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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 de Son Llatzer: 971 20 20 20
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 Palma-Planas:    971 918000
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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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

editorial

C/ de Ciutat, 43 Baixos
Tel. 971 835 810  Fax 971 829 671
Mòbils 629 730 387 – 629 730 392

CONSMANUELPOZO@terra.es

Usos i abusos

Actualment les persones segons el nostre tarannà feim
ús del que som i de les coses que tenim al nostre abast
d’una manera que les ha convertit en quasi necessàries
per no dir imprescindibles. Així tenim que per exemple
feim bon ús de la nostra intel·ligència, de les nostres
aptituds, dels nostres sabers, etc. Però també és
necessari fer ús de l’autoritat que tenen les forces de
seguretat, policia local, policia nacional, guàrdia civil,
batles, jutges, etc. per mantenir l’ordre tan necessari
dins els nostres pobles i ciutats. I no en parlem ja a
nivell de governs i estaments socials.
Per exemple, és avui primordial l’ús dels cotxes per
poder traslladar-nos d’un lloc a un altre. I no en
parlem dels avions i altres mitjans de transport. També
de coses que ens són molt útils com poden ser els
ordinadors, l’internet, el correu electrònic, la televisió
i tot allò derivat d’aquests aparells. Així podríem
anomenar moltes altres coses que són de la nostra
utilitat i en feim ús, com per exemple els telèfons
mòbils que tan bona feina fan quan no podem usar els
fixos.
Però l’ús de les coses i els útils de què disposam tenen
un altre caire que pot ser molt distint. Es tracta de
l’abús que es pot fer i de fet es fa de moltes coses que
utilitzam. En són exemples clars els possibles abusos
d’autoritat que algunes persones fan del seu càrrec, el
mal ús en la conducció de cotxes i motos, el mal ús de
l’internet, de la televisió, de la intel·ligència de les
persones, de les possibles precipitades sentències en
alguns judicis, i també del mal ús que persones,
sobretot d’infants, que els faciliten telèfons mòbils i
en fan abús.
I aquí ja podíem entrar en un tema delicat com pot ser
la falta d’autoritat o el mal ús d’aquesta en no castigar
com caldria els infractors d’aquests abusos. Hi ha
coses i asumptes que no estan massa clars, però n’hi
ha d’altres que no tenen volta de fulla i s’haurien
d’aplicar els corresponents càstigs pel bé de la nostra
societat, sobretot dins els nostres pobles rurals que
són els que ens ha tocat viure o malviure.
Per tant, usos sí, abusos no.
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Ha mort el fundador de la revista Bellpuig

noticiari

El passat dia 17 d’abril va morir
a Manacor el Rvd. D. Mateu
Galmés i Galmés a l’edat de 79
anys.
D. Mateu es va fer càrrec com
a rector de la parròquia
d’Artà el 26 d’agost de
l’any 1956, provinent de
la dels Dolors de
Manacor, on estava com
a vicari.
Com moltes persones
recordaran, D. Mateu va
donar un altre aire a
l’església d’Artà. Ell va
succeir D. Llorenç
Lliteras, el qual havia
estat vint anys al front
de la nostra feligresia
amb un altre temps i
formes d’actuació per a
la nostra fe.
D. Mateu va posar al dia
la rectoria i va cercar
noves fórmules per
apropar la gent a
l’església, cosa que va
aconseguir plenament,
obrint finestres i portals
que durant molt temps
havien estat tancats i així
els devots artanencs
trobaren una altra forma
de vida cristiana a seguir.
També és de recordar
la gran labor espiritual
que va fer enviant
moltíssima gent a celebrar els
famosos cursets de cristiandat.
A finals de l’any any 1959
tengué contactes amb algunes
persones inquietes del poble i
després de moltes reunions i
projectes decidiren posar en
marxa un periòdic local i
encarregaren triar el seu nom al
P. Ginard Bauçà, el qual va
trobar molt adient el nom de

Bellpuig, que va ser acceptat
quedant d’aquesta forma batiat.
D. Mateu passà a ser el director.
Així, el dia 5 de gener de 1960
sortia a llum la primera edició

d’aquest periòdic que alguns
pensaven que no duraria massa.
Res tan enfora de la realitat, ja
que des d’aleshores mai no s’ha
interromput. El primer grup de
periodistes que va tenir Bellpuig
foren persones amb molt seny
i capaços d’airejar com a notícia
els esdeveniments que passaven
al nostre poble. Els darrers vuit
anys que D. Mateu va conviure

amb els artanencs sempre va
estar al front de la publicació i
fent molta feina perquè el
Bellpuig tengués vida. Ell
sempre va ser l’autor dels

editorials i de les notícies
religioses, entre d’altres
col·laboracions.
Volem ressaltar que D.
Mateu, quan Bellpuig va
celebrar els seus primers
25 anys d’existència
(gener de 1985), el
número 500 (juny de
1994), i el 40 aniversari
(6 de gener del 2000),
mai no va negar tant la
seva col·laboració com
la seva presència als actes
celebrats. Sabem que
estimava de veres el
nostre Bellpuig, el qual
va rebre sempre on va
viure.
Després de quasi 45 anys
d’existència de la nostra
revista, els redactors de
Bellpuig volem agrair
públicament la gesta que
va tenir D. Mateu en
fundar dins el nostre
poble una publicació
que, a pesar dels embats,
crítiques i altres
sempentes tengudes al
llarg de la seva vida, ha
estat sempre un mitjà de

comunicació que ha tengut i té
entrada a quasi totes les famílies
del nostre poble, fent-los
arribar els esdeveniments més
importants que succeeixen a la
nostra contrada.
Vagi el nostre més sincer
condol als familiars de D. Mateu
i que Déu el tengui a la glòria.

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

noticiari
Concert a benefici de Sri-Lanka

El passat dia 9 d’abril es va
celebrar una vetlada-concert
organitzat per Artà Solidari a
benefici de Sri-Lanka, una illa
tropical situada a l’oceà Índic
que va ser arrasada el 24 de
desembre de 2004 pel tsunami
i on perderen la vida més de
42.000 persones.
La presentació de la vetlada va
anar a càrrec de Roshan
Goonesekera, un home del país
de Sri-Lanka que actualment té
residència al nostre poble.
En aquest concert prengueren
part molts grups musicals del
nostre poble i també de la
comarca, tots ells en solidaritat
amb la desgràcia del tsunami i
això vol dir que ben
desinteressadament.
Començaren amb el grup de
Xeremiers i a continuació el
nostre bon amic escriptor i
poeta Miquel Mestre va recitar
un poema molt adient al motiu
de la vetlada, acompanyat al
piano pel seu cunyat i gran
pianista, Andreu Riera.
Anomenarem els qui actuaren
en aquesta gala benèfica, encara
que molta gent els va veure
actuar i saben prou de qui es
tractava, però per als qui no
gaudiren d’aquesta vetlada

direm que estaven representats
quasi tots els grups actuals del
nostre poble, com per exemple
l’Orfeó, Aquatreveus, Gina
Calpin i Olivia Ginard, Jesús i
Pau Ginard, Mª Fca. Danús,
Mª A. Serra, Miquel Mosca,
etc. Dels de fora, Suso Rechach
amb Sonor, i Mª A. Gomis,
entre d’altres que es volgueren
adherir i contribuir a la vetlada.
El Teatre d’Artà va romandre
quasi ple d’espectadors, els
quals també contribuïren amb
una mòdica entrada a recaptar

uns 1.800 euros per aquesta
noble causa. No cal dir que tots
els músics i actors es desferen
per fer una vetlada alegre i del
gust de tots els assistents, que
ho demostraren amb forts i
llargs aplaudiments.
Col·laboraren amb la vetlada
l’Ajuntament d’Artà i Foto
Torres, a més de tots els qui
actuaren i d’altres persones
anònimes.
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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
Programa emès el dia 12 d’abril de 2.004

Toni Amorós, rector d’Artà

Toni Amorós Terrassa va néixer dia 12 de novembre de 1964 a Cala Rajada. Actualment és el
rector d’Artà. A continuació reproduïm un extracte de la conversa que va mantenir amb Toni
Gili a través de les ones de Ràdio Artà.

Després de cursar
l’EGB a Cala Rajada
i el BUP a Manacor
decidires entrar al
seminari. Com et va
venir la vocació
religiosa?
Des de molt jove jo ja
participava en moltes
de les coses que
s’organitzaven des de
la parròquia. La veritat
és que aquest era un
món que m’atraïa molt.
Curiosament va
coincidir que un amic,
en Bernat Nadal,
també va decidir iniciar
els estudis per ordenar-
se capellà i jo em vaig
animar a donar aquesta
passa.

Et varen ordenar
sacerdot dia 14 de
gener de l’any 1996 a
la Parròquia de Sant
Josep Obrer de

Palma. Quin record
guardes d’aquest
dia?
La veritat és que guard
un gran record d’aquest
dia. Hem vaig trobar
una gran resposta tant
per part dels amics com
de la família, com de la
mateixa gent del col·legi
Sant Josep Obrer.

L’estiu de l’any 2.000
et varen destinar a la
Parròquia d’Artà.
Ben aviat farà cinc anys
que som aquí.

És una realitat que
aquests darrers anys
la vocació ha dismi-
nuït. Com valorau
aquest fet vosaltres
que ho viviu d’una
forma més directa?
Jo pens que hi ha factors
externs que expliquen
aquesta baixada. Fa uns

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

anys, l’ofici de capellà era un
ofici molt conegut. A més hi
havia molta gent que va fer
carrera gràcies als estudis
eclesiàstics però que no va
escollir l’ofici de capellà com a
feina pròpia. Hem de pensar
que estam parlant d’un temps
en que era molt difícil estudiar
una carrera i potser aquesta era
l’única possibilitat existent per
a molta de gent. De totes
formes aquests són factors
externs. Crec que el més greu
ve marcat per un factor intern:
falta vida cristiana a les nostres
comunitats. Segur que si hi
hagués més vida cristiana també
hi hauria més vocacions.

Què sentires quan et varen
comunicar que la teva
destinació era Artà?
Em va venir molt de nou. La
veritat és que no m’ho esperava.

De tota manera tu ja
coneixies Artà?
Hi tenc molta família i a més és
un poble que havia visitat en
moltes ocasions.

Per tant no degueres ser
massa mal de convèncer

quan et varen dir que et
tocava venir a la nostra
parròquia?
Tot el contrari. Hi vaig venir
ben il·lusionat i content.

Com vares trobar la comu-
nitat cristiana artanenca?
La comunitat cristiana artanen-
ca és molt grossa i s’hi ha fet
molta de feina. Crec que
podríem dir que és molt activa
i dispersa ja que hi ha molts de
grups que estan fent feina.

Quina és exactament la
feina d’un rector d’una
parròquia?
És molt variada. Primer de tot
diria que feim una feina
educativa, sobretot amb la
comunitat infantil i juvenil.
Després hi hauria una segona
feina que seria de manteniment.
És a dir, hem d’intentar que la
comunitat adulta sigui una cosa
visible i palpable. Per una altra
banda també s’ha de destacar
el servei religiós i simbòlic:
noces, comunions, … que és
molt important.  A més també
hi ha tota una feina d’admi-
nistrar i gestionar el patrimoni
de l’església artanenca.

entrevista

Per parlar d’un tema de
rabiosa actualitat. S’ha dit
que aquest papa ha estat
progressista dins el món
social i conservador dins el
món moral i doctrinal. Com
valores el pontificat del
papa Joan Pau II?
Crec que el papa ha fet una
feina important dins Roma. Ha
adaptat el papat als mitjans de
comunicació. Ha aconseguit
col·locar el papat dins
l’actualitat. si parlam de les
qüestions polítiques crec que la
seva feina també ha estat bona
i vàlida. Ha estat un defensor
de la pau i de la democràcia. A
més, també ha estat una
persona que ha estat capaç de
denunciar, tot i que no s’ha
pogut arreglar, la situació de
precarietat del tercer món. De
tota manera també crec que la
tasca realitzada dins la església
no ha permès l’avanç sinó
l’aturada. En aquest sentit no
s’ha permès una modernització
de l’església.

[…]



29 abril 2005
Número 725

8
 324

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.

noticiari
Joves d’Artà s’entrevistaren amb la Presidenta del
CIM, Mª Antònia Munar

Els directius de l’Associació de
joves d’Artà es van poder
entrevistar amb la presidenta
del Consell de Mallorca gràcies
a l'assistència al sopar que el
seu partit va organitzar a Sant
Llorenç.
Després del sopar i sentir el
gran discurs que va fer la
presidenta, els dos portaveus
d’AJA es van apropar i demanar
uns minuts per poder tenir unes
paraules amb la presidenta i
poder explicar la seva tasca amb
els joves del poble d’Artà, molt
sorpresa la presidenta els va
cedir un temps i els va voler
escoltar. Els dos directius d’AJA
li varen explicar breument  totes
i cada una de les activitats que
es van fent durant tot l’any al
Casal de Joves, per tal d’educar
i enfortir amb la nostra cultura
des de ben petits. Per la seva
banda la senyora Mª Antònia
Munar va donar coratge i
suport, ja que va manifestar
que els infants i joves d’avui
són el futur de Mallorca o
d’Artà, ja que volem una
Mallorca enriquida i ben
conservada per tots els
mallorquins que a poc a poc

defensen i treballen. A més Artà
seguirà amb aquest esperit de
poble si hi ha uns artanencs i
artanenques que l’estimin i la
treballin com la vostra
associació, per acabar va dir
que  seguíssim amb aquest camí
i que ella i tots els seus donaran
tot el suport necessari ja que es
realitza una bona tasca.
Des de la directiva de
l’associació de joves volem
manifestar a la revista Bellpuig

la nostra gratitud per la
publicació dels nostres escrits.
I a Dª Maria Antònia Munar li
expressam de tot cor les
moltíssimes atencions a la
nostra associació, ja que sabem
que som una petita entitat i que
el seu temps és molt escàs, així
que de tot cor moltes gràcies,
presidenta del Consell de
Mallorca!!

Joves d’Artà
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Dia Mundial Forestal

El passat 4 d’abril de 2005, el Parc Natural de la
Península de Llevant va organitzar amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Artà i l’Associació
de Joves d’Artà, el taller “TOTS JUNTS FAREM
UN ARBRE” amb motiu de la commemoració del
Dia Mundial Forestal.
A partir de les 9:00 h del matí varen acudir a la plaça
de l’Ajuntament nins dels centres escolars de Sant
Salvador, la Colònia de Sant Pere, Sant Bonaventura,
i na Caragol. El taller consistia en fer un arbre amb
materials reutilitzats. Els més de 300 nins que acudiren
pintaren i retallaren fulles de paper. Cada curs
s’encarregà de fer una branca.
L’arbre, que va romandre a la plaça de l’Ajuntament
durant uns dies, simbolitza la necessitat de l’esforç
de tothom per conservar els boscos.
Durant el matí, a més a més, es varen regalar pins i
alzines a les oficines del Parc a Artà. Al capvespre i
dins el programa d’activitats del Dia mundial forestal,
a les 17:00 h, es va oferir un espectacle per a infants
(DANSA I MEDI AMBIENT) al Polisportiu d’Artà,
inclòs també en el programa “Viu la cultura” de la
Conselleria d’Educació i Cultura.

noticiari
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Cristòfol Santandreu ascendit a general

Fa pocs dies que el nostre amic i paisà Tòfol Santandreu
Ferrer ha estat ascendit a la graduació de General pel
Consell de Ministres, càrrec que es farà efectiu a l’hora
de ser publicat pel Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
En Tòfol fins a la actualitat ostentava la graduació de
Coronel i era el Cap de la Guàrdia Civil de Balears.
Tot un èxit la carrera que ha aconseguit el nostre paisà
ja que als seus 57 anys ja ostenta una alta categoria dins
el Cos de la Benemèrita. És de suposar que després
d’aquest nou nomenament en Tòfol tendrà que canviar
d’aires i ser nomenat Cap d’una província més important
que les Balears.
Vagi la nostra més sincera enhorabona a en Tòfol
Santandreu i de pas a tota la seva família.
LA REDACCIÓ

noticiari

Pep Tosar reb el Premi de la Crítica Serra d’Or.

L’actor artanenc Pep Tosar acaba de rebre a Barcelona el premi de
la Crítica Serra d’Or. Aquests premis es varen instituir l’any 1967
i, tot i que no tenen dotació econòmica, vénen avalats pel seu
prestigi. Els Premis de la Crítica Serra d’Or valoren les millors
obres de literatura, assaig, teatre, investigació i literatura infantil i
juvenil publicades durant l’any anterior. Pep Tosar va rebre el
premi en la modalitat de millor espectacle teatral pel muntatge
Esquena de ganivet, basat en textes de Danià Huguet i dirigit
per l’actor i director artanenc. Entre els premiats en la resta de
categories cal destacar el premi de poesia concedit a Jordi Pàmies
i el premi de la crítica de novela per a Baltasar Porcel.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

Conselleria d’Educació i Cultura 
I. E. S.  LLORENÇ GARCÍAS I FONT 

CONVENI MECD - BRITISH COUNCIL

L’IES Llorenç Garcías  i Font obre el termini de preinscripció per aquells alumnes de sisè de
primària que vulguin accedir al primer curs d’ESO dins del marc del Conveni de Currículum
Integrat entre el Ministeri d’Educació i el British Council.
Aquest  projecte contempla l’ensenyament en anglès de determinades matèries del currículum al
llarg de tota l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria.
La disponibilitat de vacants és de 10 places.
Els alumnes que estiguin interessats en incorporar-se a aquest projecte han de formalitzar la
preinscripció dins els terminis reglamentaris (del 20 al 29 d’abril) i després han de superar una
prova d’accés que se celebrarà a l’IES Llorenç Garcías i Font, dia 30 de juny a les 10:00
h. i que constarà de tres parts:

Comprensió lectora: lectura d’un text de 200 paraules amb preguntes de comprensió.
Expressió escrita: redacció d’unes 100 paraules tot seguint unes pautes prèviament establertes.
Entrevista personal amb l’alumne.

Tota la prova es desenvoluparà íntegrament en anglès.
Per a més aclariments sobre el nivell d’exigència de la prova, podeu posar-vos en contacte amb
la persona coordinadora del projecte a l’Institut, la professora Remei Llavador Boix (per
telèfon, 971 836 334, o per correu electrònic, iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es)

noticiari

El CEIP Na Caragol elegeix el millor “Bug”
Es va organitzar al centre una competició per elegir el millor “animalot menjapiles”

Durant aquests dies, els
alumnes del CEIP Na Caragol
han tengut l’oportunitat de
participar en la Bug Competition.
Es tractava d’una divertida
competició en la qual cada un
dels infants hi podia participar.
L’únic que havien de fer era

donar forma al “Bug” (animalot
menjapiles). D’entre totes les
propostes presentades, els
pares foren els encarregats
d’elegir mitjançant votació
democràtica el “Bug” que ells
creien que mereixia guanyar la
competició. En total es varen

presentar més de 150 propostes
d’animalots, per la qual cosa
l’elecció fou ben complicada.
Al final el “Bug” presentat per
na Maria Bel Algaba va
aconseguir el primer premi.
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“L’OBSERVATORI”
Espai de reflexió del Grup UIA.

La política local i la jornada laboral

Artà, a l’any 2005, és
considerat un poble modern.
Sembla que queda enfora
aquella idea, forjada en
èpoques més obscures, en què
els polítics no havien de cobrar
per la feina que feien. Tot i que
va ser una dura batalla poder
aconseguir que un batle
tengués una dedicació
exclusiva, perquè es pogués
dedicar exclusivament a la
política, al final s’ha considerat
que fins i tot alguns regidors
han de tenir un sou pagat per
l’administració local.
Però en tot hi ha excepcions i
també en el nostre ajuntament
hi ha un partit que encara es
manifesta en desacord amb
aquest punt. Creim que no
l’hem de tenir gaire en compte,
perquè els regidors d’aquest
partit són els que tenen
acumulats més càrrecs en el
govern de les Illes Balears, per
tant entenem que no ho diuen
massa seriosament.
Tenim així una batalla guanyada
per a la política local, i per a la
política en general, perquè
dignificar la feina d’un polític
és dignificar el poble que aquest
representa. La feina digna d’un
polític beneficia els ciutadans,
perquè d’un polític que cobra
un sou d’un funcionari d’un
cos de nivell superior, podem
esperar i hem d’exigir que:
1r. Assumeixi les
responsabilitats de la feina que
ha de fer en aquests moments.
Per exemple, no acceptaríem
d’un bon treballador, en
qualsevol lloc de feina, que
digués: “Jo, pel temps que
em queda...”; i ens queixaríem

d’un cap d’una empresa que
n’atribuís el mal funcionament
al director que el va precedir; o
que deixàs els problemes més
espinosos per al qui sap que
serà el seu successor.
2n. Doni solucions reals i
respostes sinceres a la
problemàtica que se li presenta.
Tornem posar un exemple. No
acceptaríem un funcionari que
a tot digués alegrement que sí,
sense saber si pot complir o no
allò que se li demana.
3r. Estigui informat de totes
les qüestions que afecten el seu
lloc de feina, tot i que tengui
altres treballadors al seu càrrec
que s’ocupin directament
d’alguns assumptes. Posem un
altre exemple: no seria
comprensible que el director
d’una escola no fos capaç
d’explicar-ne el funcionament
a un pare o una mare, o que no
pogués parlar de les deficiències
del centre davant una instància
superior, posem per cas la
conselleria d’Educació.
4t. Coordini, controli i supervisi
la feina dels seus treballadors.
Un altre exemple: un cap de
servei d’una administració
pública ha de controlar els
telèfons dels treballadors
perquè es paguen amb dobbers
públics.
5è. Accepti i promogui la
diversitat d’idees i la pluralitat
d’opinions. Posarem l’exemple
d’una mestressa d’un taller que
sempre tengués posada la ràdio
en la mateixa emissora.
En definitiva, hem de poder
esperar que aquest polític
hipotètic sigui feiner i honest,
que sàpiga fer la seva feina, que

sigui eficaç i eficient en la
resolució dels problemes i que
treballi bé durant la seva jornada
laboral (hem de considerar,
donades les característiques del
sou, un mínim de vuit hores
diàries).
Naturalment, voldríem que
aquest polític hipotètic fos real,
perquè així seria possible
dignificar la feina del polític i,
per tant, el poble que és
representat per aquest polític. I
els artanencs ja fa algunes
dècades que ens hem avesat a
esperar molt dels polítics, ja
que pensam que som un poble
diferent i més digne que molts
d’altres municipis, i per això
creim que necessitam polítics
dignes.
A Artà ja no s’usa que els polítics
cobrin un sou d’un funcionari
d’un cos de nivell superior per
anar, principalment, als funerals
o de tertúlia als cafès.
Els artanencs pensam que els
que fan això és perquè en realitat
no saben com han d’omplir la
seva jornada laboral, que no
encaixen en aquesta feina de
fer de polític i que val més que
algú altre els pagui un sou per
fer qualsevol altra feina que
sàpiguen fer bé (cadascú sap
quina és la feina per a la qual
està preparat), però que qui el
pagui no hagi de ser el poble.
Almenys que no sigui el nostre.
O almenys que si ho ha de ser,
que no ho sigui per molt de
temps.

UIA, Abril de 2005
www.ma l lo rcaweb .ne t/
independents

Carta al director
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¡¡Nedar és salut!!

NATACIÓ D’HIVERN 04/05

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

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

Des de l’1 de setembre 2004.

BAN
RAFAEL GILI SASTRE BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que es posen a disposició del públic per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l’any
2005 pels següents conceptes:
*IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
*DESPESES SUMPTUÀRIES “VEDATS DE CAÇA”.
*TAXA SOBRE VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL.
*GUALS PERMANENTS.
*TAXA PER RECOLLIDA, TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS.

NUCLI D’ARTÀ
DIES: del 15 d’abril al 15 de juny
(excepte tots els dissabtes i festius)
HORARI: de 9 h a 13 h.
LLOC: Ajuntament.

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes seran exigits mitjançant el procediment de constrenyiment
i es devengaran amb el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.
Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

Artà, 11 d’abril de 2005.

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE
DIES: 30 de maig
HORARI: de 9 h a 13 h.
LLOC: Edifici Municipal.

noticiari
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col·laboració
Damunt s’Envelador
El trànsit de Joan Pau II

Quan Joan Pau II, tranquil i
calmat, es negà què fos
traslladat a la clínica, volia
demostrar als seus súbdits que
havia arribada la seva hora. Joan
Pau discernia, de la mateixa
manera que Francesc d’Assís
quan en el llindar de la germana
mort també esperava la seva
hora complagut del que havia
fet en el món: “Fins ara he estat
un riu; quan descansaré a la mar?”
Aleshores, tothom s’estranyà
de la decisió del sant pare tot i
que, ningú anava malencertat
que d’un moment o altre en
Joan Pau II, malauradament,
deixaria d’existir. El Papa
descansava, a la vegada que
sofria, dins el seu llit. Tancà els
ulls i intentava dormir una mica.
Amb això, una poc atuït pel
cansament i la son, demanà a la
monja que el vetlava rosari en
mà resant les vespres, quina
hora era. La monja li respongué
amb veu amable i plorosa:
   -“Són les nou  de la nit, santedat”.
   -“Si no vos sap greu, voldria
estar una mica tot sol”, digué el
sant pare.
La monja que el cuidava no
sabia ben bé que fer, la qual
cosa va respondre:
   -“Santedat, no sé si he de sortir
i deixar-vos tot sol. El metge ens ha
dit que no vos deixem en cap
moment”.
   -“No vos preocupeu, -replicà
Joan Pau- només serà qüestió de
cinc minuts”.
   -“Si és aquest el vostre desig, em
retiraré a l’altra cambra”.
   -“Estigueu tranquil·la... Un
altre favor, per ventura el darrer; en
sortir feis el favor de tancar la
porta”.
La monja es retirà pensativa i

estranyada, i sense llevar-li la
vista del damunt tancà la porta
molt a poc a poc.
Joan Pau agafà un Sant Crist
amb les dues mans fortament i
fitxà els ulls a la Mare de Déu
de Fàtima que tenia molt a
prop, al seu costat dret del
dormitori. Pensatiu com estava
mirant a la imatge les llàgrimes
començaren a sortir dels ulls
cansats. Amb això, aquella
imatge començà a desprendre
una llum que titlava del darrera.
Aquella imatge, tant estimada
per ell, començà a parlar i a
preguntar-li:
   -“Karol, per què plores?
Ell contestà:
   -“Encara no ho sé; supòs perquè
veig que m’ha arribada l’hora i
pens que deixaré una feina que no
he pogut acabar”.
   -“I d’això et preocupes? Què et
fa pensar que marxaràs d’aquest
món amb aquest endarrer?”
   -“Tenc el cor ansiós perquè no sé
si vos he correspost tal i així com
volíeu”.
   -“Mira; digué la Verge, Maria
Magdalena estigué plorant davant
el sepulcre per la mort del meu fill
Jesús i es pensava que aquella
separació seria definitiva. Però
Maria estava en un error, cosa que
els àngels li digueren: “Dona, no
tens cap motiu per plorar, més bé
estigues alegre perquè Jesús  ha
ressuscitat”.
Dit això, en aquell instant, s’obrí
la porta del dormitori entrant
un raig de llum que feu pipellatjà
a Joan Pau. Però Maria continuà
dient:
   -“Mira la porta. És el meu fill
Jesús que ve a cercar-te. Recorda
que amb Ell has tengut moltes
experiències religioses que has viscut

molt intensament i ara Ell et vol
mostrar així com és: el Salvador
del món, el Germà major dels homes
als quals estima entranyablement.
Quantes vegades el teu cor s’ha
omplit de goig immensament per
Ell?”
   -Senyor Déu i Déu meu! digué
Joan Pau.
   -“No pateixis, digué Jesús, la
teva missió ha acabat i ara et toca
descansar. No estiguis trist, has
estat mereixedor que els meus àngels
et portin i que jo t’acompanyi per
pujar junts l’escala celestial”
Joan Pau feu un recorregut
mental de tota la seva vida i
sentí una enorme satisfacció.
Llavors digué:
   -“Amb la gràcia de Déu he
complit el meu deure. Apagau la
llàntia, que vull dormir”.
Joan Pau II aclucà els ulls per
no obrir-los mai més i el seu
cor deixà de bategar.
Mentrestant, la monja,
nerviosa, entrà dins la cambra
de Joan Pau. Alguns cardenals
que també vetlaven pregant
també hi entraren i sense dir
res. Aquella mateixa nit totes
les campanes de les esglésies
del món es posaren a repicar.

Toni Esteva
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Oferta
primavera
Manguera Herbaflex
19x24, 15 mts. 9,75 Euros

Manguera Herbaflex
15x19, 15 mts. 6,80 Euros

Manguera Herbaflex
19x24, 25 mts. 15,50 Euros

Manguera Herbaflex
15x19, 25 mts. 10,15 Euros

Manguera Herbaflex
19x24, 50 mts. 30,75 Euros

Manguera Herbaflex
15x19, 50 mts. 20,00 Euros

IVA inclòs

A partir d’aquestes ofertes tenim tot tipus de material de reg, goteig,
peces de polietileno, amb descomptes molt interessants.

A partir de l’1 d’abril tenim servei a domicili gratuït.

Trobada de Quintes

noticiari

El passat dia 13 de març un
grup de dones artanenques
nascudes els anys 1941 i 1942
anaren juntes a celebrar una
trobada que avui anomenen de
quintes, les quals  ho celebren
des de l’any 1989
ininterrompudament.
Es trobaren a missa de dotze a
la parròquia i a la sortida feren
una visita a Sant Salvador per
després dirigir-se al restaurant
de Can Balaguer on degustaren
un bon dinar.
Foren 29 les que s’assegueren a
taula.
Per a molts d’anys.
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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)

Cultura

La Festa del Llibre a la Colònia

Hi ha fets que poden semblar
irrellevants i que, no obstant,
porten dintre espurnes de canvi
i de progrés. Em refereixo  a la
celebració de la Festa del Llibre
en la nostra localitat. La festa
hagués passat desapercebuda,
si en Toni Horrach i na Carme
Bonet, propietaris de la llibreria
“Temps Lliure” no haguessin
tret els llibres al carrer, dissabte
al Passeig de la Mar i diumenge
a la plaça Sant Pere. Res
indicava que la fira amb un sol
expositor esdevingués èxit, el
temps es mantenia fresc i
ventós i no convidava a sortir
al carrer a fullejar llibres, els
carrers estaven buits. Això, no
obstant, na Carme i en Toni
fidels a la seva curolla de fer-se
un lloc en el comerç i cultura de
la Colònia muntaren la taula, hi
col·locaren i ordenaren els
llibres i atengueren amb
amabilitat i paciència els pocs
interessats i curiosos que s’hi
acostaren.
 L’escenari de la “Festa del
llibre” és encara a casa nostra
senzill i pobre, com els nostres
orígens. La fira no obstant és,
com es deia, una espurna que

pren en la bona direcció: la de
la cultura i l’educació.
Bellpuig no ha demanat als
propietaris de la llibreria si es
vengueren molts o pocs llibres,
però independentment de l’èxit
de la venda, els vol felicitar per
haver sortit al carrer a mostrar
i oferir llibres. Vindrà un dia en
què a la Colònia, com a altres
indrets de l’illa, els coloniers
sortiran aquest i molts de dies a
comprar un llibre amb el
convenciment de què és el
millor obsequi que ens podem

regalar a noltros mateixos i als
altres.
Molts d’anys, Carme i Toni i
enhorabona.

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

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Poema de Joan Mesquida

Tot seguit us oferim un poema d’En Joan Mesquida del vuit que conformen el recull premiat en
la XXIX edició del Premis Castellitx.
El poema es titula “Només un mar blau m’emblava”.
El motiu del poema és l’angunia del poeta per desfer-se dels lligams que l’impedeixen eixugar la
seva set en el “record de tots els amors que foren...”.
El contrapunt en aquesta angúnia el trobam amb l’expressió de joia que obri i tanca el poema:
“Només un mar blau m’emblava”.

Només un mar blau m’emblava
Tan sols la terra em capfica. Només un mar blau m’emblava.
I em diu que hauré de desfer-me del present que m’amoreja,
del pas lent de les gavines que enlairen els meus silencis
i de les llums que s’amaguen pel batiport del crepuscle.
Tanmateix tinc la tirada pels saulonars del no entendre.
I encara amoix l’endarrer que dintre meu mana i fita,
i em vigila el bat del cor que no s’assequi ni es glaci;
malgrat confongui, i no ho cregui, les fruites amb elegies.
Pel meu canyar els oratges passen de llarg i no sonen
i ensems que el temps arruïna els plaers en què vaig creure,
sembla que tinc set de l’aigua de tots els amors que foren...

Just ara, que els blats s’acalen tot tement falç i vencisos,
i em trob sense un brot d’ocells que refili el puig de l’alba,
sent un gruix de melangia pel buit que el poema em deixa.

Només un mar blau m’emblava. Tan sols la terra em capfica.

Amics de la Música amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Artà

Concert d’Aula 98

El 16 d’abril, amb motiu del
concert de primavera que va
organitzar l’associació Amics
de la Música de la Colònia de
St. Pere i amb una església plena
de gom a gom,  vàrem poder
gaudir del concert que oferí
Aula 98.
Aquesta agrupació de cambra
vinculada al Conservatori

Professional de Palma està
integrada per professors i
alumnes de darrer curs de grau
mitjà. La seva trajectòria,
dirigida per la seva fundadora
Joana Mª. Coll,  inclou un dilatat
repertori com el que poguérem
escoltar a l’església de la
Colònia. A la primera part
interpretaren obres barroques

de Telemann i Corelli i el
concert per a violí i orquestra
en Re menor de Mendelssohn.
A la segona part obres de
Haydn, Tschaikowsky i la suite
Holberg de Grieg. L’elecció
d’aquestes obres no és més que
una mostra de la gran ambició
d’aquesta formació que pretén
formar els seus instrumentistes

de la Colònia



29 abril 2005
Número 725

18

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

des de la rigorositat i la diversitat
de criteris interpretatius
possibles. El concert fou això,
una mostra de l’heterogeneïtat
i el bon fer dins un aconseguit
equilibri entre l’academicisme
tècnic i l’expressivitat. La
interpretació solista de Ricardo
Duato (subdirector i
concertino) al concert de
Mendelssohn i la interacció
amb l’orquestra en fou el millor
exemple.
La interpretació de l’Obertura
de la suite en Sol major “La
Bizarre” de Telemann i tres
danses de la Suite per orquestra
de cordes de Corelli ens
mostraren una Aula 98
habituada i molt familiaritzada
amb aquest tipus de repertori
que durant els primers anys fou
la seva raó de ser. La
interpretació del baix continu
aquesta vegada fou amb els
registres greus dels instruments
d’arc, tot i que en algunes
ocasions integren la sonoritat
del clave, la proposta tímbrica
sempre està subjecte al legítim
criteri historicista.

La segona part es caracteritzà
per la diversitat creativa tant
pel repertori escollit com per la
proposta interpretativa. De les
Two Aquarelles de Delius a la
Suite Holdberg de Grieg, ens
mostraren la vessant més lírica
i emotiva.
La joventut dels integrants de
l’orquestra juntament amb la
constància d’assaigs i la direcció

impecable de la seva directora
són els factors que han
possibilitat el creixement d’una
formació orquestral pionera
dins el nostre àmbit illenc
mereixedora de qualsevol
festival de música. Enhorabona
Aula 98!

Francesc Vicens

Centre Cultural Sant Pere

de la Colònia

Cinquanta dues persones
s’apuntaren a la proposta del
Centre Cultural d’anar a peu al
Caló.

A les 11h. de diumenge 24
d’abril el grup ja es trobava a la
sortida de Betlem per
emprendre plegats el passeig

cap al Caló. El bon temps i els
tranquils paratges facilitaven la
conversa relaxada i la
contemplació d’una natura que
ara en primavera fa explosió en
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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

Carrer Pare Cerdà número 5
Telèfon 971 835 936

Perruqueria UNISEX

Cap a les tres i mitja del
capvespre unes gotes de pluja
ocasionaren que la gent es
decidís a posar-se altra vegada
en camí cap a la Colònia i, com
passa sovint en primavera, el
temps es va estirar i feu un
capvespre ben assolellat. En fi
que la gent s’ho passà bé i
arribà amb les cames prou

cansades, però de segur amb
l’esperit reconfortat amb la
serenor que comporten les
nostres belles contrades.
La Directiva del Centre Cultural
vol donar les gràcies  als
Voluntaris de Protecció Civil
per la seva presència i
col·laboració durant tot el
transcurs de l’excursió.

de la Colònia
flors i color.
Damunt la una, com de costum,
començà el cerimonial de la
torrada: encendre el foc, fer
caliu i torra que te torra panxeta,
carn magre, llonganissa i
botifarrons. El cert és que en
una dinada així, al aire lliure i en
companyonia, tot és mes
saborós.

Club Nàutic

El Club Nàutic Colònia de
Sant Pere convida els socis a
la propera Assemblea
General Ordinària, que
tindrà lloc el proper 30
d’Abril de 2005, a les 16’30h,
al local social del Club.
L’ordre del dia serà el
següent:

1. Paraules de salutació
i benvinguda

2. Lectura i aprovació de
l’acta anterior

3. Proposta lloguer
Restaurant Club
Nàutic

4. Memòria i exercici
2004

5. Pressupost exercici
2005

6. Precs i preguntes

Fòrum de Participació Ciutadana

Amb l’aprovació en l’assemblea
del Reglament de Participació
Ciutadana, dia 5 d’abril  i la
constitució de la Comissió
Permanent, dia 12 d’aquest
mateix mes, el Fòrum de
Participació Ciutadana de la
Colònia de Sant Pere ha posat
els fonaments que han de
regular el seu funcionament.
D’aquests dos òrgans,
assemblea i comissió
permanent, el més important
és l’Assemblea General i la
votació dels ciutadans.
La Comissió Permanent està
integrada per el regidor de
Participació Ciutadana dels
consistori, el delegat de Batlia a
la Colònia, un representant de
cadascuna de les entitats

ciutadanes registrada
degudament i un representant
de cadascuna de les
candidatures presentades a les
darreres eleccions municipals
empadronat a la Colònia de
Sant Pere. En el moment de
constituir-se aquesta Comissió
algunes entitats ciutadanes no
havien encara designat el seu
representant. També quedava
per designar el representant de
la candidatura del Partit
Socialista.
Aquest Fòrum constitueix una
oportunitat històrica per a la
nostra localitat. Els coloniers
som convidats per primera
vegada a presentar iniciatives i
projectes que, dintre dels límits
econòmics de què disposi el
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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

consistori, seran tenguts en
compte en els pressuposts
anuals.
El Fòrum és també l’inici d’un
exercici democràtic més acostat
a la nostra realitat i als nostres
problemes.
Està, ara, en les nostres mans el
que dia a dia, any a any,  entre
tots, vulguem fer de la Colònia.
L’instrument per a exercir el
dret a una participació
democràtica més activa i
eficient està constituït, el que
ara cal és utilitzar bé aquest
instrument implicant-nos tots
responsablement per a dur a
terme  l’objectiu pel qual ha
estat creat: Millorar el nostre
poble i el nostre territori. Com?
– Això ho hem de descobrir i
fer entre tots.

de la Colònia

 De S’Estanyol:
Reunió amb el batle i regidor d’urbanisme en vistes a que es pugui recepcionar
l’urbanització.

El dissabte, dia 23 d’abril, es va
reunir la junta directiva de
l’Associació de Propietaris de
la Urbanització de S’Estanyol
d’Artà amb el batle, Rafel Gili,
i el tinent de batle, Pep Silva. A
més, hi assistí l’enginyer que ha
fet l’estudi econòmic del
projecte d’urbanització, a
petició de la representació dels
propietaris. Amb ell es repassà

el cost de les partides
imprescindibles perquè la
urbanització pugui ser
recepcionada.
A la reunió, es constatà
coincidència d’interessos: a
l’Ajuntament, li interessa
recepcionar la urbanització
com més aviat millor i als
propietaris els interessa que la
urbanització tingui els serveis

fonamentals, perquè
l’ajuntament pugui
recepcionar-la i, d’aquesta
manera, poder optar a futures
subvencions per a la resta del
projecte que es deixa per més
endavant.  És per aquest motiu,
entre altres, que la reunió va
estar presidida en tot moment
per un esperit de col·laboració
que és d’agrair.



 21
29 abril 2005
Número 725

21
 337

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

de la Colònia

Un cop l’Associació lliuri a
l’Ajuntament la petició formal
de conveni, acompanyada del
cost de les obres que es volen
realitzar,  la corporació
municipal començarà
l’expedient d’abastiment del
clavegueram, xarxa d’aigua
potable i asfaltat dels carrers.
Aquestes obres són les que
l’Ajuntament exigeix com a
mínim per poder recepcionar
la urbanització. Les obres, com
és habitual, s’hauran d’adjudicar
mitjançant subhasta pública.
D’altra banda, a petició d’alguns
membres de la Junta, es
convocarà una pròxima reunió
per tractar amb els tècnics
municipals el repartiment del
cost de les obres entre els
propietaris de S’Estanyol. Un
cop l’Ajuntament aporti el deu
per cent, la resta haurà de ser
amb càrrec a contribucions

especials.
La Junta comunicarà als
propietaris aquestes novetats  i
sotmetrà  a l’aprovació de
l’Assemblea General tot el

procés, que ha de finalitzar amb
una urbanització més digna i
acollidora tant per als qui hi
viuen com per a les nombroses
persones que visiten la zona.

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

Durant el mes d’abril s’han
produït dos esdeveniments
molt importants pel que fa a la
vela, un és la regata Pollença –
Colònia de Sant Pere, els dies
16 i 17 d’aquest mes, i l’altre és
el famós PALMAVELA,
celebrat al R.C.N. Palma de
Mallorca durant els dies 22, 23
i 24 d’abril.
Pel que fa al primer, cal dir que
la regata constava de 2 proves,
una el dissabte (que consistia
en anar del Port de Pollença
fins a la Colònia en el menor
temps possible) i la segona el
diumenge, que fou un triangle
olímpic dins la nostra badia.
Tant l’una com l’altra varen
tenir bastanta dificultat a causa
de les fortes ràfegues de vent
(Mestral / Ponent, força 6-7) i
de les ones que hi havia. Així i
tot, cap dels vaixells de la nostra
flota es va fer enrera, petits i
grans intentaren fer-ho el
màxim de bé possible, cadascú
dins les seves possibilitats. Cal
destacar el paper de l’Aia IV
(de Miquel Oliver)  i el del
Tacuma (de Toni Llinàs), ja
que lluitaren fins al final per

poder endur-se’n el 3r i el 2n
premis respectivament. Com
sempre, aquesta prova acabà
amb un dinar de germanor al
Restaurant Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere, en el
qual el delegat de vela del
R.C.N. Port de Pollença ens
explicà quin era el seu calendari
de regates i ens convidà a tots

a participar-hi. Alguns
navegants de la nostra flota
comentaven que tenien moltes
ganes d’inscriure’s a la regata
Port de Pollença-Barcelona
i també a la regata Port de
Pollença-Ciutadella, que es
duran a terme durant els
propers mesos. Que hi hagi
sort!

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

Quant a la regata
PALMAVELA 2005, cal dir
que es tractà d’una gran festa
de tres dies de durada, en la
qual –a part de regates- hi hagué
música en directe, bon temps,
espectacles, gastronomia de
qualitat, mostra de productes
balears i, el més important, un
ambient molt acollidor, format
per devers 1500 regatistes
vinguts de diferents llocs del
món. Tot això va ser possible
gràcies a l’aportació econòmica
dels patrocinadors i també a
l’excel·lent organització per
part del R.C.N. de Palma. En
aquest esdeveniment hi
participaren 3 vaixells de la
nostra flota: CAPSA DE
MIXTOS (de J. Fullana),
KAYA (de J. Jofre / M. R.
Cantó) i AIA IV  (de Miquel
Oliver). Tots ells estan
d’enhorabona, no només pel
seu bon paper en les regates,
sinó també per fer l’esforç de
dur-se’n els velers cap a Palma
i tornar-los a la Colònia, que és
una bona “pallissa” perquè hi
ha moltes milles de distància.

L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Pel que fa a la classificació, cal
destacar l’actuació del Capsa
de Mixtos (de J. Fullana), que
va quedar 2n de la general IRC
i, per tant, se’n va dur un trofeu.

Aquesta regata ha deixat molt
bon gust de boca a tots els
participants, però cap d’ells
canviaria la nostra badia ni la

senzillesa del nostre club per
l’ambient elitista i la gran
quantitat de luxes que hi ha al
R.C.N. de Palma. La
tranquil·litat de les nostres
aigües no té preu!

M. R.C.E.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Habemus Papam

Ha estat coneguda de tots
l’elecció del Cardenal
Ratzinguer que ha escollit el
nom de Benet XVI.
M’agradaria oferir la meva
personal reflexió i les meves
perspectives sobre aquest nou
pontificat.
Molts de vosaltres m’heu fet

arribar la vostra sorpresa per
les meves dures manifestacions
en algun mitjà de comunicació.
He de dir que me reafirm en el
que va sortir publicat, encara
que aquí tenc més espai per
poder-me explicar millor.

Deia amb tota claretat que
consider negativa l’elecció del
Cardenal Ratzinguer i és així.
L’Església va viure el gran
esdeveniment del Concili
Vaticà II i s’obriren reformes i
noves experiències de tota
classe. Va dominar durant uns
anys dins l’Església la

consciència clara que calia un
“aggiornamento”, una
actualització de la manera de
viure la fe per tal de trobar una
forma apta per a la gent del
final del segle XX. Certament,
aquestes il·lusions a l’interior

de l’Església, no aturaren el
canvi social que també estava
esdevenint al mateix temps, un
canvi que es pot qualificar de
revolució, un canvi que ressitua
el paper de la religió dins la
societat i dins la vida de la
persona. El pes social i personal
de la religió serà menor a partir

d’ara, per molt bé que es facin
les coses dins l’Església. És un
procés de canvi social
independent del que pugui
passar dins l’Església. Però
molts de cristians i dirigents,
en veure que les reformes no

de la parroquia
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de la parroquia

donaven com a fruit un èxit exterior, un augment
del pes del cristianisme dins la societat, varen
voler interpretat que la causa de la disminució
de la presència social de l’Església eren les
reformes del Vaticà II. És un procés normal de
por: amb els canvis les coses no van bé, idò
aferrem-nos a lo de sempre.
El Cardenal Ratzinguer, com a prefecte per la
doctrina de la fe, aquests darrers anys ha estat el
braç executor que ha condemnat els teòlegs que
s’atrevien a reflexionar i a innovar i ha estat
també l’encarregat de mantenir contra tota
opinió un plantejament moral incoherent sobre
la sexualitat humana. S’ha convertit, per la seva
feina, en el símbol de la duresa de maneres i de
l’immobilisme del pontificat de Joan Pau II.
Potser ell no sigui així, però la funció que li ha
tocat, l’ha convertit en un símbol. Quan els
cardenals l’han elegit, han volgut elegir un
símbol: el simbol de l’immobilisme i la duresa.
I per això no m’ha agradat l’elecció: els cardenals
han fet un signe que no m’agrada. Això volia dir
en les breus declaracions al diari.
Deixant clar que el fet de l’elecció no m’agrada,
he de dir que després d’elegit, el Papa Benet no
és el prefecte per la doctrina de la fe, sinó que
és el Papa. Els cardenals han volgut fer un signe,
i l’han fet, però ara, el que ha d’actuar i fer els
seus signes és l’home Benet XVI.
El teòleg Joseph Ratzinguer, és sense cap dubte
una de les figures senyeres de la reflexió que es
va fer a la segona meitat del S. XX i que
desembocà en el Concili Vaticà II. En el mateix
concili, com a assessor teològic de l’arquebisbe
de Colònia, va tenir una intervenció molt forta
i gens conservadora. Més endavant, als anys 70
va veure la necessitat de controlar els excessos
i adoptà un tarannà conservador. Ell, com a
home creu en la doctrina del Concili, i també
pensa que s’ha d’anar alerta a perdre la identitat
Com a prefecte per la doctrina de la fe, la seva
missió era sols controlar els excessos. Com a
Papa, segurament tendrà en compte els dos
aspectes. Que Déu li ajudi a saber encertar.
Els cardenals seran jutjats per elegir el símbol
que han volgut elegir, el Papa serà jutjat per com
desenvolupi el seu ministeri. Però són dues
coses distintes.
De totes maneres, tendrem un papat molt
distint de l’anterior.

El Papa Joan Pau era un
home curtit en la “política”
defensant l’Església dins
un règim oficialment ateu.
El Papa Benet és un home
curtit dins la reflexió
intel·lectual i teològica.
El Papa Joan Pau havia
estat actor, i sabia manejar
perfectament el protagonisme enmig de les
masses. El Papa Benet es defineix com un
“treballador de la vinya del Senyor” un teòleg
brillant que ha acceptat el paper fosc i fins i tot
odiós de prefecte per la doctrina de la fe, en lloc
d’explotar les seves possibilitats d’èxit intelectual.
El Papa Joan Pau ja era conservador dins el
concili, el Papa Benet era progressista fervorós
al concili i sols després va veure la necessitat de
controlar els avanços.
El Papa Joan Pau era sobretot piadós, el Papa
Benet, ha estat sobretot intel·ligent i reflexiu.
Que Déu ajudi el Papa Benet XVI a ser el Papa
que necessitam.

Antoni Amorós Terrassa, rector solidari d’Artà.

Avisos de la parròquia

Pujada a l’ermita del primer de maig
El proper diumenge és el primer de maig. Com
és tradicional, tots estau convidats a pujar a peu
a l’ermita per la jornada parroquial popular.
Enguany coincideix amb els 200 anys de la
presència dels ermitans. La partida serà a les 9 de
Sa Clota. Els cotxes no podran passar fins a les
11. Hi haurà animació infantil, eucaristia i la
presentació d’un llibre commemoratiu del segon
centenari. A més, hi haurà una paella popular
patrocinada per l’ajuntament a benefici dels
ermitans per pagar la reparació de la teulada. La
paella amb postres i beguda val 10 euros. Podeu
comprar els billets als llocs habituals dels
pambolis populars.

Mes de Maria
També diumenge comença el mes de Maria.
Diàriament es resarà el rosari i es farà l’exercici
del mes de Maria a les 14.30 al Centre Social, a
les 15 a l’Esglesieta de Santa Catalina i a les 19.30
al Convent.
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

Sa teva sang salva vides

Cercam voluntaris perquè donin una gota del seu
temps
Fes-te donant

Dies 5 i 6 de maig
Lloc: Centre mèdic Nuredduna (Hospital)
Horari: De 18 a 21,30 hores

noticiari
ARTÀ BALLA I CANTA A ISTANBUL

Entre els passats dies 24 i 28 de
març l’agrupació Artà Balla i
Canta va visitar la ciutat turca
d’Istanbul amb l’objectiu
d’oferir una actuació.
Convidats pels Kumpkapi
Dansi, de la mateixa ciutat
d’Istanbul, es passejaren per
l’única ciutat del món que es
troba a dos continents
diferents. Visitaren els
principals monuments i llocs
de la ciutat com ara la Basílica
de Santa Sofia, les cisternes de
Yerebatan, la Mesquita Blava,
la de Beyazit i la de Suleymaniye,
el Gran Bazar i el Bazar de les
espícies, la Torre del Gàlata i
Taksim i també assistiren als
banys turcs dels Cimberlites.
Durant la seva estància a la
ciutat turca, tenien la seva
actuació prevista el dissabte 26
a les 10:00 del matí a la plaça de
Sultanahmet, en el cor de

l’Istanbul musulmà. Amb
nombrós públic realitzaren el
seu repertori durant més de
mitja hora i foren llargament

aplaudits per la gent que es
congregà a la plaça istanbulesa
per gaudir de la música i les
danses típiques de Mallorca.

Fotografia de l’agrupació abans de la seva actuació a la Plaça de Sultanahmet amb
la Mesquita Blava al fons.
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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

noticiari
ARTÀ. Abril de lletres

Dissabte dia 23 un nombrós públic va acudir a la
Biblioteca de Na Batlessa i al seus voltants per
celebrar la festa del Dia del Llibre. Les llibreries sortiren
al carrer i es va fer la tradicional venda de llibres i roses.
A Na Batlessa en Lluís Gili va presentar el llibre El tren
que anava a la mar i, a l’acte, hi assistiren més de 180
persones. Una vegada acabat el conte va començar
l’acte de lliurament dels premis als guanyadors del VIII
Concurs de Narració Curta. Aquests actes varen estar
animats, en tot moment, per una colla de xeremiers.
Totes aquestes activitats serviren per posar pràcticament
punt i final al que ha estat el programa Abril de
Lletres, del qual, entre d’altres coses, cal assenyalar
l’èxit que han tengut els contacontes que s’han duit a
terme tots els dimecres i el taller Il·lustram poemes.
Mereix una menció especial, pel que suposa de millora
per al servei, la presentació de la Carta de Serveis i del
Reglament, a càrrec del regidor de Cultura, Manuel
Galán. Ambdós documents varen ser elaborats per
l’equip tècnic del servei de biblioteques i el cap de l’Àrea
Socioeducativa i, posteriorment, varen ser aprovats pel
Ple municipal. Cal dir que aquesta és una iniciativa
pionera a Mallorca.

Obres a la plaça de l’Ajuntament.

Aquest dies han començat unes obres de
restauració a la plaça de l’Ajuntament,
concretament a la zona on està col·locada la
font de l’As de Copes. Amb aquesta reforma
s’ha arrabassats els tamarells que hi estaven
sembrats als caires de la placeta i segurament
seran substituïts per unes oliveres que no
facin brutor i donin un altre caire a l’entorn.
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ASSOCIACIÓ DE PESCA RECREATIVA DE LLEVANT 
CLASSIFICACIÓ FINAL  9ª DIADA DE PESCA AMB CANYA PER PARELLES  9 D´ABRIL DE 2005

PARELLA ALIES PARELLA ALIES PUNTS  PEÇA MAJOR PEIX
Nº 1 MANUEL BONNIN VIVES RAFEL GILI BRAZO 23340 880 SARD
Nº 2 TONI FERRIOL JOAN PICÓ 10130 780 SARD
Nº 3 JOAN ALCINA (BUTLER) BUTLER SEBASTIÀ CARRIO( D´ES OLORS) 9228 0
Nº 4 RAFEL PENTINAT MIQUEL CARRIÓ ( D´ES OLORS) 9030 0
Nº 5 MIQUEL ANGEL GILI ( QUELET) QUELET SEBASTIÀ DANÚS 7450 0
Nº 6 MIQUEL MASSANET CLARITO BIEL NADAL 6960 0
Nº 7 MANOLO ROCHA PEDRO GINARD MONSERIU 5340 0
Nº 8 TOMEU NICOLAU ESTEBAN MATALLANAS 5190 0
Nº 9 JOAN MASSANET LLOVETA GABRIEL MESQUIDA ROSES 4610 750 SARD
Nº 10 FRANCISCO SOUTO PEDRO BONNIN 2900 0
Nº 11 MARGALIDA MESTRE GARCIA JOAN ALZAMORA 970 0
Nº 12 PEDRO GINARD ( BUTLER) TOMEU TORRES BUTLER 940 0
Nº 13 JOAN MEDINA NET ANDREU DE SON COLOM 838 0
Nº 14 RAFEL HERNANDEZ MIQUEL HERNANDEZ 660 0
Nº 15 GUILLEM FUSTER CAXA 0 0
Nº 16 JOAN MOYA SEBASTIÀ MASCARO 0 0
Nº 17 SEBASTIÀ FIGUERA JOAN TONI 0 0
Nº 18 TONI JOAN SEU ALEJANDRO CAPXIRIGALL 0 0
Nº 19 PEP BÓ PEP BÓ JUNIOR 0 0
Nº 20 MIQUEL ANGEL RIERA XERET PEDRO VAQUER 0 0
Nº 21 MANOLO CRUZ TAXUELA MATEU NICOLAU CUNI 0 0
Nº 22 FRANCISCO INFANTE SANTOS MANOLO INFANTE SANTOS 0 0
Nº 23 PEP VIVES COCA XISCO SANXO 0 0
Nº 24 SEBASTIÀ CANET PASTOR TOMEU FEMENIES CANET GALLO 0 0
Nº 25 GUIEM VIVES ( DE´S TRIAL) LLORENÇ MESTRE 0 0
Nº 26 PEDRO GINARD ( BUTLER) PEDRO RIERA 0 0

TOTAL 87586

Una jornada passada per aigua

El passat dia 9 d’abril es va
celebrar el ja tradicional concurs
de pesca en canya per parelles
organitzat per l’associació de
Pesca.
El dia va néixer molt nigulat i a
molts llocs hi va fer brusca fent
que els pescadors no agafassin
els peixos que els altres anys
solien pescar, fent que bastants
dels que sortiren tornassin amb
un bon “pop” a l’esquena.
Així sonaren les sis de
l’horabaixa, hora màxima per a
l’arribada dels pescadors. Tots
feren acte de presència però
molts amb quasi les mans
buides. La parella que en portar
més foren 22 quilos i poc més,
però amb molt avantatge dels
segons i tres més que no
arribaren als deu quilos. Alguns
ni per tastar.
Després de la pesada es donar
compte de les pesades i dels
noms dels guanyadors. Acte
seguit s’entregaren trofeus,
medalles i banderes als
participants de la jornada.
Realment va ser una llàstima
perquè el temps sol comandar i
no els pescadors. El total de la
pescada no va arribar a quasi
dues parelles d’altres anys.
Així i tot es van pesar totes les
sanalles i després es repartiren
el peix entre tots ja que el temps
no era per seure i torrar encara
que es va encendre el fogueró
però la gent no va comparèixer.
Serà un altre any. La festa va ser
passada per aigua i ningú en
quedà content.
La parella guanyadora, Manuel
Marin i Rafel Gil, dos pescadors
que anys anteriors ja foren els
guanyadors de la jornada i amb
molta diferència d’enguany.
Salut per l’any que ve.

Assemblea general

Per una altra banda, aquesta carta també vol ser una
convocatòria a l’assemblea general que tendrà lloc dia 29
d’abril a les 20.30 hores, a la sala d’actes del Teatre d’Artà,
amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació dels comptes de 2004.
2. Eleccions a la Junta Directiva.
Acte seguit tendrem amb nosaltres al Sr. Miquel Àngel
Calviño, Director General de Pesca, qui ens informarà
personalment de l’actualitat de la reserva marina i podrem
parlar amb ell de les qüestions que més preocupen als
pescadors recreatius de la comarca de Llevant.

Rafel Gil i Manuel Bonnin, guanyadors del concurs

noticiari
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Presentació del llibre Binialgorfa, la Tebaida
artanenca. Històries i contarelles
Jaume Cabrer Fito s’ha encarregat de la transcripció dels originals del Pare Rafel Ginard i Mossèn
Antoni Gili Ferrer n’ha escrit el pròleg.

Enguany la pujada a l’ermita de Betlem que se celebrarà
el proper dia 1 de maig tendrà un caràcter especial, ja
que se celebraran els 200 anys des de la creació de
l’ermita. És per aquest motiu que, a més de la tradicional
caminada, també s’han organitzat una sèrie d’actes
que tendran lloc a l’emblemàtic lloc artanenc. Durant
el transcurs de la diada s’aprofitarà per presentar la
publicació Binialgorfa, la Tebaida artanenca. Històries i
contarelles. Es tracta d’un senzill llibret que recull dues
de les conferències que va realitzar el pare Rafel
Ginard i Bauçà al “Club Recreativo y de Ajedrez” de
Can Matemales. La primera d’elles va tenir lloc dia 12
de novembre de l’any 1959 i tractava sobre l’Ermita
de Betlem. La segona conferència transcrita en el
llibret que ara veurà la llum la va pronunciar el pare
Ginard dia 10 de desembre i tractava sobre l’ermità
Macari. El pròleg del llibre ha estat obra de Mossèn
Antoni Gili Ferrer i Jaume Cabrer s’ha encarregat de
transcriure els originals que va deixar el Pare Ginard.
Segons ens ha comentat en Jaume, aquestes dues
conferències només representen una petita part de
l’herència escrita que va deixar el Pare Ginard, ja que
fou un home molt prolífic i la quantitat de textos
escrits que es conserven és immensa. La publicació
del llibre sobre Binialgorfa (nom de l’antiga possessió
on es va aixecar l’ermita) ja estava preparada des de fa
dos anys, però les dificultats financeres i la poca ajuda
institucional rebuda han fet impossible la seva edició.
Finalment, gràcies a la subscripció popular, s’han
pogut recollir els doblers necessaris per realitzar una
tirada de 300 exemplars.
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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.

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

Ple ordinari del 26 d’abril de 2005.

noticiari

El passat dia 26 va tenir lloc, a les 18
hores, a la sala d’actes de l’ajuntament
el ple ordinari.
La sessió va començar amb l’assistència de
tots els regidors i regidores excepte Pep
Danús del grup UIA que va arribar una
hora més tard de l’inici del plenari.
Ordre del dia.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de

dia 22 de febrer de 2.005
En aquest primer punt la portaveu del
grup UIA, Margalida Tous expressa
algunes puntualitzacions ja que en la
redacció de l’acta es va obviar fer constar
el nom de Maria Danús Rayó. Es
decideix esperar al darrer punt i votar-
ho com a prec. La resta de partits hi
estan d’acord. Es vota aquest primer
punt i s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si escau, del

Reglament de normes i règim
intern de la Residència de
Persones Majors i estructura
organitzativa per a l’any 2.005.

El regidor de Benestar Social, Julen
Adrian, explica que aquesta proposta
que es presenta dóna la possibilitat de
participar las membres de l’oposició
d’una manera activa. Explica que s’ha
preparat una taula de baremació
facilitarà la tasca de decidir quines són
les persones que, per les seves
característiques, poden entrar o no a la
residència. A més, explica que s’ha
redactat un document en el qual
s’explica com es farà els traspàs de
feines d’aquí a dos anys quan

l’ajuntament hagi d’assumir la
responsabilitat de dur endavant les
tasques de la residència.
Sobre aquest punt, tant els membres de
UIA com els del PP anuncien que
votaran en contra. Reconeixen que el
document està sensiblement millorat
respecte al que es va presentar
anteriorment però encara està carregat
d’errors greus.
El regidor de Benestar Social es defensa
de les acusacions i explica que aquesta
proposta és més transparent i més clara.
Es vota aquest punt i s’aprova amb els
7 vots a favor de UM (3), PSOE (3) i
EU-EV (1). La proposta té 5 vots en
contra UIA (2) i PP (3).
3. Aprovació, si escau, de la

proposta del conveni amb la
Conselleria d’Educació i
Cultura del govern de les Illes
Balears perquè es puguin
impartir els cursos d’ESPA a
l’IES Llorenç Garcies i Font en
el pròxim curs acadèmic 2005/
2006.

En aquest punt tots els grups
coincideixen en afirmar que suposarà
una millora qualitativa per a
l’ensenyament a Artà i per això s’aprova
per unanimitat.
4. Aprovació, si s’escau, de la

Normativa del f‘òrum de
participació ciutadana de la
Colònia de Sant Pere.

El regidor de Participació Ciutadana,
Julen Adrian, explica que a partir de

diverses experiències que s’han fet a
diferents indrets del món, s’ha posat en
marxa un experiment a la Colònia de
Sant Pere per fomentar la participació
ciutadana. El regidor Adrian convida a
la resta de membres del consistori que
votin a favor de la normativa ja que és
la que han elegit per consens els propis
coloniers i colonieres.
Els diferents portaveus dels partits es
mostren a favor de la proposta ja que
parteix dels propis habitants de la
Colònia. S’aprova per unanimitat.
5. Aprovació, si escau, del Pacte

d’agermanament entre
Hinojosa del Valle i Artà.

El tinent de batle, Josep Silva explica
que existeixen moltes vinculacions entre
els habitants d’Hinojosa i Artà. Es
proposa l’agermanament dels dos
municipis amb l’objectiu d’establir
relacions socials, culturals i polítiques.
Tots els partits es mostren a favor de la
proposta ja que actualment hi ha un
bon nombre d’habitants d’Hinojosa o
dels pobles veïnats que han decidit
establir-se al nostre municipi. Es vota
la proposta per unanimitat.
6. Aprovació, si escau, de

l’adjudicació de l’immoble
situat al carrer de les Roques,
número 26, (antic teatre)
propietat de l’Ajuntament d’Artà
per procediment obert i
mitjançant subhasta.

El regidor d’Hisenda, Miquel Sebastià
Moll, expressa que es tracta de ratificar
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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

l’acord que ja es va prendre el passat 26
de gener al Teatre d’Artà i pel qual la
majoria de grups donaven suport a la
solució de posar en subhasta el solar de
l’antic teatre d’Artà situat al carrer de
les Roques. UIA anuncia el seu vot
negatiu per ser coherents amb el que ja
votaren amb anterioritat. La resta de
partits lamenten que s’hagi de prendre
una mesura tan dràstica ja que això
suposa desfer-se de patrimoni
municipal. Tot i això voten a favor.
S’aprova aquest punt per 10 vots a
favor (UM, PP, PSOE i EU-EV) i 2 en
contra (UIA).
7. Aprovació, si escau de la

proposta de la nova
nomenclatura dels carrers del
terme municipal d’Artà.

En aquests punts tots els partits es
mostren a favor de les noves
nomenclatures. El regidor d’EU-EV
explica que està d’acord en tot manco
amb el nom proposat de Carrer de
l’Ermità Sebastià Massanet i Pons. Les
raons que argumenta el regidor és que
el seu és un partit laic i considera que ja
hi ha prou carrers amb nomenclatura
religiosa.
Es somet a votació aquest punt i
s’aprova per 12 vots a favor (UM,
PSOE, UIA i PP) i 1 abstenció.
8. Aprovació, si escau, de la

proposta de conveni entre
Miquel Barceló Artigues,
l’Ajuntament d’Artà i la
Universitat de les Illes Balears

per a la gestió del Fons Miquel
Barceló-Artà.

El regidor de Cultura, Manolo Galan,
explica als presents la proposta que
contempla signar un conveni de gestió
del Fons Documental. Segons el
regidor, la signatura d’aquest conveni a
tres bandes és molt important ja que,
d’aquesta manera, s’amplia i es millora
la gestió i a més queda constància en un
document. Es vota la proposta i s’aprova
per unanimitat.
9. Informació de les resolucions

de Batlia corresponents als
mesos de març i abril de 2.005.

El grup UIA aprofita aquest moment
per presentar una moció d’urgència en
la qual proposen aprovar l’adhesió del
municipi d’Artà a la Carta de Vitòria
(document redactat per la Federació
Española de Municipis i Províncies per
la qual s’estableixen les metes a
aconseguir amb l’objectiu d’assolir el
major progrés solidari). El portaveu
del PP, Tolo Palmer, explica que el seu
partit s’abstendrà ja que s’estimarien
més llegir detenidament el document.
El batle d’Artà, Rafel gili, com a
portaveu d’UM explica que ha tengut
l’ocasió de llegir la carta i que hi estan
d’acord. Els portaveu del PSOE, Josep
Silva, expressa que el fet que la carta
provingui de la FEMP (Federació
Española de Municipis i Províncies) es
garantia suficient per votar-hi a favor.
El regidor d’EU-EV reconeix que no
s’ha llegit la carta ja que no la tenia en

les seves mans i per això demana que la
moció es presenti al pròxim plenari. En
aquest punt, la portaveu d’UIA diu que
ho faran així, però lamenta que la
proposta d’adhesió hagi hagut de venir
d’un partit que està a l’oposició i que no
hagi estat una inicitaiva de l’equip de
govern.
A continuació es vota amb caràcter
d’urgència incluir el nom de Maria
Danús a l’acta del plenari de dia 22 de
febrer de 2.005 i s’aprova per
unanimitat.
10. Finalment, al torn de precs i preguntes

la portaveu d’UIA realitza un prec al
batle en el qual demana que es
controlin més les despeses supèrflues,
com és el cas polèmic de les cridades
de telèfon del regidor d’EU-EV.

El batle explica que el que inverteix el
regidor Adrian en cridades per gestionar
les seves àrees no s’apropa a les despeses
que va suposar per a l’ajuntament la
contractació de la figura de la secretària
del batle, càrrec ocupat per Margalida
Tous, i que fou un pretext per preparar
la seva futura candidatura a les passades
eleccions. El batle exposa que la queixa
es tendrà en compte i que ja s’ha avisat
al regidor afectat perquè controli les
despeses telefòniques.

noticiari



29 abril 2005
Número 725

32
 348

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

BÀSQUET

La temporada està acabant i els
diferents equips del Club
Esportiu Sant Salvador estan
fent el darrer esforç. Els que
s’estan jugant més són els
equips sèniors, tant el masculí
com el femení.
A falta de 3 partits per acabar,
l’equip de 1ª autonòmica
masculina de l’Hormigones
Farrutx, s’està jugant la
permanència. Si d’aquests tres
partits en guanya dos, l’equip
artanenc gairebé tendrà
assegurada la permanència en
la categoria.
Però l’equip que es juga més, és
el Gasóleos Mallorca de 1ª
autonòmica femenina, que a
falta de dues jornades per
acabar la fase d’ascens, està a
un pas d’aconseguir el desitjat

accés al Campionat de Balears.
A més si tenim en compte que
dit campionat es disputarà al
poliesportiu de Na Caragol
d’Artà els propers dies 27, 28 i

29 de maig, podem afirmar que
la motivació de les nostres
jugadores és extra.

esports
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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

Escola de bàsquet
Els resultats de la darrera diada
del 19-03-05 de Manacor foren:
Iniciació
Manacor 0 - Info@rtà 26
Sant Llorenç A 4 - Info@rtà 14
Benjamí
Es Canyar 26 - Info@rtà C 0
Manacor B 2 - Info@rtà B 26
Manacor A 6 - Info@rtà A 16
Aleví
Sant Llorenç 17 - Info@rtà 17

Categoria Infantil
Masculí

Pla de Na Tesa  76
Electro Hidráulica  25

EU Moll  49
Electro Hidráulica  48

Categoria Cadet Femení

Binissalem  64
Restaurant Ca’n Balaguer
35

EU Moll  48
Restaurant Ca’n Balaguer
30

Categoria Cadet Masculí

Sant Josep
Bar Na Caragol
(Partit ajornat)

Categoria Sènior Pro-
vincial Femení

Campos , 67
Hermanos Pallicer Pons,
72
En el partit que es disputà el
passat diumenge 13 de març
l’equip de les nostres sèniors
provincials ens deleitaren amb
un partit molt emocionant que
es va decantar cap a nosaltres a
la pròrroga després d’un partit
ràpid en el qual es va poder
veure bàsquet femení de gran
qualitat. Durant tot el partit els
dos equips varen posar tota la
intensitat defensiva que es pot
posar a un partit de bàsquet,
però el nostre equip se’n va
endur la victòria gràcies al seu
joc en equip i el gran encert de
la seva jugadora Maria Antònia
Galán.
Anotadores: M. Garau (1P, 1R),
M. M. Ginard (11, 6), C. Sanxo
(11, 1), M. A. Santandreu (-, 3),
M. Pallicer (9, 8) M. A. Galán
(22, 6), M. Gili(-, -), C. López
(3, 2), M. A. Cursach (3, 1), C.
M. Santandreu (9, 2).

Hermanos Pallicer Pons
36
Santanyí  24

Hermanos Pallicer Pons

43
EU Moll 39

Categoria Autonòmica
Femenina

Gasóleos Mallorca  69
Joan Capó Felanitx  57

Sa Pobla  62
Gasóleos Mallorca  57

Llucmajor  55
Gasóleos Mallorca  63

Categoria Autonò-
mica Masculina

Hormigones Farrutx  84
Sa Pobla  56

Hormmigones Farrutx, 72
Son Cotoner, 43
Partit disputat el diumenge dia
16 d’abril. Primer partit
d’aquesta segona fase de la lliga
de descens. Partit enfront del
primer classificat i victòria clara
i contundent, que a més li va
servir a l’equip artanenc per
aconseguir el bàsquet average
al seu favor.
Uns primers minuts on
l’efectivitat va ser total, varen
fer que l’equip artanenc agafàs
aquesta confiança que pareix
que li anava faltant, partit rere
partit. A partir d’aquí un bon
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Tennis

Participació artanen-
ca al campionat
Balears aleví

El passat mes de març va tenir
lloc al Club Tennis Ciutadella
el campionat de Balears de
Tennis 2005 categoria aleví
amb la representació artanenca
de Pilar Garcia i Joan Marc
Piris. Tant na Pilar com en
Joan Marc havien aconseguit
la seva classificació en el
campionat de Mallorca aleví
que es va jugar al mes de febrer
on na Pilar va ser la finalista i

joc va anar fent que la diferència
anàs augmentant, menys al
tercer quart on l’equip visitant
va sortir a per totes.
Al darrer quart, una altra
exhibició dels nostres jugadors,
que fins i tot aconseguiren
aquest important bàsquet
average al seu favor.
Els parcials de cada quart varen
ser: 15-5, 17-8, 17-20 i 26-10.
L’estadística del partit va ser:
Gaya, A. (12 punts i 8 rebots),
Muñoz, A. (4, 7), Carrió, S. (16,
5), Juan, A. (4, 1) i Domenge, J.
(6, 3) –cinc inicial – Riera, M.
A. (18, 10), Dalmau, T. (7, -),
Sancho, J. (3, -) i Gili, X. (2, 3).

Eliminats: Sense eliminats.

Esporles, 65
Hormigones Farrutx, 58
Partit disputat el dissabte dia
23 d’abril al pavelló d’Esporles.
Partit amb moltes pilotes
perdudes per part dels nostres
jugadors (24), que és cert que
alguns llocs de la pista estaven
en mal estat, però això no ha de
ser l’excusa per haver perdut
aquest partit. Així i tot, l’equip
artanenc va tenir controlat el
partit fins a falta d’uns 5 minuts
per a l’acabament. I la diferència
de set punts va ser la màxima
de què va disposar l’equip local.

A la part positiva, hem de dir
que vists els resultats que s’han
donat als altres partits, encara
s’ha mantingut el bàsquet
average.
Els parcials de cada quart va-
ren ser: 9-13, 10-10, 23-21 i
23-14.
L’estadística del partit va ser:
Riera, M. A.  (26 punts i 17
rebots), Muñoz, A. (13, 4),
Carrió, S. (10, 1), Juan, A. (2, 1)
i Dalmau, T. (5, 2) –cinc inicial
– Sancho, J. ( -), Domenge, J.
(2, -), Gili, X. (-, 1) i Cabrer, J.
(-, 2).
Eliminats: Juan, A. (33’).

esports
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en Joan Marc va aconseguir el
seu passe al campionat de
Balears en la repesca.
En Joan Marc va guanyar el seu
primer partit en primera ronda
contra un jugador de Menorca,
Sergio Alzina (C.T. Alaior) per
un contundent 6-3 , 6-0. En la
següent ronda, la mala sort del

sorteig va fer que s’hagués
d’enfrontar contra el cap de
sèrie número 1 i favorit
indiscutible a guanyar el
campionat (com així va ser),
Jose Font (Sa Font seca CT).
En Joan Marc no va perdre la
cara al partit però es va veure
impotent contra un dels millors

jugadors d’Espanya de la seva
categoria en perdre 6-0, 6-0.
En la prova de dobles, en Joan
Marc fent parella amb Miquel
Rosselló (C.T. Manacor)
aconseguiren arribar a les
semifinals després de derrotar
a parelles menorquines. Van
perdre contra els finalistes

esports
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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

esports
menorquins Martos-Taltavull,
parella que va demostrar estar
bastant més compenetrada.
En la categoria femenina, Pilar
Garcia va guanyar el seu dos
primers partits, un d’ells davant
la cap de sèrie número dos
(Steffy Canals, Pollentia CT) i
en quarts de final després d’anar

guanyant per 6-3, 4-1 davant la
millor jugadora de Menorca
(Roser Pons, C.T. Ferreries) la
pressió de veure’s guanyadora i
poder-se classificar pel
Campionat d’Espanya va fer
que la jugadora menorquina
remontàs per aconseguir la
victòria final al tercer set. Va

ser una llàstima ja que na Pilar
tenia potencial per endur-se’n
el campionat de Balears però
hem de tenir en compte que fa
només un any que participa en
proves oficials i la seva
progressió fins al moment ha
estat excel·lent.

Victòries dels jugadors del CT Artà a diferents torneigs de Mallorca

En el trofeu “VIII
hoteles eden lago C.T.
Pollentia” , hem de
destacar de la
participació artanenca
la victòria de Miquel
Sebastià Rosselló Gili
en la categoria benjamí
masculí  en la final
davant un altre jugador
benjamí d’Artà, com és
n’Albert Piris.
En la categoria aleví
femení, na Pilar García
va aconseguir el títol
final davant Aina Salord
(Pollentia TC).

En el “VI Trofeu
primavera C.T. Muro”
els resultats foren quasi idèntics,
ja que en el torneig benjamí
masculí n’Albert Piris va
guanyar a Miquel Sebastià
Rosselló en una final que es
repetirà ( i ja s’ha fet) en moltes
ocasions al llarg de la temporada
en diferents proves arreu de la
nostra illa.
En categoria benjamí femení
destacar les actuacions de les

primerenques Mª Bel Artigues
i Irene Pocoví que en la seva
segona participació en proves
federades aconseguiren arribar
a les semifinals, perdent
ambdues jugadores en el tie-
break del tercer set en els seus
respectius partits.
En categoria cadet femení, na
Pilar García va obtenir un nou

títol guanyant en la final a Marta
Vidal (C.T. Muro) després
d’haver superat en semifinals
en un vibrant partit que es
resolgué al tie-break del tercer
set després de tres hores de joc
a una altra jugadora del CT
Artà, na Margalida Bonnin.
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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

Futbol

Preferent
Gènova 2 – Artà 2
Gols: Ramon, Ferrer
Alineació: Amer (Nofre),
García, J. Caldentey (Reyes),
Víctor, Oliver, Ramon, Nieto,
Jaume Ferrer, Ferrer, Brunet,
Jordi (A. Tous)

Artà 4 – Andratx 1
Gols: Víctor (2), Oliver, Nieto
A: Amer (Cantó), García, J.
Caldentey (Sirera), B. Cursach,
Víctor, Oliver (Reyes), Ramon
(Gayà), Nieto, J. Ferrer (Jordi),
Ferrer, Brunet

Esporles 0 – Artà 1
Gol: A. Tous
A: Nofre, García, Ferrer,
Víctor, J. Tous, Oliver (A.
Tous), Nieto, Ramon (Jordi), J.
Ferrer, Gayà, Brunet
L’Artà ha encadenat quatre
partits consecutius amb
resultats positius, cosa que li ha
permès allunyar-se dels llocs de
descens i obrir un forat bastant
ample per afrontar les tres
darreres jornades amb
optimisme de seguir la propera
temporada a Preferent.
A Gènova, partit igualati
resultat just. Primer va marcar
l’Artà però els locals capgiraren

el marcador i en els darrers
minuts empataren els artanencs
posant justícia al resultat final.
Contra l’Andratx els nostres
probablement feren el millor
partit de la temporada i
aconseguiren el triomf més
ample. Els locals esborraren
els visitants del terreny de joc i
quasi no inquietaren Nofre. Per
contra, varen estar encertats de
cara a porta i haguessin pogut
fer algun gol més.
A Esporles el millor va ser el
resultat ja que el joc dels dos
equips va ser bastant monòton
i carent de tot indici de qualitat.
A. Tous va fer l’únic gol
mancant 3 minuts sense donar
temps als locals a reaccionar.

III Regional
Artà 2 – Son Sardina 1
Gols: Riera, Pere Juan
A: Pedro, Pascual (Femenias),
Cabrer (Rufo), Enrique (Pere
Juan), R. Mayal (Moll),
Mascaró, López, Raul (Cecilio),
Riera, Ferragut, Juanlu

Porreres 4 – Artà 4
Gol: Riera (2), López, Cecilio
A: Pedro, Pascual, López,
Cecilio, Raul, Juanlu (Moll),
Riera, Cabrer (Rufo), Enrique,
Mascaró (Femenias), Ferragut
Ha acabat la temporada en
aquesta categoria i han quedat

classificats a la meitat de la
taula. En les darreres quatre
jornades han tret resultats
positius. En les dues darreres,
triomf a Ses Pesqueres, mínim
però just contra el Son Sardina,
i empat a Porreres, poc usual, a
quatre gols, amb alternances a
favor d’un i altre equip.
Marcador final just en un partit
que va tenir l’alicient dels vuit
gols marcats. Han complit els
jugadors el seu objectiu i
compromís marcat que no era
altre que el de participar sense
exigir-se ni resultats ni
classificació i això ho han fet
de sobres.

Juvenils
Artà 6 – Gènova 1
Gols: Nieto (2), Endika, Rocha,
Alfredo, Ruz
A: Cantó, Grillo (Juanfran),
Terrassa, Borja (Font), Endika,
Massanet (Pere Miquel), Rocha,
Alfredo (Coll), Nieto, Bernad,
Antoñito (Ruz)

Son Cotoner 2 – Artà 1
Gol: Nieto
A: Pere Miquel, Carrió, Borja,
Rocha, Alfredo, Nieto, Bernad,
Antoñito (Aitor), Ruz, Sureda,
Font

Artà 2 – Colegio S. Pedro 2
Gols: Sureda, Terrassa

esports
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grup, els infantils feren un molt
bon partit, mereixent qualque
premi per això i haguès estat
l’empat ja que tengueren alguna
ocasió per batre el meta forà.
Saberen plantar cara al rival i
posar-li les coses difícils. Un
molt bon partit malgrat la
derrota. La visita al Rafal es va
saldar amb una golejada en
contra. Lluny de casa baixen
molt el seu nivell i d’aquí els
resultat que van encaixant.
Contra el Son Cladera, tres
punts i poc més, fent els dos
gols en accions aïllades, però el
que priva és el triomf i, encara
que per poc, el tregueren.

Alevins
Artà 2 – CampuSport 2
Gols: Sergi, Adrian
A: Jon (Massanet), Llull
(Cassellas), Sem, Zafra, X.
Cursach, Sergi, Alzamora, Carrió,
Arto, Adrian, X. Darder

Olímpic 1 – Artà 4
Gols: Sergi (3), Arto
A: Jon, Llull, Sem, Zafra, X.
Cursach, Sergi, Alzamora,
Carrió, Arto, Adrian, X.
Darder. Cassellas, Massanet,
Fiol

Artà 0 – Manacor 3
A: Jon, Llull (Cassellas), Sem,
Zafra, X. Cursach, Sergi, Carrió,
Alzamora, Arto, Adrian, X.
Darder (Fiol)
Visita de tot un líder,
CampuSport, imbatut i els
deixebles de Jeroni saberen
plantar-li cara i per poc no li
feren perdre la imbatibilitat, ja
que X. Cursach primer i Sergi
després, ja en els darrers instants
del partit tengueren dues
ocasions claríssimes de fer el
gol que hagués estat un premi
merescut pels artanencs ja que
feren un gran partit, malgrat

esports
A: Pere Miquel, Carrió, Borja
(Grillo), Borja, Endika, Rocha,
Sureda, Nieto (Alfredo),
Bernad (Obrador), Jordi,
Terrassa (Aitor), Massanet
(Antoñito)
Diferents resultats han tret en
aquests tres partits els juvenils.
Ampla victòria contra el colista
Gènova. La diferència entre
els dos conjunts va ser abismal
i el resultat xerra per sí sol. A
Palma, contra el Son Cotoner
es va perdre desprès de
bastantes jornades. Els
artanencs, malgrat perdre, no
feren un mal partit però no
tengueren profunditat en el joc
d’atac. El millor del partit va
ser la noblesa amb la qual es
comportaren els dos equips, ja
que l’àrbitre no va tenir
necessitat d’amonestar a cap
jugador, acció poc usual a la
categoria juvenil. Molt bé a tots,
que quan s’ho mereixen, se’ls
ha de felicitar. A Ses Pesqueres
es veren sorpresos pel Colegio
San Pedro que va estar molr a
prop d’endur-se’n els tres punts
ja que els artanencs en salvaren
un en els darrers compassos
del partit. El joc no va ser
massa brillant per part dels
locals i els palmesans, com que
tenien el marcador a favor,
arriscaven molt poc per
sentenciar el resultat i això els
va costar l’empar final.

Cadets
Artà 4 – Cala D’Or 2
Gols: Felip (2), Aitor, Marc
A: Alba, Serra, Juanfran,
Carabante (Bajo), Ismael,
Aitor, Coll (Marc), Felip, Font,
Nadal, Molina (Dani)

At. Camp Redó 1 – Artà 2
Gols: Aitor (3)
A: Alba, Serra (Dani), Juanfran,
Carabante (Bajo), Ismael, Aitor,

Coll, Felip, Font, Nadal, Molina
(Marc)
Partit rera partit es van acostant
més a ser campions del seu
grup i poder-ho fer amb vàries
jornades abans d’acabar la lliga
ja que duen 6 punts d’avantatge
i un partit manco al segon, per
la qual cosa és mal de fer que
se’ls escapi. Els dos partits els
han resolt amb triomf i poc
més. Contra el Cala D’Or es
temia un poc pels fet ocorreguts
al seu camp ja que allà els locals
es comportaren amb massa
duresa. Aquí va ser la creu de la
moneda i tots els jugadors es
comportaren amb excel·lent
esportivitat, cosa que s’ha
d’agrair que uns i altres
haguessin oblidat el passat. A
Palma estranyaren un poc el
terreny de joc, petit i de terra,
no sabent-se adaptar massa a
ell, cosa que va fer que no
jugaren amb massa encert. El
més important, els tres punts.

Infantils
Artà 0 – Ferriolense 2
A: Ignasi (Reynés), Gil
(Cantallops), Coll, Abdon,
Alzamora, Torreblanca
(Jeroni), Riera, Gualda (Font),
Flaquer, Valle, Jordi (Prol)

Rtvo. Rafal 7 – Artà 2
Gol: Riera (2)
A: Ignasi (Reynés), Gil (Jeroni),
Coll, Abdon, Torreblanca,
Riera, Jordi (Font), Alzamora,
Flaquer, Valle, Prol
(Cantallops)

Artà 2 – Son Cladera 1
Gols: Abdon, Gualda
A: Ignasi, Gil, Coll, Abdon,
Torreblanca, Riera, Gualda,
Valle, Alzamora, Flaquer, Prol.
Reynés, Jordi, Font, Cantallops
Contra el Ferriolense, líder del
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que l’empat és bo ja que per
dos pics es posaren per davant
els palmesans. A Manacor,
victòria clara sense passar gens
de pena ja que sempre
dominaren al rival malgrat de
l’hostilitat que hi havia un poc
en el partit per si l’olímpic podia
donar una mà al seu germà
major el Manacor guanyant
l’Artà. La cosa no va ser
possible i, a més, el Manacor
una hora abans havia estat
derrotat pel Cide en el seu propi
camp. Però va resultat que el
primer visitant de Ses Pesqueres
era el propi Manacor i
vengueren amb ganes de
revenja ja que l’Artà havia
guanyat a Manacor a la primera
volta i ho feren amb claredat ja
que foren bastant superiors als
artanencs, fent un dels pitjors
partits de la temporada i amb
tot mereixement els forans
tregueren els tres punts.
Aquesta derroya els pot costar
no arribar a la segona plaça en
benefici de San Francisco o
Cide. De totes maneres la
campanya que estan fent, com
ja he pregonat altres vegades,
és realment magnífica.

Alevins F-7
Santa Eugènia 11 – Artà 0
A: Sevillano, Oca, Fiol, Bonnin,
Merenciano, Christian, López.
Garau, Palim

Artà 0 – Xilvar 7
A: Sevillano, Oca, Fiol,
Merenciano, Christian, Garau,
Darder. Bonnin, López, Palim,
Arto

P. Blaugrana Llubí 8 – Artà 1
Gol: Riera
A: Sevillano, Oca, Merenciano,
Christian, López, Riera, Garau.
Palim, Massanet, Bonnin
Ha caigut en picat aquest equip,
com bé mostra els resultats que
van rebent malgrat que en
aquests tres partits els rivals
eren dels que comanden la taula
i la diferència ha estat ben
palpable. El que importa és
que no perden les ganes,
acudeixen puntualment els
jugadors als entrenaments i
s’esforcen per millorar i això és
d’alabar.

Benjamins F-7
Porto Cristo 0 – Artà 2
Gols: Riera (2)
A: Riutort,Artigues, Tous,
Riera, Seguí, Danús, Carrió.
Carmona, Girart, Alzina,
Ferragut, Navarro

Artà 0 – Olímpic 7
A: Riutort, Artigues, Tous,
Riera, Seguí, Danús, Alzina.
Carrió, Carmona, Ferragut,
Llinàs, Amer
El que ganen fora ho perden a
casa. Crec que no m’equivoc si

esports
dic que totes les victòries que
duen han estat a fora camp
com aquesta darrera a Porto
Cristo, amb claredat i
mereixement. Com va ser la
que va treure l’Olímpic a Ses
Pesqueres, no donant cap opció
als artanencs. Des del principi
es feren amos de la pilota,
control·laren el joc fins a
concretar la golejada amb la
qual va acabar el partit.

Pre-Benjamins F-8
Artà 2 – Arenal 2
Gols: Massanet, Bisbal
A: Jonathan, Sansó, Ojeda,
Massanet, Pascual, Bisbal,
Vega, Moll. Ginart, Tous, Alex
Entretengut i ben jugat pels
dos contendents va ser el partit
que ens oferiren els dos equips
i per arrodonir-ho es va premiar
a tots dos amb el resultat final
d’empat, ja que si bé és vera
que qualsevol hagués pogut
guanyar, també és cert que cap
dels dos es mereixia perdre.
Molt bé pels jugadors dels dos
equips.

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Comentari hípic

El ranquing de regularitat està
encapçalat aquesta quinzena pel
cavall Hispano Gowan,
propietat dels Germans Fuster,
el qual gaudeix d’un magnífic
estat de forma com ho
demostren les seves dues
victòries consecutives. El seu
company de quadra, Filet d’Or,
també destaca per la seva
continuïtat i a més va registrar
un temps de 1.17 sobre 2.600
mts a Son Pardo. La segona
classificada en el ranquing es
l’egua Jaia Piroska, de Sa
Carbona, acumulant a les
darreres participacions un
primer i un tercer lloc. A
continuació segueix Jatkinson
VX, de Sa Corbaia, que es
classifica quasi sempre en els

llocs d’honor i en
el quart lloc hi
trobam  Hacker
Black, propietat de
Sa Font Calenta,
que a mans del seu
preparador Miquel
Angel Gili s’ha
transformat en un
cavall molt efectiu. Un
exemplar que també ha
experimentat un gran canvi es
Joli de France, propietat de
Alessia Sánchez, guanyant les
dues darreres carreres
disputades a Manacor en un
millor temps de 1.19. Altres
cavalls que es classificaren a les
seves respectives carreres són:
Casanova (4rt), Gentille de Nuit
(4rt), Happy Day VX (4rt),

Heraclito Speed (2on) i Jenny
de Ladil que s’anotà dos quarts
llocs. Per a finalitzar cal donar
l’enhorabona al conductor
Francisco Piris per la bona
actuació que tengué a una prova
d’amateurs disputada a
Alemanya i en la que finalitzà
en una magnífica quarta
posició.

esports
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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

MILLOR 27 4 3
TEMPS Feb. Març Abril

MA SP MA SP MA SP MA SP MA MA SP
CASANOVA 1.20 2 4RT 1
DUQUE MORA 1.20 4
E.CRISTINA 1.20 6
EMILIO SPEED 1.17 6
ESTAR DE NUIT 1.19 1
EUTERPE 1.20 2
FILET D’OR 1.17 12 2ON 3ER 5
FINE DE FOPHI 1.17 13
FURIOSA STAR 1.21 1
GALLITO DE VIDAL 1.19 14
GENTILLE DE NUIT 1.19 10 4RT 1
GIPSY DU MESNILHOU 1.18 1
GLEAM BOWL 1.19 21
HACKER BLACK 1.20 21 4RT 1ER 3ER 7
HACUM SC 1.18 13
HAPPY DAY VX 1.22 6 4RT 1
HERACLITO SPEED 1.21 4 2ON 3
HISPANO GOWAN 1.17 28 4RT 1ER 1ER 9
HOLLI HOLIC 1.17 1
JAIA PIROSKA 1.18 25 3ER 1ER 6
JATKINSON VX 1.19 23 3ER 2ON 3ER 7
JENY DE LADIL 1.25 4 4RT 4RT 2
JIPYSOL 1.25 1
JOLI DE FRANCE 1.19 8 1ER 1ER 8
LARISOL POU RAFAL 1.23 3
LIANA POU RAFAL 1.19 4

25 2 Punts

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE FEBRER-MARÇ-ABRIL
LIDER:  HISPANO GOWAN( Z AFTERBURNER-BIANCA GOWAN

12 11 19 20NOM DEL CAVALL PUNTS 
TOTAL

26 5

Escola hípica municipal

esports

Els alumnes de l’escola
municipal del club hípic d’Artà,
disfrutaren el passat cap de
setmana de tot un grapat
d’activitats lúdiques.
Es realitzaren jocs a cavall per
a tot l’alumnat de l’escola, que
va poder triar entre fer doma
clàssica, jocs eqüestres o volteig.
Tant individual com en grup,

els alumnes ens demostraren
una vegada més, el progrés que
van fent al llarg del curs. Molts
d’ells han superat el nivell en el
qual es matricularen i ara han
passat a un nivell superior.
Actualment el club ja té alumnes
que s’han federat i ara
concursen, alguns d’ells han
aconseguit premis en les seves

corresponents categories.
Menció especial s’ha de fer al
progrés del grup d’alumnes
d’equitació terapèutica, que han
començat aquest any amb
molta d’empenta i ganes de
fer-ho bé.
El dissabte capvespre es va
realitzar la doma clàssica i el
diumenge matí els jocs i el
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volteig. Seguidament, pares,
alumnes i monitors es varen
reunir al teatre per veure la
projecció de les activitats
realitzades i per rebre els
informes d’aquest trimestre.
El batle i el regidor d’esports
explicaren als pares l’estat actual
del projecte de les noves
instal·lacions hípiques que es
construiran al polígon. Tothom
va estar molt content al saber
que prest es començaran les

obres. Els alumnes estan
entusiasmats de poder
començar el nou curs allà.
L’objectiu era passar un cap de
setmana, diferent i divertit, on
ens poguéssim reunir tots
plegats i compartir la nostra
afició pels cavalls. Tant els pares
com els alumnes creim que
l’objectiu es va complir i ara
esperam que el somni de poder
estrenar unes noves
instal.lacions també es pugui
aconseguir. Sabem que hi ha

esports
gent que hi va feina i que dia a
dia es treballa perquè el somni
sigui prest una realitat per Artà
i la comarca. Ja veureu com el
dia de demà molts d’aquests
joves genets i amazones que
ara han començat vos agraïran
el que els hagin donat
l’oportunitat de conèixer i
estimar l’equitació.

Club Hípic d’Artà
Continuen les activitats
hípiques i en aquestes tres
setmanes s’ha realitzat un
concurs de doma clàssica, un
concurs nacional de tres dies
de salt d’obstacles, una excursió
ecuestre, una trobada cavallista
a Sant Llorenç i activitats
ecuestres (doma, jocs, volteig,
informes, ...) a l’escola
d’equitació.

Doma clàssica
El passat 10 d’abril es presentà
un dia variable i força ventós a
les instal·lacions hípiques de
Son Gual on es diputaren les
proves relatives al “Trofeu Son
Gual” i les de la “Copa Es
cavall”.
A les primeres participaren
N’Ignasi Brunet amb Fogué,
en Gori Gil amb Estel, N’Ignasi
Maria amb Bonito i en Nadal
Ferriol amb Levitón. A les
segones participà en Nadal
Ferriol amb Hortelano.

Trofeu Son Gual
N’Ignasi Brunet amb Fogué es
lluiren a la represa “Final de 4
anys” realitzant un gran
recorregut i obtenint una
mitjana superior al 66 %, quasi

res, que li possibilità la segona
posició. L’evolució d’aquest
binomi ha estat espectacular
tot i no poder mostrar la soltesa
de les espatlles en els
allargaments.
En Gori Gil amb Estel es
mostraren correctes en
l’execució del traçat de la
represa “aleví final” obtenint
puntuacions semblants a les
anteriors. Es va millorant en la
fixació a l’embocadura i la
correcció del traçat.
N’Ignasi Maria amb Bonito
realitzaren la represa “Infantil
Final”. Realitzaren la part de
trot i pas obtenint bones
puntuacions i mostrant-se
expressius. En canvi en el galop,
tot va canviar; sembla que es va
perdre la calma i l’harmonia.
Tot i així, completa bé el
recorregut i sobrepassar la
mitjana.
En Nadal Ferriol amb en
Levitón realitzaren la represa
“Infantil final” obtenint una
mitjana per sobre del 60%.

Copa Es Cavall
En el nivell bàsic participà en
Nadal Ferriol amb Hortelano
que tot i no ser el seu dia

aconseguiren la primera
posició.
Estam a principi de temporada
i els binomis s’han d’anar
rodant, s’ha d’agafar confiança
a pista, en calma, muntant,
senzillament, com es fa cada
dia. I això requereix temps. De
fet, Sabine, jutje d’aquest
concurs i que l’any passat va
venir a jutjar un social a Artà, es
sorprengué gratament del
progrés d’aquests conjunts.

Salt d’obstacles
El dies 16 i 17 d’abril es dugué
a terme al Centre d’Equitació
“Son Molina” un concurs
nacional en el que Ignasi Brunet
amb Amaretto participà a les
proves de 1’10 metres. El
primer dia sumà 8 punts (tomà
dues barres). El segon dia
millorà la seva actuació i només
tocà una barra que el final
caigué, sumant 4 punts,
suficients per no pujar al
pòdium.

Excursió eqüestre.
El passat diumenge 17 d’abril
es realitzà com activitat de
cloenda del Curs d’Equitació
d’Adults, una excursió a cavall
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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
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per la zona de Cala Mesquida. Es va fer la concentració
a la vinyeta de Son Jaumell on s’havia preparat una petita
recepció (berenar) per entrar en ambient. Seguidament
es va partir cap a Son Jaumell, es passà pel pinar i dunes
de Cala Mesquida, i un petit bany a cavall a la platja. Es
continuà pel torrent de Sa Mesquida, Sa Mesquida, Son
Jaumell i al punt de partida, unes dues hores sense
interrupcions. Va resultar una excursió molt tranquil·la i
agradable, canviant el picador de “Na Borrassa” pel
camp obert, pinar i el mar, disfrutant del cavall i la natura.
Per acabar, un esperat dinar on es comentaven les
anècdotes del dia, del curs i d’altres que no venen al cas.
Finalment es lliuraren els corresponents diplomes.
Aquest curs que ha acabat es el cinquè que de manera
seguida, any rera any, han realitzat la majoria dels
participants. Enhorabona a tots els que hi han pres part
i que el proper es pugui realitzar en unes esperades,
necessàries i dignes instal·lacions hípiques.

Trobada cavallista
El passat diumenge25 una petita
representació artanenca es va desplaçà
fins a Sant Llorenç per participà a la
trobada que s’organitzava a Sant
Llorenç. Aquesta consistí en la
concentració i posterior excursió
d’unes dues hores. Seguidament un
bon dinar i proves ecuestres per a
muntats i enganxats.
La prova pels enganxaments consistia
en un recorregut de 10 obstacles, pas
de túnel, pas d’aigua i terraplè. En ella
participaren en Mateu Riera i en Biel
Soler amb els respectius troncs
(enganxament estirat per dos cavalls)
classificant-se en segona i quarta
posició respectivament. Enhorabona
a tots dos.
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Volei
Campionat de Balears
cadet masculí

23-04-05
Pòrtol A 3
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 0
25-23 / 25-16 / 25-22
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, T.X. García, M.A.
Tous, R. Gili, S. Franco, M. Pastor
i T. Llabrés. Lliure, Aitor
24-04-05
Pascual Calbó Maó 3
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 1
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, T.X. García, M.A.
Tous, S. Franco, M. Pastor i T.
Llabrés.
El dissabte 23 i diumenge 24
d’abril es va disputar el
Campionat de Balears cadet
masculí, on el nostre equip partia
amb moltes opcions de pro-
clamar-se campió, ja que era
l’actual campió de Mallorca. El
primer partit, i en principi el que
ho havia de decidir tot es va
disputar a Algaida, on també si
desplaçaren un nombrós grup
d’aficionats artanencs amb un
bus posat gratuïtament pel Club
Volei Artà per a tots els
simpatitzants. L’ambient no
podia ser millor però els nostres
no tengueren el seu dia. Es va
lluitar molt, sobretot en el primer
set, però l’equip artanenc estava
massa nerviós i pagà cara aquesta
ansietat. Des del principi es va
veure que si els nostres volien
guanyar, haurien de treballar
molt en defensa, sobretot de
primera línia i el nostre bloqueig
no acabà de funcionar. Després
d’un inici igualat, semblava que
els artanencs tenien controlat el
set, però s’escapà incomprensi-
blement en els darrers punts.
Això tocà una mica la moral
dels nostres, que les costà molt
entrar en joc en el segon set i
anaren a remolc tot el set, essent
superats clarament pels de
Pòrtol. En el tercer  ho intentaren

tot, animats per un magnífic
públic que en tot moment va
estar al costat de l’equip, però
no acabaven de desplegar el seu
millor joc, el que ens tenen
acostumats i que ha fet que en
tota la temporada sols cedissen
un set. Al final, el major encert
atacant del Pòrtol decidí el set i
el partit davant la gran decepció
dels nostres. A part de la derrota,
la notícia negativa va ser la lesió
de Rafel Gili, que es va fer una
fissura al braç i el varen haver
d’enguixar.
Amb el 3 a 0, les opcions eren
molt petites ja que l’equip
menorquí havia de guanyar 3 a 0
als de Pòrtol i després els d’Artà
guanyar als menorquins per
idèntic resultat, i després
s’haurien de mirar els punts.
L’altra sorpresa es va donar a
Pòrtol, on els de Pascual Calbó
guanyaren als locals per 3 a 2.
Amb aquest resultat els nostres
no tenien cap opció, però
passaven a ser els «jutges»
d’aquest campionat. Al principi,
contra els menorquins les costà
molt centrar-se en el joc, després
de la decepció del dia anterior i
perderen el primer set. En el
segon si posaren de valent i
començaren a jugar, així com ens
tenen acostumats, i empataren el
partit. En els altres sets, tot i que
ho intentaren no pogueren amb
els menorquins, sobretot amb
l’alçada de la primera línia , que
feia molt difícil el joc atacant
artanenc.
Al final els nostres varen ser
felicitats pels àrbitres i per l’equip
del Pòrtol ja que, tot i no jugar-
se res, en cap moment es donaren
per vençuts.

Escola de volei

«Dia Mundial Forestal»
El dilluns dia 4 d’abril, amb motiu
del «Dia Mundial Forestal»,
l’escola de volei va participar en
l’activitat realitzada al polisportiu
«Na Caragol», «Na Llauneta i el

despistat» de la Companyia Maria
Antònia Oliver, organitzada pel
Parc Natural de Llevant. Quan
acabà l’activitat, els nins i nines
varen ser obsequiats amb una
alzina per poder-la sembrar.

Diada de volei
El passat dissabte dia 9 d’abril es
va dur a terme una nova diada de
volei. El lloc va ser el polisportiu
«Miquel Àngel Nadal» de Mana-
cor i hi participaren 3 equips
alevins de 4 x 4 i tres equips
benjamins de 2 x 2.

INFANTIL FEMENÍ
8-04-05
Sant Josep 0
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
12-25 / 11-25 / 11-25
Bar Polisportiu Artà: J. Galván,
X. Puigserver, A. Bernat, A.
Ferragut, A. Rocha, F. Jaume,  C.
Sansó, R. Llaneras i N. Ferragut.
Victòria fàcil de les infantils en
un partit que es jugà en una pista
exterior i que costà una mica
habituar-se a les nostres. Una de
les claus va estar en el servei, on
les artanenques aconseguiren
molts punts directes i on deci-
diren pràcticament els tres sets.

15-04-05
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
Alaró 0
25-0 / 25-0 / 25-0
Bar Polisportiu Artà: J. Galván,
X. Puigserver, A. Bernat, A.
Ferragut, A. Rocha, P. García,
C. Sansó, R. Llaneras i A. Riera
L’equip visitant no es presentà al
partit i el Comitè de Competició
decidí donar-lo per guanyat a les
artanenques per 3 a 0.

15-04-05
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
Bunyola 0
25-15 / 25-9 / 25-6
Bar Polisportiu Artà: J. Galván,
P. García, X. Puigserver, A.
Bernat, A. Ferragut, A. Rocha,

esports
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C. Sansó, R. Llaneras i A. Riera.
Partit que es va anar entonant
poc a poc i que acabà essent un
dels millors jugats per part de
l’equip artanenc aquesta
temporada. Les nostres
començaren una mica adormides,
sense massa concentració i el
Bunyola començà  a sumar punts
amb relativa facilitat. L’equip
artanenc errava molts de serveis
i això feia que no s’agafàs ritme
de joc. Amb el 15 a 15, una sèrie
de 10 serveis consecutius per
part de les artanenques decidí el
primer set. En el segon i tercer
les coses canviaren i les d’Artà
començaren a desplegar el seu
millor joc, sobretot en atac, on
estaren molt encertades, davant
la desesperació visitant.

24-04-05
Esporles 0
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
Bar Poliesportiu Artà: J. Galván,
M. M. Artigues, P. García, X.
Puigserver, A. Bernat, A.
Ferragut, A. Rocha, C. Sansó, R.
Llaneras i A. Riera.
Després de les decepcions de la
setmana, primer amb el cadet
femení que no pogué entrar en la
fase final del Campionat de
Balears i després amb el cadet
masculí, les infantils, amb aquesta
victòria, i a falta d’un partit,
s’asseguraren matemàticament
una plaça en el Campionat de
Balears infantil femení. Les
nostres, conscients del que es
jugaven, sortiren a per totes i

ràpidament deixaren sentenciat
el primer set, amb un clar 10 a 25.
El joc de les artanenques era
molt efectiu, amb un gran joc
atacant, sense fissures, i que
donava molt poques opcions a
les locals. En els altres dos sets,
tot i que la diferència no va ser
tan gran, en cap moment va
perillar la victòria.

Campionat de
Mallorca cadet femení
05-04-05
Algaida 3
DUPLICAT ARTÀ 0
25-7 / 25-18 / 25-20
Duplicat Artà: A. Servera, C.
Sancho, M. Llull, C. Ferrer, G.
Salort, N. Ferragut, V. Piñol i X.
Puigserver.
El pitjor partit de la temporada,
i amb diferència. Les nostres
afrontaven el partit amb opcions
de reafirmar el primer lloc, però
un inici desastrós de partit va
condicionar la resta de l’encontre.
Les d’Artà començaren en
recepció i no aconseguiren el
primer punt fins que el marcador
ja reflexava un 12 a 0. Això va
permetre a les d’Algaida jugar
amb molta comoditat i al mateix
temps enfonsar anímicament a
les artanenques. El segon set
començà millor, i el marcador
anava bastant igualat, però d’un
8 a 9 per a les d’Artà, es passà a un
16 a 9, que tornava a posar el set
molt costa amunt. En el tercer
les locals anaren quasi tot el temps
per davant marcant el ritme del

joc i jugant a plaer davant un
Artà desconegut, que no mostrà
en cap moment el perquè d’estar
entre els millors de Mallorca.

09-04-05
DUPLICAT ARTÀ 3
Cide 2
10-25 / 25-7 / 13-25 / 27-25 /
15-7
Duplicat Artà: A. Servera, C.
Sancho, M. Llull, C. Ferrer, G.
Salort, M.C. Carrió, S. Saavedra,
V. Piñol i X. Puigserver.
Final emocionant en un partit
que començà molt fred però que
es va anar animant  poc a poc i
acabà amb una gran festa tant a la
pista  com a les grades. Les cadets
es jugaven molt en aquest partit,
ja que sols valia la victòria si
volien seguir aspirant a disputar
el Campionat de Balears i les del
Cide, si guanyaven, ja s’assegu-
raven una de les dues places. El
partit no començà de manera
massa esperançadora per a les
nostres, que quan se’n adonaren
ja havien perdut el primer set de
manera contundent, tal com
havia succeït la setmana anterior
a Algaida. Al contrari que la
setmana passada però, les d’Artà
reaccionaren i donaren un
autèntic bany a les col·legials en
el segon i semblava que ja no les
aturarien. El tercer va ser com el
primer, inici desastrós de les
artanenques i set molt còmoda
per a les ciutadanes. El quart
començà igualat, i cap dels dos
conjunts sumava més de 2 punts
consecutius, cosa que no havia

EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

C/. Ca’n Metxo, cantonada C/. Vivers
Colònia Sant Pere (Aprop del
club Nàutic)
Tels. 629 308 741 – 670 333 807

SEMINA III, S.A.
Ofrereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

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

succeït en cap dels 3 anteriors
sets. Amb el 14 a 14, les visitants
aconseguiren un lleuger
avantatge, 16 a 14, després 21 a
19, però les d’Artà empataren a
22. La tensió era màxima i es
notava tant a la pista com a la
grada. Les visitants sumaren dos
punts seguits i semblava que
s’acabava, 22 a 24. Nou empat a
24 davant l’alegria dels
espectadors; 24 a 25, i un altre
punt de partit, però les nostres
no s’enfonsaren i jugaren tres
punts extraordinaris; el primer
per empatar a 25 i els altres dos
per guanyar el set i forçar el
cinquè. S’havia superat el pitjor i
ara no es podia fallar. El «tie-
break» començà bé per a les
nostres, 4 a 1, però les visitants
empataren a 5; després s’empatà
a 7, i a partir d’aquí, recital de les
artanenques que amb 8 serveis
consecutius per part de na M.
Coloma es feren amb el set i amb
el partit.
16-04-05
C.J. Petra 1
DUPLICAT ARTÀ 3
25-23 / 10-25 / 13-25 / 15-25
Duplicat Artà: A. Servera, C.
Sancho, M. Llull, C. Ferrer, M.C.
Carrió, M. Navarro,  i X.
Puigserver.
Victòria molt important que li
permet seguir depenent d’elles
mateixes per poder disputar el
Campionat de Balears. Les
nostres sabien que es jugaven
molt i també eren conscients que
eren superiors a les locals però
començaren molt malament,
errant molt, i això donà ànims a

les petreres que, lluitant totes les
pilotes, guanyaren el primer set.
A partir d’aquí les artanenques
se’n adonaren que es podia venir
a baix la feina de tota la temporada
i començaren a desplegar tot el
seu joc, sobretot l’atacant, i poc
a poc es feren amb el ritme del
partit. Ja no s’errava tant i això
permetia aconseguir amplies
avantatges en el marcador i poder
jugar amb més comoditat. Així,
els altes tres sets caigueren del
costat artanenc sense massa
complicacions.
19-04-05
DUPLICAT ARTÀ 0
Algaida 3
22-25 / 20-25 / 19-25
Duplicat Artà: A. Servera, C.
Sancho, M. Llull, C. Ferrer, G.
Salort, M.C. Carrió, S. Saavedra,
V. Piñol, M. Navarro, P. García
i X. Puigserver.
No va poder ser. Els equips
d’Artà i Algaida es jugaven una
plaça pel Campionat de Balears i
sols el que guanyés es classificaria.
El partit va tenir tots els
ingredients d’un gran
aconteixement, tant a la pista
amb els dos equips molt
concentrats, com a la les grades,
amb un nombrós públic com
feia temps que no es veia al
Polisportiu d’Artà. Els primers
punts varen ser igualats, però
ràpidament l’Algaida agafà
avantatge en el marcador, gràcies
sobretot, a un major encert
rematador. Amb el marcador 13
a 21 les nostres reaccionaren,
amb l’ajut del públic, que es feia
notar i ajudava a completar més

d’una jugada i es col·locaren 20 a
22, però tornà a decidir la major
pegada visitant. El segon set
començà molt igualat i les d’Artà
es col·locaren amb un esperan-
çador 13 a 10, amb un joc molt
sólid, i millorant la defensa tant
de primera línia, on el bloqueig
començava a funcionarm com la
de segona línia, que aixecava
pilotes impossibles. Una sèrie
d’errades en recepció però,
capgiraren el marcador i tornaren
a situar l’Algaida per davant, 13 a
17. Tot i l’intent de reacció
artanenc, el set  acabà 20 a 25 per
a les visitants. En el tercer set,
més del mateix; un inici de set
igualat i una sèrie de serveis
consecutius de les d’Algaida que
situaren el marcador 6 a 15. Les
nostres, però, al contrari d’altres
partits, no es vengueren abaix i
lluitaren fins a la darrera pilota,
cosa que agraí el públic. Al final
victòria de les d’Algaida que deixà
sense premi a les d’Artà en una
gran temporada. Com a
recompensa final, l’aplaudiment
del públic, que les tornaren les
jugadores des de la pista i el
tercer lloc de Mallorca, d’un total
de 14 equips.

INFANTIL MASCULÍ
06-04-05
FSTERIA ALZINA ARTÀ  3
Manacor 0
25-5 / 25-12 / 25-12
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, M.A. Tous, R. Gili, S.
Franco, M. Pastor,  T. X. García
i T. Llabrés.
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

El restaurant CA NOSTRA està obert a partir de les 8.30 hores. Dimecres tancat.
Saló privat per a celebracions de Bodes, Comunions, batejos, festes de quintos, etc.
Menú diari de dilluns a divendres.
Reserves: 971 83 58 96.

Victòria sense complicacions de
l’equip artanenc davant un
Manacor que poc va poder fer
per aturar els potents atacs
artanencs i que també va tenir
moltes dificultats en recepció,
impossibilitant aixó qualsevol
acció de contraatac.

CADET MASCULÍ
09-04-05
Pòrtol A 1
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, T.X. García, M.A.
Tous, R. Gili, S. Franco, M. Pastor
i T. Llabrés.
Darrer partit de lliga, la primera
posició en joc i ... CAMPIONS
DE MALLORCA. S’arribava a

la darrera jornada de la lliga cadet
amb el títol en joc, ja que el
Pòrtol A sols havia perdut un
partit, a Artà i els artanencs cap.
Als d’Artà les bastava amb un set
i jugaren el primer set per
guanyar-lo. El joc dels nostres
era sòlid, amb una bona defensa
i amb atacs que decidien la
majoria de punts. Amb el primer
set a la butxaca els d’Artà es
relaxaren en el segon i va caure
del costat local. Això no els agradà
massa als artanencs que tot i que
ja eren campions, volien guanyar
el partit, acabant imbatuts, i es
posaren a jugar, així com saben,
i es feren amb els altres dos sets.
Ara s’hauran de jugar la plaça per
anar al CAMPIONAT D’ES-

PANYA, amb el mateix Pòrtol
A, el Pascual Calbó de Menorca
i el representant d’Eivissa, els
pròxims 23 i 24 d’abril.

SÈNIOR MASCULÍ
09-04-05
C.V. ARTÀ 3
Sóller 1
23-25 / 25-20 / 25-17 / 25-15
C.V. Artà: P. Piris, J. Moyà, J.
Martí, T. Massanet, E. Piñeiro i
LL. Alcover.
Darrer partit de la temporada i
despedida amb victòria. El partit
no va ser massa vistós i les
continues errades en el servei
tallaven molt el ritme del joc. Els
artanencs es confiaren en el
primer set i això ho aprofità el
Sóller per anar sumant punts poc
a poc, sobretot gràcies a les
errades locals. Al final del set, un
major encert visitant el decidí. A
partir d’aquí els nostres
despertaren i se’n adonaren que
la clau era no errar en el servei, i
així ho feren. Començaren a
sumar punts de manera més o
menys fàcil i es feren amb els tres
sets següents.

Campionat de Mallorca
Infantil Femení
Aquest proper cap de setmana,
29 i 30 d’abril i 1 de maig, l’equip
infantil femení disputarà el
Campionat de Balears, juntament
amb el Cide, un representant de
Menorca i un d’Eivissa.
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Natació

6a jornada de lliga G1
i G2
El passat dissabte 9 d’abril es
va dur a terme a «Son Hugo»,
en jornades de matí i tarda la
darrera jornada de lliga per a les
categories G1 i G2.  Les proves
imposaven una mica ja que es
tractava dels 200 i 400 m. lliures,
unes distàncies que encara no
havien nedat cap vegada i que
imposaven respecte. Els
nostres nedadors però
compliren a la perfecció i
realitzaren els següents temps:
- G1, 400 lliures, Maria

Cursach (95), 7’31"77
- G1, 200 lliures, Adrià

Cosano (96), 3’40"61 i Irene
Pocoví (96), 3’40"60.

- G2, 400 lliures, Jaume
Fullana (94), 7’34"80; Jeroni
Tello (94), 7’03"30 i Alicia
Barba (94), 7’34"16

4t control federatiu
Intens control federatiu quan a
marques ja que els nostres
nedadors aconseguiren
mínimes pel Campionat
de Balears de la Joventut
i pel Campionat de
Balears Absolut d’Estiu.
Sols quedà arrodonir-ho
amb alguna mínima pel
Campionat d’Espanya de
la Joventut, i punt va estar
Francisca Tous, que es
quedà a 1 segon del «Tope
B» en els 400 lliures. Una
altre fet que cal destacar
varen ser els 100 lliures
de Javier De La Fuente
que aconseguí baixar del
minut, amb un temps de
59"94.
Els temps dels nostres
nedadors varen ser els
següents:

- 50 lliures: Guillem Roser
(90), 28"31, mínima pel
Campionat de Balears
Absolut d’Estiu; Javier De
La Fuente (90), 27"77; Rafel
Cruz (85), 26"80; Feriel
Rabai (88), 33"54; M.
Angels Ribot (92), 31"98; i
Glòria Líria (91), 36"87.

- 400 lliures: Guillermo
Gavilla (92), 4’53"35,
rebaixant 10 segons la seva
marca personal; i Francisca
Tous (92) 4’59"06,
rebaixant 7 segons la seva
marca personal

- 200 esquena: Javi Muñoz
(92), 2’29"40

- 100 braça: Marc Bisbal (89),
1’20"42, millorant 2 segons
la seva marca personal.

- 50 esquena: Rafel Cruz (85),
30"67 i Raquel Sánchez (88),
42"36, millorant 2 segons
la seva marca personal

-  200 estils: Rafel Nadal,

2’40"98, millorant 3 segons
la seva marca personal

- 100 esquena: Javi Muñoz
(92), 1’09"02 i Jaume Roser
(93), 1’28"84, aconseguint
la mínima pel Campionat
de Balears de la Joventut.

- 50 braça: Glòria Líria (91),
50"76.

- 100 lliures: Guillermo
Gavilla (92), 1’05"10; Javier
De La Fuente (90), 59"94,
rebaixant 2 segons la seva
marca personal; Marc Bisbal
(89), 1’01"73, aconseguint
la mínima pel Campionat
de Balears Absolut d’Estiu;
Guillem Roser (90),
1’02"36; Rafel Nadal (88),
1’02"82; Raquel Sánchez
(88), 1’16"74, rebaixant 4
segons la seva marca
personal; Francisca Tous
(92), 1’08"28; Feriel Rabai
(88), 1’10"86; i M. Angels
Ribot (92), 1’08"13.

esports
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Campionat de Balears de la Joventut

de Balears en 800 lliures,
amb un temps de 10’08"92,
millorant 13 segons la seva
marca personal i aconseguint
el Tope B pel Campionat
d’Espanya; també va quedar
Campiona de Balears als
400 estils, amb un temps de
6’12"93, millorant 18 segons la
seva marca personal; i sots-
campiona de Balears als 400
m.  lliures, amb un temps de
4’47"63, millorant 2 segons la
seva marca personal i quedant
a tan sols 3 centèssimes del
Tope B pel Campionat
d’Espanya. M. Angels Ribot
aconseguí el sots-
campionat de Balears en
els 3 proves que va nedar:
100 papallona, amb un temps
de 1’20"67; 200 papallona,
2’59"81, millorant 10 segons la
seva marca personal, i en 100

esports

5 medalles d’or i 6 d’argent
D’excel·lent es pot qualificar el
Campionat de Balears de la
Joventut realitzat pels nostres
nedadors en el polisportiu
«Prínceps d’Espanya» els dies
23 i 24 d’abril. Xisca Tous,
Javi Muñoz, M. Angels
Ribot, Guillermo Gavilla i
Jaume Roser protagonitza-
ren el millor Campionat de
la curta història del Club
Aigua Esport Artà. Cada
nedador sols podia nedar tres
proves, sempre i quant tengués
les mínimes, per tant, entre les
cinc sols podien participar en
14 proves, ja Jaume Roser sols
tenia dues mínimes. De les 14
proves que participaren,
obtengueren 11 medalles, que
haurien estat 12 si no haguessin
desqualificat a Guillermo
Gavilla en els 1500 m. lliures;
és a dir,
m i l l o r
impossible.
Javi Muñoz
es va
proclamar
Campió de
Balears en
els 3 proves
que va
nedar: 100
e s q u e n a ,
amb un
temps de
1’08"93; 200
e s q u e n a ,
2’29"19; i 100
l l i u r e s ,
1 ’ 0 2 " 6 2 ,
imposant-se
en les 3 amb
t o t a l
a u t o r i t a t .
Xisca Tous
va quedar
Campiona

lliures, 1’08"41, en una
emocionant carrera que es
decidí en els metres finals.
Guillermo Gavilla també
obtengué el sots-campionat
de Balears als 400 lliures,
amb un temps de 4’50"68,
millorant 3 segons la seva marca
personal i als 100 lliures, on
sols va ser superat per Javi
Muñoz, amb un temps de
1’04"81. Jaume Roser a punt
va estar de pujar al pòdium als
100 esquena, on va quedar
quart amb un temps de
1’27"08, millorant 2 segons la
seva marca personal. Als 100
lliures, va fer un temps de
1’18"44.
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Artà ara fa 77 anys

Resum de les dues darreres edicions d’abril de
1928 del periòdic Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

20 d’abril de 1928
Visita oficial de l’Excm. Sr.
Governador Civil i festival de
la Caixa Rural
Dues festes varen ser celebrades
la passada setmana, la visita oficial
del Governador Civil de Balears i
la que va organitzar la Caixa Rural.
Amb el Governador també es
desplaçaren els dos delegats D.
Cosme Parpal i D. Manuel
Martínez com també el Director
de la Cia. dels Ferrocarrils D. Rafel
Blanes Tolosa, el Canonge D.
Gabriel Muntaner i el rector de la
nostra Vila D. Joan Rubí. No cal
dir que els reberen totes les
autoritats civils, militars i
eclesiàstiques i la banda de música
al front a més d’una gran multitud
de gent.
Aprofitaren l’avinentesa per
ajustar la festa de la Caixa Rural, la
qual va oferir en un primer acte
una gran vetlada musical, a la qual
assistiren totes les personalitats
abans descrites.
De Ca Nostra
Poques coses a destacar d’aquesta
secció informativa del nostre
poble. Només una millora de la
malaltia del cirurgià D. Joan
Llaneras a) Murta, encara que ha
tornat empitjorar. Les defuncions
de Joana Aina Cursach Ginard,
de Santa Cirga i esposa de Francesc
Terrassa o Toro, morta a la flor
del món i deixant un infantó i
l’espòs viudo per segona vegada.
També un atropell de bicicleta. La
ferida és la mare d’en Pep Bo del
carrer Sant Francesc, la qual resultà
amb ferides de pronòstic reservat
i també resultà malparat el
biciclista, del qual no diu el nom.

Artà, 30
d’abril de 1928
Amb l’edició del número 425,
tancava el Llevant el mes d’abril
de 1928, on a la portada resava
aquest títol tan important com era
el de Croquis artanencs, article
que firmat per Fèlix parlava sobre
la platja de Canyamel com si fos
una part pròpiament dita de la
nostra contrada artanenca.
Per un homenatge al president
de la Caixa Rural era una idea
que arran de la visita del
Governador Civil havia pres força
i semblava que anava endavant, i
per tal esdeveniment es preparava
un acte públic per a l’entrega d’un
àlbum al qui presidia l’entitat, D.
Antoni Blanes Mestre. Per les
despeses de la festa es va obrir una
subscripció popular i a hores d’ara
ja s’havia recaptat la quantitat de
140,50 pessetes.
De Ca Nostra
Moltes notícies d’informació
general portava aquesta secció del
poble, entre les quals destacaven
les següents: Al mes d’abril cada
gota en val mil,  diu el refrany, idò
resulta que aquest mes la pluja
caiguda ha fet molt de bé al camp.
Fa pocs dies que l’amo en Pere
Gayà, a) Mungí, tengué mort
repentina dins el cafè de Ca Na
Bova després d’haver sopat i a
punt de prendre un cafè.
Excursions escolars.- Sempre i
sobretot per aquest temps, els nins
i nines en edat escolar surten a
visitar la nostra contrada. Les
alumnes de la mestra nacional
anaren a la Colònia de St. Pere, les
de les germanes de la Caritat a

l’Ermita, els pàrvuls de Can Morey
al Pont, els de les dues escoles de
nins de Son Mendia i els de la
secció del Sr. Ferrer a la Cova dels
Aubardans i a la platja de
Canyamel.
Matrimonis.- Dia 26 s’uniren en
matrimoni l’empresari
d’automòbils D. Pere Francesc
Sard, a) Terres, amb la Srta.
Monserrada Esteva Sancho, a)
Xeixa. També es casaren en Simó
Jaume, a) Rater, empleat dels
Ferrocarrils, amb Francisca
Torres, a) Buhuca. També en
Josep Noguera (G. Civil), amb na
Maria Corona i en Biel Polit amb
n’Antònia Joana. Un altre
matrimoni fou en Pere Gelabert,
a) Jaumí, amb na Margalida Gili,
a) Comuna del Casino, viuda d’en
Julià Busquer. Passant a les
defuncions, va morir Dª Maria
Francisca Morell i Vila, viuda de
Soriano i mare del nostre amic D.
Julià, telegrafista de la nostra vila.
De Son Servera
Poques novetats conta el nostre
corresponsal serverí. Dins poques
dates es començarà la carretera que
ha d’unir el poble serverí amb el de
Santa Margalida, creuant la de
Palma a Capdepera. Per aquest
motiu s’ha concedit una subvenció
de 40.000 pessetes. També
segueixen a bon ritme les obres de
la carretera que va fins a Capdepera.
A l’Església Nova han començat
novament les obres gràcies a una
concessió de 10.000 pessetes de
Magdalena Caldentey, fetes
efectives pels hereus d’aquesta
piadosa senyora. Casament: Joan
Bauzà, a) Teret, amb Tonina Nebot,
a) Leva.

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

Dur ella molta de feina
per poder-la bé acabar,
si el que la té no l’espenya
per molt de temps en tendrà.

Hi pot anar a sa feina
i no sabran que durà,
per dur es berenar o dinar
bé al camp o a la penya.

HORITZONALS: 1. Peix ben gustós de la nostra
mar. Nota musical. 2. Sort d’això, que ens ajuda a
pujar les escales. 3. Salsa que acompanya molts de
plats (pl). 4. Cosa, ésser concret. Reflectim els
colors de l’arc de Sant Martí. 5. Ciutat de França,
bressol del xampany. A l’exterior. 6. Me’n guardaré
un a la màniga per si un cas. Tècnica pictòrica, com
la pintura a l’oli, més moderna. 7. Relativa al furor
i desenfrenament de certes cerimònies, com les
sexuals. Vocal. 8. Gastaré. Quina llengua parla
aquest? 9. Consonant. Indicaré, significaré. 10.
Posis més a prop. Animal de ploma.
VERTICALS: 1. Pot ser de fotos o de vídeo.
Quantes en tens? 2. Aquests són d’una comarca de
Catalunya. Consonant. 3. Faci petits plecs a la falda
per a què quedi com un acordió, mal explicat. Gas
present a l’atmosfera. 4. Si la perds, tornes boig.
Prims. 5. Aquest ho sap tot. 6. Habitant pre-romà
de la península. Déu egipci. Vòmits. 7. Evaporats
uns líquids. 8. Destruirà completament una regió. 9.
La beata el passa cada dia, amb totes les desenes.
Quan el vols? 10. Terminació verbal. Tipus de raïm
blanc, present al cava.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9             

10            

 +  -  =7
x ÷ +
 - 4 *  =2
÷ + -
 *  ÷  =5

=7 =2 =5

entreteniments

Cercau el nom de les següents constel·lacions: Capricorni, Taure, Gèminis, Orió, Àuriga, Perseus,
Lleó, Sagitari, Escorpí, Aquari.

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

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: Sanalleta amb tapadora
Guillemots

Publicava el

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

Estudio
fotografico y
videojuegos

Por la compra
de un reportaje,

gratis una
cámara digital.
C/ de Costa i Llobera, 20 – Artà -Tel. 971 562057

Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor “Piensos” Sant Salvador

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

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 C A P R O I G  R E 
2 A R R A M B A D O R 

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

7 + 4 - 4 =7
x ÷ +
5 - 4 * 2 =2
÷ + -
5 * 1 ÷ 1 =5

=7 =2 =5

entreteniments

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

Ajuntament d'Artà

Fa 40 anys
Abril del 65

[...] La Iglesia, así como hace
muchos siglos pasó del griego
al latín, pasa del latín a las
lenguas que todos hablamos.
Y el porqué está claro, como
está claro el porqué de todas las
reformas que nos vendran del
Concilio: para que la Iglesia sea
más normal, para que todos
nos encontremos en la Iglesia
como en nuestra Casa, para
que todas las riquezas de la
Misa puedan llegar hasta
nosotros. [...]

Fa 25 anys
Abril del 80

La causa formal de la
construcció de l’actual temple
parroquial d’Artà fou una
ordenació del Bisbe de Mallorca
Don Diego de Arnedo, quan
visità l’anterior església
medieval d’Artà, a la visita
pastoral de l’any 1563. Aquesta
ordenació fou repetida en altres
posteriors visites pastorals, fins
l’any 1571 en que es
començaren les obres. Sembla
que s’aprofità qualque part de
l’antiga església. [...].

Fa 10 anys
Abril del 95

298 punts d’amarratge tendrà
el port esportiu de la Colònia
de Sant Pere una vegada que
s’hagin acabat les obres, [...]
que tenen un termini de vint
mesos d’execució i un
pressupost entorn als 600
milions de pessetes. Els que ja
han sortit a la venda, 230, ja
estan tots adjudicats a
propietaris de la zona. Els 68
restants queden en poder del
Club Nàutic a disposició dels
navegants transeünts.



 53
29 abril 2005
Número 725

53
 369

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

noticiari

Començada la rodona de Costa i Llobera

Han començat les obres de
construcció de la rodona de Costa
i Llobera, una reforma que agilitarà
el trànsit i desbloquejarà el famós
creuer de can Garameu.
També remodelarà les entrades i
sortides dels laterals de l’avinguda
i dels carrers de Josep Melià i Major.
També es desvia una part del camí
de Ses Païsses el qual segregarà un
tram de la via del tren.
Esperam que prest estigui a punt
per ser ordenat aquest punt fatídic,
que era la desembocadura del carrer
Major a la carretera de Ciutat.
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Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

Concert d’Anegats

El primer concert de presentació del nou disc MONS
DIFERENTS del grup amb el més autèntic so del
pop-rock mallorquí ANEGATS, va tenir lloc el passat
dissabte dia 23 d’abril al nostre teatre. Més de 200
persones varen vibrar amb les cançons d’aquest grup
serverí. En Pep, la veu del grup, va aixecar la gent de
les butaques, molts d’ells acabaren ballant just a baix
de l’escenari per acompanyar el grup.
Molts de joves, després del concert, esperaren per a
poder saludar-los i comprar el disc, que evidentment
ells signaren mentre sonava la seva música a l’entrada
del teatre. I ells seguiren cantant, fora de l’escenari,
fins ben entrada la nit.
Tots els qui assistiren al concert afirmaren a la sortida
que el nou disc serà tot un èxit. N’estam segurs.

S’ofereix al·lota
per guardar nins i/o donar
classes de repàs durant

l’estiu.
Anglès: fins a 3r d’ESO
Altres assignatures: Primària
i primer d’ESO
Informes: Tels. 971 836 731
– 650 709 383

Demanar per Mª A. Esteva

oferta cultural
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Divendres 29 d’abril a
les 21 h
Mostra Escolar de

teatre,música i dansa

ESCOLA DE MUSICA
Alumnes de flauta, clarinet,
saxòfon i metall (dia 29)

Dissabte, 30 d’abril a
les 21 h
Teatre: CATXIN DENA,
QUIN ESTIU
Companyia Xesc Forteza
Direcció: Paco León

Diumenge, 1 de maig
a les 20 h
Cinema: EL PENALTI
MAS LARGO DEL
MUNDO
És el típic gandul que treballa
perquè no té més remei, i ara ho
fa de treballador d’un
supermercat. Però (Fernando
Tejero) els caps de setmana és
porter suplent en un equip de
Tercera Regional i mai no ha
jugat... Fins que un dia alguna cosa
passa que canvia la seva vida: el seu
equip es juga l’ascens de categoria, té
un penalti en contra i el seu porter
titular s’ha lesionat. Just quan el
penal serà llançat, el públic envaeix
el camp i el partit se suspèn.
L’encontre es reprendrà una
setmana després, a camp tancat i
sense minuts extres. Seran set dies
en què Fernando es convertirà en
l’heroi del barri
i tot el món el
convidarà a
copes, tapes i
altres, perquè
pari el sagrat
penal. Fins i tot
la seva
temperamental
g e r m a n a
(María Botto)
ho adorarà, i la
filla de
l ’ entrenador
(Marta Larralde) estarà pendent dels
seus passos.

Divendres, 6 de maig
a les 21 h
Mostra Escolar de Teatre,
música i dansa
ZÀPING
1r i 2n d’ESO Col.legi Sant
Salvador
Dirigeix: Jaume
Alzamora (creació
col·lectiva)

Diumenge, 8
de maig a les
17 h
Cinema infantil:
ROBOTS
EUA. 2005. Direcció: Chris Wedge i

C a r l o s
Saldanha.
Les vides d’un
inventor que
s o m i a
convertir el
món en un lloc
maravellós, un
e m p r e s a r i
egoista i un
g r u p
d ’ a n d r o i d e s
i n a d a p t a t s ,

entre molts altres personatges, es
creuen a Robociutat. Animació. 91
min.

Diumenge, 8 de maig
a les 18 h
MÚSICA EN VIU amb
COVERS (Biel Ferran bateria
i Juanjo Tur (guitarra i veu)

Diumenge, 8 de maig
a les 20 h
Cinema: BELLEZA
PROHIBIDA
EUA-Gran Bretanya-
Alemanya. 2004. Direcció:
Richard Eyre. Actors: Claire
Danes, Billy Cudrup i Rupert
Everett.
A l’Anglaterra del segle XVII,
una llei impedeix a les dones
actuar als escenaris. Un jove
actor s’ha especialitzat a

interpretar papers femenins i
s’ha convertit en una estrella.
Drama. 110 min.

Dimarts, 10 de maig a
les 21 h

Mostra Escolar de
Teatre, música i
dansa
T ’ H E
A G A F A T ,
CAPUTXETA
Primària Col·legi
Na Caragol
Dirigeix: Antònia
Quetglas
Autor: Carlos

Cano

Dijous, 12 de maig a
les 21 h
Cinema club: MILLION
DOLAR BABY
EUA. 2004. Direcció: Clint Eastwood.
Actors: Clint Eastwood, Hilary
Swank i Morgan Freeman.
Famós entrenador de grans glòries
de la boxa, Frankie Dunn s’ha
convertit en un home distant, en
gran part a causa de la freda relació
que manté
amb la seva
filla. La seva
vida canvia
a m b
l’arribada al
g i m n à s
d’una noia
que desitja
t r i o m f a r
com a
boxejadora.
La seva reticència inicial a entrenar-
la s’esvairà quan descobreixi la seva
tenacitat. Drama. 137 min.

Divendres, 13 de maig
a les 21 h
Mostra Escolar de Teatre,
Música i dansa
TONI-LIVE
1r,2n i 3r d’ESO Col·legi Sant
Bonaventura
Dirigeix: Ramón Ginard
(creació col·lectiva)

oferta cultural
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TORNAREM EL DIA 13/V

cloenda

La fotografia que avui publicam ha
fet i farà història referent als grups
musicals que han desfilat per Artà.
Es tracta del grup musical que varen
formar l’any 1946 (l’orquestra
Singapur) cinc dels set que surten a
la foto: Llorenç Rayó (violí i
contrabaix), Eduardo Sisa (veu i
guitarra), els dos germans Toni Leu
(piano) i Pedro Leu (bateria), i
Llorenç Vives (trompeta). L’any
següent s’hi va afegir en Miquel
Mosca (saxo alt i clarinet), i el darrer
un any després, en Miquel Aloi
(saxo tenor i clarinet). Així hem
anomenat tots els components de
la primera orquestra dels anys 40,
l’orquestra Singapur. Aquest grup
amenitzava verbenes i festes, encara
que el seu plat fort foren els famosos
balls dels diumenges a la Sala Oasis
i a la famosa Sala de Festes de Can
Picó. Les seves interpretacions eren
ballables d’aleshores amb boleros

tan coneguts com immortals:
Pequeña Flor, Bésame mucho, etc.,
entre una varietat d’altres tipus de
cançons. En definitiva, un grup
musical que va fer nom per aquelles
saons. El lloc on es feren la foto era
el pati interior de ca mestre Antoni
Leu al carrer de na Batlessa.
Més envant l’orquestra Singapur
passaria a anomenar-se Ritmo,
després Jartans Jazz i finalment
King Combo,  i estava formada per
altres músics: Sebastià Barrines,
Toni Xinet, Macià Gallet, Pedro
Mondoi i també Miquel Mosca.
Finalment alguns d’aquests músics
iniciarien l’orquestra Oasis, entre
d’altres Sebastià Barrines i Toni
Xinet. En Macià Gallet i en Pedro
Mondoi seguiren amb la King
Combo, sonant molts anys per
hotels de Cala Rajada i Canyamel,
entre d’altres llocs i ja més enfront
del turisme.

Una de les particularitats de
l’orquestra Singapur fou el traspàs
d’instrument de Llorenç Vives de
trompeta a saxo tenor. Són pocs els
que puguin fer aquests canvis, per
tant podem afirmar que en Llorenç
per aquest cas va ser un virtuós.
Tota aquesta sèrie de grups i de
noms que formaren les distintes
orquestres que alegraren la nostra
contrada ens l’ha contat en Miquel
Mosca, un home que encara que
tengui edat de jubilat, moltes
estones les passa assegut al seu
piano interpretant peces del seu
extens repertori.
Anàrem a visitar-lo i el trobàrem
sonant una melodia que ell mateix
va compondre i posar lletra allà
pels anys 70, que va servir durant
molts anys com a himne de l’enyorat
Club Llevant i que pensa cedir a la
nostra banda de música per a la
seva interpretació.
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