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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
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

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 448500
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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Les festes són aquí !
L’arribada del mes de juny,
normalment indica l’arribada de la
calor, dels primers banys, dels sopars
i de les festes. La gent, en general, té
ganes de sortir. Aquest és el mes de
més claror de l’any i es nota un ambient
d’optimisme que recorre tot el poble.
En aquest número parlam precisament
d’això: de festes. Arriben les festes
de la Colònia i la gent somriu pensant
en les vetlades de bauxa que ens
esperen. Per això, des de la revista
Bellpuig us volem dir: bones festes de
Sant Pere i bon estiu a tots !!!.
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entrevista
Converses a Ràdio Artà

Miquel Mestre Genovard, metge i artista

Extracte del programa emès el passat dia 26 d’abril de 2.005

El programa que cada dimarts condueix Toni Gili va tenir com a convidat a Miquel Mestre. Va néixer a Artà
l’any 1951. Es llicencià en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i exerceix com a metge al
poble d’Artà, on resideix. Compagina la seva professió amb el conreu de la literatura, especialment de la
poesia, del teatre i de la novel·la.

Una curiositat, els artanencs tenim
bona salut en termes generals?
Sempre és millorable. Curiosament
aquests darrers anys es localitzen més
malalties als pobles que viuen bé.
Aquestes malalties vénen causades
per excés i no per defecte:
colesterol, abús del menjar. Per
tant, a Artà es viu bé però és
possible que això ens condueixi
cap a una mala «salut de ferro».

El metge de capçalera, a més
de metge, ve a ser una espècie
de confessor?
Jo crec que sí. En molts
d’aspectes ens trobam que hem
d’ajudar amb paraules per evitar
mals posteriors com puguin ser
l’ansietat o la depressió.

Com a metges, heu notat algun
canvi d’ençà que el govern
central va transferir totes les
competències de sanitat al
Govern Balear?
No gaire. Quasi tot són canvis a nivell
administratiu que no ens han afectat
directament.

Tot i que de cada vegada hi ha més
hospitals i els serveis mèdics han
millorat, sovint ens trobam que hi
ha un col·lapse general. Indica això
que la gent utilitza més aquest
tipus de serveis?
Indubtablement. Crec que això s’ha
de mirar de forma positiva. No fa

massa anys, una malatia determinada
podia arruinar una família ja que
implicava haver de pagar el seu
tractament. Avui en dia tothom que
trepitja Espanya té cobertura universal.
No es pot negar l’atenció d’urgència

a ningú. Pens que en aquest sentit ha
augmentat el nombre de llits per
habitants i també ha millorat la sutilesa
de les exploracions. Avui en dia es
troben càncers i altres malalties abans
i, per tant, es poden tractar més prest
i de forma més efectiva.

Com a curiositat, el metges anau
alguna vegada al metge?
Home, moltes vegades ens
autoaplicam segons quins diagnòstics.
De tota manera és corrent que

consultem als nostres propis companys
o a altres especialistes. Tot depèn de
la malaltia.

Si et pareix bé canviarem de tema.
Hem de dir que a més de metge,

també ets un gran dramaturg,
un bon escriptor i un excel·lent
poeta. Tu com ets defineixes?
Em sent clarament poeta.

És dins la poesia on la paraula
agafa més força?
Quan escrius teatre i novel·la has
de pensar en agradar als altres.
Quan fas poesia t’has d’agradar a
tu mateix. I això, si ets autoexigent,
és molt difícil.

De tota manera la poesia és
llegida per un sector minoritari.
Així és, el que passa és que és un
sector que interessa molt. Podríem
dir que el formen persones
humilment sèries i sàvies, entesa

aquesta darrera paraula com a saviesa
filosòfica de la vida.

L’any 1985 estrenares la teva
primera peça teatral «La mort del
soldat Georg».
Sí. Vaig llegir en una ocasió la història
d’un soldat que va participar a la
segona guerra mundial. Quan es va
trobar davant l’enemic i es veia amb
la obligació de matar va preferir girar
el fusell i pegar-se un tir a ell mateix.
Va morir perquè fou incapàs de matar.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

entrevista
Aquesta obra també va representar els inicis d’un dels
grups històrics de Manacor: els Capsigranys.
Efectivament. Després d’aquesta primera col·laboració en
vengueren d’altres ben interessants.

Després vengueren altres muntatges teatrals amb
altres grups: Fila 7, Desas3. Per cert, amb aquest
darrer grup vares estrenar «Les flors músties» que és
una de les obres que més èxit ha tengut a Mallorca, si
ens referim a número de representacions.
La veritat és que la vàrem passejar per mig Mallorca.
Record que l’estrena va tenir lloc al porxo de Na Batlessa
mentre esperàvem que es construís d’una vegada el Teatre
d’Artà.

Ara que parles del Teatre d’Artà. Quina opinió et
mereix?
Pep Tosar, que és una actor que «diu» molt bé, comenta que
al Teatre d’Artà hi ha un problema de ximeneia. Aquest
problema es refereix a l’espai que hi ha damunt l’escenari.
Això fa que la veu o la música que es produeix damunt
l’escenari en comptes de projectar-se cap al pati de butaques,
se’n va per amunt. Jo crec que cosa d’això hi ha ja que les
escenes que són dites al fons de l’escenari són molt mal
rebudes pel públic assistent. Aquest problema supós que té
solució. Després hi ha un altre problema que fa referència a
la grandària del teatre. Hi ha certs muntatges que demanarien
un espai més reduit, i el teatre d’Artà té un espai únic que és
molt gros, excessivament gros per segons quines obres. Però
clar. Aquest tipus d’estructures no es fan pensant que només
funcionaran durant deu anys, sinó que la seva vida ha de ser
llarga. En aquest sentit s’ha de pensar en la capacitat teatral
que tendrà el poble d’Artà d’aquí a 50 anys o 100 anys.
Pensant així no podem dir que sigui molt gros ja que podria
ser que, fins i tot, es quedàs petit. Tant de bo fos així.

[…]

Obra

Com a narrador, ha publicat Cos de dona
(1997), Àngela (1997) –en col·laboració amb
Lluís Maicas– i La taronja de Proust (1999).

Com a poeta, es va donar a conèixer amb el
volum Silencis (1975), que va obtenir el premi
Sant Jordi de Poesia Jove 1975 i va aparèixer
prologat per Salvador Espriu. A aquest poemari
han seguit els titulats LLunari (1975), Ningú
(1978), Arbre de mar (1979), Amnèsia (1986),
Escriptures de ningú (1988), Quaranta de
febre (1995), Espai silent (1998). Amb el
poemari El foc del glaç (2001) va guanyar el
Premi de Poesia Ciutat de Palma 2000.
Posteriorment, ha tret Llibre d’aubarca (2002).

Com a traductor, és autor de Poemes de Georg,
de Georg Trakl, i de 100 haikus de Matsuo
Bashô.

Com a autor i director teatral, ha col·laborat
amb el grup de Teatre dels Capsigranys en les
obres següents: La mort del soldat Georg
(1985), La Ciutat dels Clots (1987), Un conte
de Nadal (1989), Anomenat Lo Tort (1991) i
La Passió (1992). Posteriorment, ha estrenat
Les flors músties (1996), duita a l’escena per
la companyia Desas-3; i Aululària (1994),
adaptació de l’obra de Plaute, La meva
Blancaneus (1996) i Història i faula del
segon Noè (1997), estrenades totes tres pel
grup Fila 7 Teatre; Entre amigues (1997), El
pianista del Titànic (1999), Salvatges cors
(2001) i La maleta (2001), escrites i dirigides
per ell mateix. També va dirigir la representació
d’El carnavals dels animals, de Camille Saint-
Saents.
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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
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entrevista
Una xerrada amb Rafel Bernat, ex president del Club Esportiu Artà

Quants d’anys has estat al
capdavant del Club Esportiu Artà?
Han estat quatre anys, des de la
temporada 2001-2002.

De totes maneres, la teva
vinculació al club ja venia d’abans,
no és cert?
Sí. Abans jo ja havia format part de
l’equip directiu en dues èpoques
anteriors, però ja feia molts d’anys
d’això. Després ho vaig deixar una
mica per qüestions de falta de
motivació. Però quan el meu fill es va
posar a jugar, em vaig tornar animar a
formar part activa del club.

Han estat quatre anys durant els
quals heu fet molta de feina i heu
duit a terme molts de projectes.
Què destacaries?
En quant a estructures vàrem fer una
de les millores més necessàries que
era la instal·lació de la gespa artificial
i l’adecentament de l’entorn del camp.
Hem de remarcar que tot això fou
gestió i iniciativa nostra però,
evidentment, venia finançat per
l’ajuntament. El club no es pot
permetre pagar les despeses que
suposaven aquestes millores.

Però si per una cosa ha destacat el
vostre equip directiu ha estat per
les activitats que heu fet per

recollir doblers: festes
de l’escuma, karaokes,
sopars, …
Sí, però tots els doblers
recollits s’han destinat al
propi funcionament del
club. Hem de pensar que
les quotes que paguen els
jugadors només cobreixen
un 30 o un 40 % de les
quantitats que es neces-
siten per fer funcionar el
club. De manera que la
resta de pressupost s’ha
d’aconseguir d’alguna
manera. Les nostres prin-
cipals fonts d’ingrés en
aquest sentit han estat les
col·laboracions publici-
tàries (cartells i programes) i aquestes
mogudes que comentàvem: participa-
cions de Nadal, organitzacions de
festes i altres events d’aquest tipus. A
més, l’ajuntament també ens conce-
deix anualment una subvenció bastant
important que ajuda a fer front a les
despeses que es presenten.

Una de les coses que s’ha d’alabar
ha estat la magnífica feina que heu
duit a terme de consolidació dels
equips, i el que és més important,
de creació d’una escola.
S’ha de dir que abans ja existia una
escola, tot i que no funcionàs com a

tal. La finalitat abans era la de captar
al·lots ja que l’oferta esportiva d’Artà
és molt àmplia i els infants es
reparteixen. Nosaltres el que férem
fou dotar l’escola d’una persona molt
capacitada, na Victòria, que a més de
ser llicenciada tenia una paciència
infinita amb els al·lots. Nosaltres li
vàrem expressar que no ens interes-
sava fer futbolistes professionals, sinó
que els infants es desenvolupassen
físicament d’una forma global i
correcta, a la vegada que aprenien la
tècnica del futbol.

Entre jugadors, associats i
simpatitzants estam parlant d’una
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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
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entrevista
massa molt important de gent que
enrevolta el club.
Enguany des de la junta directiva hem
fet comptes i ens han sortit un total de
450 socis. Hem tengut uns 150 jugadors
entre totes les categories, 9 o 10
entrenadors, 9 0 10 delegats, ….
Fàcilment hi ha prop de 700 persones
implicades.

Tot això implica desplaçaments,
compres de vestuari, …. Com ho
heu fet possible?
Aquí hem comptat amb l’ajuda
importantíssima dels pares. Quan surt
el calendari de competició de cada
equip nosaltres preparam un altre
calendari paral·lel d’acompanyament.
D’aquesta manera cada pare sap quan
li toca companyar l’equip. La despesa
de vestuari i compra de material entre
dins el pressupost del club i per tant va
a càrrec nostre.

Ja hem dit abans que aquests
quatre anys han donat per fer
moltes coses. De què et sents
especialment orgullós?
Em sent relativament orgullós de
l’intent que hem fet per canviar la
mentalitat de la gent cap al món del
futbol. Tradicionalment el futbol és un
esport competitiu en el qual el resultat
va davant tot. Nosaltres hem intentat
que aquesta manera de veure l’esport
canviàs. Ens interessava més insistir
en altres temes com el comportament,
el respecte, treballar els aspectes de
convivència i de sentir-se membres

d’un grup, no utilitzar
l’insult com a norma,
… Som conscients que
la gent ens recordarà
com la directiva que va
posar la gespa al camp.
Personalment m’agra-
daria més que ens
recordassen com les
persones que inten-
tarem canviar la
mentalitat de la gent.

Per dur a terme tota
aquesta tasca has comptat amb un
bon equip de persones. Què
destacaries, en general, de la resta
de gent que ha format la junta
directiva?
Sobretot s’ha de destacar la dedicació
i la voluntat de fer feina que han
demostrat. tots els membres de la
junta directiva s’han implicat de
manera activa en el projecte, fins i tot
hi ha hagut molts de moments que
hem pogut comptar amb l’ajuda de les
seves dones i altres familiars.

Quina herència deixau a la nova
junta directiva que ara assumirà la
responsabilitat de dirigir el club?
En qüestió esportiva deixarem com a
mínim un equip per categoria. Això
vol dir que hi ha una base d’al·lots per
poder fer feina. En qüestió social hem
duit a terme una campanya important
de recollida de socis que mostra unes
xifres ben elevades d’associats.
Finalment, en la qüestió econòmica

hem de dir que trobàrem el club sanejat,
lliure de deutes, però sense doblers.
Després de quatre anys deixarem un
remanent d’uns 5.000 euros dins caixa.
Hem de dir que també hem marcat un
antecedent que ve del compromís que
vàrem adquirir amb l’ajuntament, arrel
de la instal·lació de la gespa artificial,
de posar personal competent per poder
fer feina en aquestes instal·lacions.
Per aquest motiu cada any hem
comptat amb un llicenciat d’INEF.
Això ens ha permès adequar la feina
a fer segons l’edat de cada un dels
infants.

Hem d’afegir alguna cosa més?
Evidentment ens queda agrair la feina
que ha fet tothom per ajudar a que el
club segueixi envant. També hem
d’agrair a l’ajuntament les aportacions
que ha fet cada any.
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Enguany la trobada de músics per la llengua serà a Artà
El proper dia 9 de juliol més de 60 grups i solistes ompliran de música el poble d’Artà

Enguany la VI edició de la trobada de
músics per la llengua arriba a Artà. En
total hi haurà més de 66 grups que ja
han confirmat la seva presència i que
ompliran el nostre poble de música.
Està previst que les actuacions
comencin a les 5 del capvespre i que
s’allarguin durant més de 12 hores. El
públic assistent a la diada podrà veure
i escoltar quines són les tendències
musicals que es mouen actualment
per les illes. La procedència dels grups
musicals serà ben variada ja que hi
haurà músics de Mallorca, de
Menorca, d’Eïvissa i de Formentera.
Per a l’ocasió es muntaran tres
escenaris, dos a la plaça del
Conqueridor i un al teatre, on aniran
actuant tots els grups que han
confirmat la seva assistència. En
aquesta ocasió els organitzadors de la
trobada de músics per la llengua, que
habitualment se celebrava a Santa
Eugènia, han decidit desplaçar la festa
fins a la part forana, i més
concretament al poble d’Artà. Entre
els músics que participaran a la trobada
s’ha de destacar la nombrosa
presència artanenca ja que hi actuaran
l’Orquestra Oassis, els Xeremiers
Yartan et Bitra, el grup Pitjor Estàs tu,
Lluís Gili, l’Orfeó Artanenc i
Aquatreveus. Enguany, i com a
novetat, s’ha de destacar que dia 8 de
juliol la trobada també es farà a
Menorca on hi actuaran més de 30
grups. Els grups que han confirmat la
seva presència a Artà són:

1. A més a més
2. A Quatre Veus
3. Agrimònia Forestal
4. Al Mayurca
5. Amb una mica de sort
6. Anegats
7. Bèsties Xeremieres
8. Bitruband

9. Cap Pela
10. Cucorba
11. Damià Timoner
12. Es Reboster
13. Família López
14. Fent Peu
15. For if the flies
16. Fora des Sembrat
17. Gèminis
18. Herbes Dolces
19. Joan Bibiloni
20. Joan Toni Skarabat
21. Kard’s Piken
22. Katau
23. Ke reggae ska
24. Kinkonhort
25. Llibertat condicional
26. Lluís Gili
27. Llunàtiques
28. Mal Vici
29. Marisa Rojas
30. Molta Llum
31. Musnok
32. No diguis dois
33. Nou Romancer
34. Oprimits
35. Orfeó Artanenc
36. Orquestra Oasis
37. Pitjor Estàs Tu
38. S’Estol des Gerricó
39. Sal de cocó
40. Suso Rexach
41. Syphosis
42. Tecàritx
43. The Ugly Bitches
44. Tina Servera
45. Tomeu Quetgles

46. Toni Morlà
47. Torrat i Bullit
48. Tot fa brou!
49. Tralai
50. Tutu-pà
51. Xeremics
52. Xeremiers de Son Roca
53. Xeremiers Yartan et Bitra

D’Eivissa:
54. Pota Lait
55. Stock de Rock
56. Projecte mut

De Formentera:
57. 4 de copes
58. Aires Formenterencs
59. Endèmicks

De Menorca:
60. Cris Juanico i els mags de

Binigall
61. Escola de música i ball de St

Lluís
62. Eva Pons
63. Inventari
64. Joana Pons i ses guitarres
65. Paco Begur i Joan Torres
66. S’Ensamble

Si algun d’aquests falla els grups
reserva són:

The Free Sound
Es Jardí de Morbònia
Ramón Saura

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

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari

CURS INTENSIU DE LLENGUA CATALANA PER A ESTRANGERS. NIVELL 1
CURSO INTENSIVO DE LENGUA CATALANA PARA EXTRANJEROS. NIVEL 1

INTENSIVE CATALAN COURSE FOR FOREIGNERS. LEVEL 1
KATALANISCH-INTENSIVKURS FÜR AUSLÄNDER. STUFE 1

COURS INTENSIF DE CATALAN POUR ÉTRANGERS. NIVEAU 1
De l’11 al 22 de juliol

Informació / Información / Information / Auskunft / Renseignements

Servei d’Assessorament Lingüístic
Ajuntament d’Artà

Pl. de l’Ajuntament, 1
07570 Artà

Tel. 971 82 95 95 - meperez@arta-web.com
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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
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Cristina Gracia i Hainer Braun a la Biennal de Suècia

Els artistes coloniers Cristina Gracia i
Hainer Braun han estat seleccionats
com a representants d’Espanya a la
Biennal d’estiu de Lulea al nord de
Suècia.
Aquesta Biennal fa més de 12 anys
que es du a terme, i enguany es
celebrarà entre el 16 de juny i el 17
d’agost. En ella participaran 40 artistes
de diferents països d’arreu del mon, i
consta de dues fases de preparació,
una del 16 al 27 de juny i un altre
d’exposicions del 28 de juny al 17
d’agost.
Aquesta exposició serà un esdeve-
niment interessant i apassionant per a

tot el públic. En la primera fase el
públic podrà veure als artistes fent
feina en els quatre llocs de l’exposició
(Gültzauudden, Museiparken,
Konstens i Norrbottens Museum). Els
artistes presents treballen amb
diferents tècniques  artístiques i
materials com pedra gabbro, pedra
negra de la regió de Norrbotten, fusta
i metall. Després de dues setmanes
de creació, la Biennal d’Estiu de Lulea
serà inaugurada al dia 28 a les 24
hores, esperant que es faci la llum de
mitjanit.
El projecte d’aquests dos artistes
Coloniers, consisteix en la instal·lació

dins un d’un contenidor, amb una
capacitat de 6 metres quadrats, de
milers de vaixells de paper il·luminats
amb uns focs negres de neon, així
l’espectador tindrà una sensació d’un
port ple de tràfic. Els vaixells de paper
duran un missatge relacionat amb la
comunicació via Internet (:COM,
WWW, E-MAIL, etc)
Na Cristina Gracia i Hainer Braun, fa
ja bastant anys que viuen a Betlem, i
tenen un ampli currículum artístic,
fent exposicions a Mèxic, Alemanya i
principalment a Mallorca,

noticiari

Comissió de festes de Sant Salvador

El proper dijous, dia 30 de juny, a les 21 h, a la sala de
reunions del Teatre d’Artà, es durà a terme, la
darrera reunió de la comissió de festes de Sant
Salvador. En aquesta reunió es decidirà el programa
definitiu de les festes, com són: els actes esportius,
populars i culturals. A aquesta reunió pot participar
tothom, en cas que no sigui possible l’assistència,
també es pot fer arribar les peticions per Internet a la
següent direcció: aflorez@arta-web.com o cridant al
telèfon 609 309 443.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)
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noticiari
Viu l’Esport
És una escola d’esports organitzada
pels Serveis Educatius de l’Ajunta-
ment d’Artà que té com a principal
objectiu aconseguir que els joves
aprenguin diferents esports d’una
manera profitosa i, alhora, divertida.
Per aconseguir-ho, els joves es
dividiran en dos grups, de 10 a 12 anys
i de 13 a 16 anys, i els esports que
practicaran es divideixen en dues
classes: esports col·lectius i esports
individuals.
Tot això de la mà d’un equip de
monitors/es amb ganes de fer feina i
passar-ho bé.Les activitats es
realitzaran a les instal·lacions on s’hagi
de dur a terme l’activitat, durant els
mes de juliol. Començaran el dia 1 de
juliol i acabaran el 29 de juliol. L’horari
serà flexible, segons les caracterís-
tiques de l’esport, de dilluns a
divendres.
El programa estival Viu l’Esport
oferirà als joves conèixer diferents
esports, tant individuals o com
col.lectius. L’ajuntament pactarà un
acord amb totes les entitats esportives,
perquè aquestes ens cedeixin un
numero determinat d’hores els seus
monitors així com del seu material i les
seves instal·lacions.
Les activitats esportives es desenvolu-
paran depenen de la disponibilitat dels
monitors i de les instal·lacions, tan
l´horari com els continguts de les
activitats estan pendents de determinar,

encara que sempre que es pugui es
triarà el matí per dur a terme l’activitat.
La jornada habitual es dividirà en dos
parts: una teòrica i una practica.
La part teòrica inclourà els següents
temes:

- Reglamentació de l’esport a
practicar.
- Educació sanitària (neteja, roba,
vestuaris, primers auxilis,....)
- Alimentació (conducta alimentaria
sana, ...)

La part practica inclourà els següents
temes:

- Tècnica de l’activitat a practicar
- Calentiment (estiraments, exer-
cicis, concentració, relaxació etc...)
- Educació esportiva (conducta,
actitud, voluntat, concentració,
relaxació, motivació,...)
Oferir als joves la possibilitat de
realitzar diferents esports al llarg de
l’estiu. Allò que es fa amb el temps
lliure és considerat com un comple-
ment per a la formació esportiva.
Així, la formació esportiva compleix
unes funcions, que queden reflexades
als objectius següents:
Generals:
- Fomentar la integració i
adaptació dels joves amb l’esport.
- Aconseguir que els partici-
pants disfrutin del seu temps de

vacances escolars i que alhora
aprenguin a fer ús d´aquest temps de
manera sana, lúdica, creativa,
socialment responsable i participativa.
- Coneixement dels esports
tant la teòrica com a la practica, dins
els seus espais corresponents amb
l’equipament i infraestructures
adequades.

Didàctics:
- Aprendre uns valors i
pautes de comportament
- Conèixer els objectius en
aptituds i actituds.
- Aprendre a conviure en el
grup, respectant les diferències
personals i adoptant sistemes de
cooperació i tolerància envers els
demés.
- Conèixer les instal·lacions
i els materials esportius per poder
valorar-ho, i d’aquesta manera,
prendre mesures pel seu manteniment.
- Tenir cura d´un mateix
potenciant els hàbits d´higiene
personal, d´alimentació sana i de
psicologia esportiva, vetllant per la
pròpia seguretat.
- Aprendre a valorar l’esforç
que fan a la competició, indepen-
dentment dels resultats obtinguts.
Respectar les regles de joc i les
decisions dels àrbitres.
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Termini d’entrega de sol.licituds pels habitatges de protecció oficial.

L’Institut Balear de l’Habitatge ha
obert el termini d’entrega de les
sol.licituds per als habitatges vacants
d’Artà.
El termini d’admissió de sol.licituds
serà comprès del dia 15 de juny fins al
15 d’agost de 2005, ambdós inclosos.
Les sol.licituds es podran recohir a
l’edifici de l’àrea socioeducativa
anomenat Es Pes de l’ajuntament
d’Artà. Els interessats que compleixin
amb els requisits establerts podran, en
el termini establert, sol.licitar la seva
inclusió en el procediment de selecció.
Les condicions prèvies dels
sol.licitants que compleixin les
següents condicions:

- Ser major d’edat
- Acreditar una residència

efectiva i continuada en l’àmbit
territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
d’un període mínim de tres anys.

- Acreditar uns ingressos, en base
imposable segons els criteris de
l’IRPF per l’any 2004, entre un
mÍnim de 12.500 € anuals i un
màxim de 33.000 € anuals.

- No ser propietari o titular d’un
dret real d’ús i/o gaudi de
qualsevol altre habitatge.

Els habitatges

La tipologia és la següent:

- 6 Habitatges dúplex de 3
dormitoris dobles, amb capacitat
per sis persones.

- 2 Habitatge de 2 dormitoris
dobles, amb capacitat per quatre
persones.

- 3 Habitatges adaptats de 3
dormitoris dobles, amb capacitat
per sis persones.

Tots els habitatges disposen de una
plaça d’aparcament vinculat, al
soterrani.

Els preus van des de els 74.351 € fins
als 100.075 €, i els pisos van des de els
65 m2 fins als 90 m2.
A l’edifici d’Es Pes haurà cada dijous,
de les 10 hores a les 13 hores, un
empleat del IBAVI per informar als
interessats.

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

NATACIO D’ESTIU 2005
Cursets de natació subvencionats pel institut de esports del consell insular de Mallorca.

LLOC : Piscina municipal d’ Artà
HORARI : matins de dilluns a divendres
DURADA : de l’1 de juliol al 15 d’agost de 2005.

Informació i inscripcions : a la piscina municipal d’Artà  fins dia 29 de juny 2005
PREUS :

2 dies a la setmana (dimarts i dijous )
juliol = 28 €
juliol / agost = 51€

3 dies a la setmana (dilluns , dimecres i divendres )
juliol = 40 €
juliol / agost = 70 €

5 dies a la setmana
juliol = 51 €
juliol / agost = 87 €

15% de  descompte si es presenta el carnet de membre de familia nombrosa.
50% de descompte per a la gent gran (majors de 65 anys) i persones amb més del 33% de grau de minuvalidesa.

***gran festa de fi de curs amb diplomes i regals per a les persones que assisteixin als cursets ***

Dinar a sa Caseta de s’Arenalet d’Aubarca dimecres dia  8 de Juny 2005.

La directora de la Residència d’Artà
i el grup de residents que tinguérem el
gust de poder anar a passar un dia a
Aubarca, volem donar públicament
les gràcies al Nou Gerent del Parc
Natural de Llevant, Tolo Palmer, per
haver tingut l’atenció de convidar-
nos.
Fou un dia molt agradable, i tots vàrem
poder gaudir de la bellesa i grandiositat
d’aquells paratges i de les poques
platges verges que encara queden
dins Mallorca. I com no, també de la
paella que per a nosaltres va preparar
na Bàrbara Vaquer i les seves
ajudants.
Gràcies de part de tots nosaltres a en
Tolo i a tots els qui feren possible
aquesta diada d’esplai.

noticiari
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CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

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

Assegurances de:
Asisa, Novomedic i DKV Previasa
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Festes de Sant Antoni de
Pàdua
Bons artanencs, alegres,
veniu tots, vells i joves,
a fer l’acompanyada,
del Sant més benvolgut.

Un any més hem passat les festes de
Sant Antoni de Pàdua, patró del
Convent dels Pares Franciscans de la
TOR d’Artà.
Quan l’oreneta just acaba d’arribar i
l’aubercoc a punt de madurar, Sant
Antoni de Juny surt al carrer per
donar la benvinguda a l’estiu.
Hem de dir que les festes han estat
molt participades en tots els actes:
xeremies, ball de bot, concert d’orgue
i cant, tómbola, carrosses i cavallets,
ofici major de la diada del sant,
demostració musical per part dels
alumnes del col·legi Sant
Bonaventura, focs d’artificials, etc.

Dia 9 actuà al temple
franciscà l’Estol de
Xeremiers i Flabiolers de
l’Escola Municipal de
Música. El divendres dia
10 l’Agrupació Artà Balla
i Canta actuà a sobre del
replà de l’escalonada del
Convent amb un ampli
repertori de ball de pagès.
Dissabte dia 11, a la nit, hi
hagué un concert d’orgue
i cant a càrrec de Rafel
Riera, organista, i la
soprano Pilar Rosselló.
Dia 12, a les 21.00 hores
hi hagué el típic ball dels
Cavallets a la plaça del P.

Rafel Ginard i la sortida de les típiques
Carrosses amb ornaments propis de
la festa amb la figura de Sant Antoni
de Pàdua. Es passejaren pels carrers
del poble acompanyats per la Banda
de Música.
El dilluns dia 13, festa de Sant Antoni
de Juny, a les 11.00 del matí se celebrà
l’Ofici Major en honor del Sant Patró
del Convent presidit per Fra Ignacio
Gómez, TOR, més conegut per
Nacho, que fou director del col·legi
Sant Bonaventura d’Artà, i que està
destinat a Perú, concretament a

passat festes
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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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Huamachuco. Com és costum els
Cavallets ballaren l’Oferta. Al final
de la missa, la nombrosa assistència,
concelebrants i fidels devots del Sant
honraren visita a la Capella de Sant
Antoni de Pàdua que per cert estava
ben engalanada i digne d’admirar amb
gran lluminositat i un variat conjunt
de flors.
A la nit del mateix dia, els alumnes
del col·legi Sant Bonaventura oferiren
un festival o mostra musical. La
placeta s’omplí de gom en gom on els
Cavallets obriren l’acte. Les nines i
els nins de l’escola, Escoleta Infantil
i Primària, gaudiren mostrant els seus
dots artístics de la música moderna,
els quals, foren fortament aplaudits.

passat festes
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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
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Per concloure aquestes festes de Sant
Antoni de Pàdua 2005 els assistents
gaudiren d’un llarguíssim i vistosos
focs artificials a càrrec de la pirotècnia
Jordà de Lloret.
Hem de dir que la tómbola fou bastant
concorreguda. La gent, encara que
sigui per aportar una ajuda al convent
i a la festa, participà de la tómbola i
que fou bastant concorreguda.
El dimarts dia 14, la missa de
l’horabaixa fou amb intenció especial
pels devots, ja difunts, de Sant Antoni
de Pàdua.
Han estat unes festes alegres i molt
participades. La gent del poble,
principalment de la barriada del
convent, han correspost a la crida.
Esperam que l’any que ve siguin igual
o més participades, ja que, és una
festa molt arrelada d’aquestes que
fon poble i la gent disfrutà amb els
variats actes festius.
Des de la nostra revista volem donar
l’enhorabona i els molts d’anys a tota
la Comunitat Franciscana d’Artà i a

tots els participants que en certa manera hi posen el seu granet d’arena perquè
sigui una festa de tots. Salut i fins l’any que ve.

Veniu a dar els molts d’anys a Sant Antoni,
que n’és l’amic coral del bon Jesús.

L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

passat festes
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Els pescadors de puu al K33
El programa Thalassa va dedicar un espai als pescadors d’Artà

noticiari

El passat dia 15 de juny l’espai televisiu
Thalassa, que emet de forma setmanal
el K 33 de Catalunya, va dedicar un
programa als pescadors amb puu
d’Artà. Al programa es va explicar
quina és la tècnica que s’empra per
pescar amb aquest crustaci. La pesca
amb puu és un tipus de tècnica que
gairebé només utilitzen els pescadors
de la zona del Llevant de Mallorca, i
especialment els d’Artà. Per això, i
per deixar constància d’aquest estil
de pesca tan especial, un equip del
canal televisiu català es va desplaçar
fins al nostre poble per realitzar un
reportatge. Els pescadors, juntament
amb les càmeres del K 33 es varen
desplaçar fins al cap de Formentor, on
varen explicar com es fa per apropar
el peix fins a la vorera per després
poder-lo pescar. Hem de dir que varen
omplir una senalleta tot i que ni la mar
ni l’hora de la filmació acompanyaven
gaire.

La pagesia artanenca a la TVE 2
Joan Sard va sortir al programa El Escarabajo Verde

Un altre dels artanencs que aquests
dies ha sortit per la televisió ha estat el
nostre paisà Joan Sard. En aquest cas
el programa «El escarabajo verde»
que emet la TVE 2 va dedicar un
espai a la pagesia mallorquina. Aquest
programa sempre dedica el seu temps
a parlar sobre l’ecologia i el medi
ambient. Per això, els responsables
del programa varen entrevistar a Joan
Sard mentre realitzava les feines del
camp. El nostre paisà artanenc va
defensar un estil de vida que es basava
en l’aprofitament del camp i va criticar
l’abandonament que ha sofert aquests
darrers anys.
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

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

C/. Josep Sureda Blanes, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
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Sr. Director:  Li prec la publicació d’aquesta carta a la seva publicació.

Estimats artanencs:
Som en Toni, som inquer però fa més
de trenta anys que estiueig a sa Colònia
de Sant Pere i fa ja tres anys i mig que
m’hi he establert en aquest paradisiac
lloc muntant un negoci. Com a
president de «l’associació de
comerciants i empresaris» de la
Colònia de Sant Pere em dirigeix a
tots voltros per demanar el vostre
recolzament i la vostra sensata opinió
enassumptes que semblen
insignificants però que per a nosaltres
els coloniers, jo m’hi sent, signifiquen
el pa de cada dia i m’agradaria que
gent amb méscultura que jo mateix
em pogués assessorar en alguns
assumptes, com per exemple:
Sabem a que dins el terme de la
Colònia de Sant Pere, des de
S’Estanyol fins a Betlem no s’hi poden
edificar hotels, que l’únic amb el que
comptam és un camping, el «Club San
Pedro», que és com són tots els
campings actuals a Mallorca i a tota
Espanya, amb els serveis bàsics i
necessaris, que no espatlla el paisatge
perquè estan les casetes mig
amagades davall un frondós pinar.

Construït i modernitzat poc a poc
durant vint-i-cinc anys amb l’esforç
callat i continuat del seu propietari.
Vull saber què en trobau d’un bon
senyor, en Julen d’Esquerra Unida
Els Verds posi traves perquè no s’obri
aquest únic establiment turístic, que
ell diu que és il·legal (quantes coses
il·legals no han arribat a legalitzar els
del seu partit com, el vot de les dones,
el divorci, la droga i ara els matrimonis
entre gais perquè ara facin tanta de
comèdia amb aquest tema?) . Què és
un establiment que dóna feina a moltes
persones i que en dos anys que fa que
ha estat tancat els comerços, bars i
restaurants de la Colònia ho passen
molt malament i que ningú no pugui
fer res a favor de Sa Colònia per mor
d’aquest senyor.He tengut entrevistes
amb els representants del PSOE i
UM i em diuen que tot s’arreglarà i
que el camping s’arribarà a obrir, però
ha passat més d’un any
i mig sense que la cosa hagi canviat.
Ara a més a més posen barreres a tot
el litoral per que hi vagin els menys
banyistes possibles. Creis senyors

artanencs que la Colònia d’Artà va
bé, que això es progressar, si veniu
per aquí veureu que tot fa oi: les
carreteres tercermundistes, les
platges,els jardins, els camins plens
d’herba, les pintades, les escombraries
dels canons.I si dels seus actes (com
està succeïnt), se’n deriven
conseqüències negatives, a qui
demanarem responsabilitats? Perquè
nosaltres arriscam els nostres diners
.Si les coses no van bé responem amb
el nostre patrimoni i no cobram res. I
ells?Fins quan haurem d’aguantar que
les coses puguin canviar un poquet
per a millor? Quan pensarem en què
els nostres fills i néts puguin quedar
fent feina dins Artà? Artanencs,
recolzau-nos, la colònia és també
patrimoni vostro.

ANTONIO HORRACH RIPOLL
Asociació de comerciants i empresaris
(ACE Colònia de Sant Pere)

carta al director

ES LLOGA LOCAL
per a magatzem, amb servei d’aigua i electricitat.

Preu: 300 Euros al mes.
Informació: Tel. 629 22 69 58
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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

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

Ai, si les pedres parlassin…!

En aquest món que ens toca viure, la
majoria dels humans restaríem
encantats de trobar la pedra filosofal,
aquella que ens permetria de convertir
qualsevol matèria en or. Però mentre
els experiments alquimistes que facem
no donin resultats positius, l’únic que
podem trobar són les pedres que
l’Ajuntament d’Artà ha abocat en
diferents indrets de la Colònia de Sant
Pere. Pedres hermoses, rotundes...
ben plantades.
Deim que l’Ajuntament ha fet aquests
abocaments perquè en la passada
edició d’aquesta mateixa revista hi
surt la notícia ben documentada a la
pàgina 19. De darrera les roques hi
surten dos representants municipals
perfectament identificables que, tot
gojosos, expliquen la seva «gesta».
Però, ai las! Com que la notícia no ha
caigut bé entre la població, que s’ha
queixat, ja hi ha hagut protagonistes
humans de la foto que s’han volgut
desentendre del fet, que s’han mogut
per si encara hi fossin a temps de no
sortir a la tristament famosa imatge
fotogràfica: «No és cosa nostra, això
és cosa dels altres», diuen, amb la
boca petita, com si, en definitiva,

haguessin volgut tirar la pedra i amagar
la mà (quina cosa més lletja, aquesta!).
Però això no és tot. Des d’Indepen-
dents d’Artà hem comentat, amb
diverses ocasions, que estam d’acord
amb la protecció i preservació de la
costa, però ja denunciàrem que
aquesta mesura havia estat ineficaç i
perillosa perquè el mateix dia en què
la foto es publicava a les edicions dels
diaris locals (diumenge, dia 5 de juny),
els conductors ja havien obert nous
vials. Havia resultat que era pitjor el
remei que la malaltia. Vàrem comentar
que, abans de plantar els ròcols s’havia
d’haver fet una campanya de
conscienciació de la població, amb
abundant informació... (Per cert, què
hi ha al fòrum, d’això?).
Però quan restàrem del tot petrificats,
perquè era tirar-se pedres a la pròpia
teulada, fou en veure una notícia
apareguda a la premsa (dilluns, dia 13
de juny) en què el batle deia que
l’Ajuntament perseguiria aquelles
persones o empreses que realitzassin
abocaments il·legals, una notícia feta
de cara a la galeria perquè està clar
que l’equip de govern actual no té cap
intenció d’esbrinar qui ha fet els

abocaments a la zona dels Canons.
Qui més ha fet abocaments il·legals?
Està clar, l’Ajuntament. Els nostre
consistori ha tirat pedres dins propietats
privades sense demanar res a les
propietats (hagués estat recomanable,
«només» recomanable, que haguessin
demanat permís). Per a més conhort,
algun d’aquests indrets està qualificat
d’ANEI. Ara ens qüestionam si els
nostres governants, aquells que
sortiren tan ben retratats, s’auto-
obriran cinc expedients d’infracció
per violar la Llei de Residus i si seran
tan escrupulosos i intransingents com
relatava Rafael Gili a la notícia
apareguda en bon dia de Sant Antoni
de Juny.
Ens agradaria que l’equip de govern
fes les coses d’una altra manera, que
no anàs tan de roca batuda perquè ens
representen com a poble, però com
que l’home és l’únic animal que
ensopega dues vegades amb la mateixa
pedra...

Independents d’Artà, 24 de juny de
2005.
www.mallorcaweb.net/independents

carta al director
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Fòrum de Participació Ciutadana
Votació dels projectes per al 2006

Des de dilluns, dia 20 de juny fins a
diumenge, dia 26, els coloniers tenen
la possibilitat de participar en els
pressuposts del 2006 votant les
propostes que, en un procés de
democràcia directe, han estat
seleccionades per les persones que
han pres part en les assemblees del
Fòrum.
Es tracta, com és de tots sabut, de
decidir la destinació d’un mínim de
60.000 € als projectes que els veïns
considerin més necessaris pel bé de
tots. El fet de què la quantitat
assignada no sigui, en principi, molt
alta no devalua ni desvirtua el caràcter
indicatiu d’aquesta experiència, donat
que amb ella es manifesta la voluntat
expressa del consistori de tenir en
compte, en totes les actuacions que es
duguin a terme en l’àmbit de la Colònia,
la voluntat dels coloniers i que aquesta
voluntat es canalitzi en assemblees

obertes a tots. L’ús que facem
d’aquesta facultat determinarà en gran
manera la capacitat
d’autodeterminació de la nostra
localitat. En aquest, com en molts

(J. Caldentey)

Les Festes de Sant Pere
Encara avui, entre noltros a la Colònia,
les festes són viscudes com una
oportunitat per rompre amb la
monotonia a què ens condemna el
tram llarg de temps que va des de
mitjan octubre fins al juny.
Sant Pere és el pòrtic que dóna entrada
a uns mesos diferents en molts
d’aspectes del resta de l’any. És el
moment en el qual molts estiuejants
aprofiten per obrir les cases i proveir-
les de tot el necessari per a l’estiu.
L’ambient al carrer és, també, distint.
Es parla de les novetats de la localitat:
de lo molt que es construeix, de què la
Colònia està canviant molt, del forat
que ha deixat allò que era el convent
de les monges i que se’n  ha anat dins
un núvol de pols, que del poble vell de
cada vegada en queden menys cases,
que les promotores han desembarcat

a la localitat i competeixen en veure
qui acaba primer el caramull de cases
d’aspecte casernari, massa iguals i
massa arrenglerades, d’uns que volen
protegir el litoral i d’altres que pensen
que les barreres fan nosa per poder
aparcar amb més comoditat. I de les
festes, fa també temps que se’n parla,
perquè ja es sap que lo bo de les festes
és parlar-ne.
Alhora de fer aquest escrit no ens ha
arribat el programa de festes, però
ens consta que la regidora Maria
Antònia Servera l’ha elaborat
comptant en tot moment amb la
col·laboració de les entitats ciutadanes
i veïns, que ha escoltat molta gent i
que compte amb l’ajut del nostre
delegat de batlia que no estalvia
esforços quan, de treballar per la
Colònia, es tracta. Amb la il·lusió que

caracteritza els coloniers, artanencs i
estiuejants  tendrem , i que ningú ho
dubti, unes festes amb molt
d’espectacle, moltes competicions i
molta bulla.
Somniem les nostres festes lligant
tradició i imaginació perquè, sense
deixar el record del que foren, trobin
en el present noves fons d’inspiració.

d’altres temes, el més important no és
la forma, sinó el contingut i dinamisme
intern que implica l’acció que tot just
s’acaba d’iniciar.
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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

Medi ambient
Neteja de residus a Sa Canova

La Fundació Deixalles Llevant  va
efectuar el passat 17 de juny una
jornada de neteja de la platja de Sa
Canova. El grup de 12 persones que
fan feina dins aquesta fundació
treballaren de valent, i en qüestió de
poques hores tenien fets i agrupats
una vintena llarga de sacs grossos de
fems, a més d’altres residus.
Es va actuar  des dels Bartolins fins a
sa Regata des Llop que compren  el
tros conegut com s’Arenal de Sa
Canova, manca fer tan sols el tram
final  fins el Fondo de na Borges ran
ja de Son Serra de Marina. Al final, es
va retrocedir recollint tots els sacs.
Protecció Civil hi va posar el seu gra
d’arena, transportant totes aquestes
deixalles als contenidors.
El grup de treballadors, alguns
voluntaris - entre els quals s’hi afegir
un banyista- i els monitors, finalitzaren
la jornada amb un cap fico.

G. Caldentey

Cultura
El poema de Joan Mesquida que
oferim a la consideració dels lectors
es pot situar en una nit a casa del
poeta intentant, «isolat» i «jujint
paraules», adreçar lliurament un
poema a la pau que el cor li demana.

ANIT, NO

Anit no vinc, no truqueu, tot és foscor per la riba,
no em plau davallar al carrer que es veu desert i m’espanta.
No cal que em digueu si al vent li cou endins el salobre,
ni si és esglai a la mar el que abans era maragda.
Anit no, no vull sotjar defora, res no m’embruixa;
isolat dintre de mi, m’estim més junyir paraules.
Per la vida que voldria, ordir espais amb subtileses,
i adreçar una oda a la pau que sovint el cor demana.

Ja sé que pel codolar s’hi senten clams i murmuris...¡
I que cauen estels vius per dins el fons de la cala.
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ELECTROMECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

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

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

Vendes
Maria Pastor: Tel. i Fax 971 83 51 20
Móbil 696 523 235
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de la Colònia
Jornada de neteja del litoral

La vivència del contacte immediat amb la mar ens és
substancial als coloniers. Per això ens dol veure-la bruta i,
cada any quan arriba l’estiu, s’organitzen grups per a,
proveïts de sacs i guants, retirar els plàstics, papers, ferralla
i tot tipus de brutícia. Doncs això és el que feren, diumenge
dia 19 de juny, una vintena de persones que durant unes
hores amb bon humor i amb la felicitat que dóna el fer una
cosa en la qual és creu i s’estima, deixaren el tram que va
des de Sa Marcada de Sa Torre fins a la Punta de Cas
Taverner net com una plata.
Després una xerradeta asseguts al Club Nàutic refrescant
gargamelles assedegades i, a planificar la pròxima jornada
de neteja, s’és dit. Aquesta es farà en torn a mitjan juliol i
anirà des de Sa Punta de Sa Torre o de s’Eriçò fins a Caló’s
Cans. La tirada és llarga i es d’esperar que moltes persones,
que comparteixen els ideals de mantenir neta la Colònia i
que, pel motiu que fos, no pogueren participar en aquesta
jornada, s’adhereixin a la propera de juliol. La informació es
pot trobar en els rètols que l’ajuntament cura de deixar en
els comerços i especialment en l’oficina municipal.
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A g ro m e c à n i c a
Artà, S.L.

Tractors nous i d’ocasió
Venda, accessoris i reparació

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

Útils i accessoris

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

Útils
Motoserres
Desbrozadores manuals
Tallabranques
Tallagespa auto propulsats
Escanificadores cramer

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

C/ Via Palma, 90
Tel. 971 552 235 Telf. Guillermo 629 808 517
Fax. 971 552236 Telf. Juan Manuel 659 906 848
Manacor
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de la Colònia
Exposició col·lectiva a l’escoleta de la Plaça de Sant Pere:
«Artistes Coloniers En Festes»

Aquesta exposició col·lectiva d’Artistes coloniers en
festes ofereix un ampli ventall de fotografies i d’obres
pictòriques i escultòriques.
 L’exposició tingué una molt bona acollida en la sala
d’exposicions d’Artà, els dies 13 a 21 de maig. No
dubtam que seran molts els coloniers i estiuejants que
aprofitaran l’avinentesa i temps d’esbarjo que ofereixen
les festes per apropar-se a l’escoleta i gaudir en la
contemplació d’una obra col·lectiva d’artistes tan
diferents que habiten la Colònia i conviuen entre noltros.
Els autors de les obres són:
Carme Sánchez, Cristina Gràcia, Xisca Genovard,
Mercedes Collantes, Joan Mesquida, Toni
Llaneras, Karl Heinz Böhm, Càndil Genovard,
Christopher Toureau

La inauguració tindrà lloc el proper dia 24 de juny a les
21h. a la sala d’exposicions de la Plaça de Sant Pere
i romandrà oberta fins el 3 de juliol de 20h a 22h.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263
ARTÀ (Mallorca
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Club Nàutic
Conversa amb Merche Collantes de
Terán
Na Merche forma part de l’actual
directiva del Club Nàutic i s’ocupa de
la tresoreria. L’entitat Club Nàutic és
una de les més importants de la Colònia
i, per això, tot el que hi passa és
d’interès dels coloniers i estiuejants.
En aquests darrers anys el Club ha
experimentat transformacions
profundes que han anat des de la
construcció del nou port fins a la
finalització del mateix inclòs, també,
l’edifici de serveis. Estem, per tant, a
un fi d’etapa:

Bellpuig:- Merche, tu fa temps
formes part d’aquesta directiva, si bé
amb càrrecs i tasques diferents de
l’actual, en els darrers quatre anys els
socis han tingut sovint la sensació que
les finances del Club, especialment
les referides al restaurant no
funcionaven, a què creus era degut?
Merche: - Desconec la problemàtica
d’aquesta àrea, perquè no era la meva
en el temps al qual fas referència,
però el que en penso d’aquesta qüestió
és que per part dels membres de la
directiva es feu una feina honesta. Els
problemes econòmics que es
generaren es varen deure, al meu
parer, a les inversions que es tingueren
que realitzar en l’equipament de
maquinària, mobiliari i restauració del
restaurant, d’un excés de confiança

en el personal i, conseqüentment de
manca de control i, amb tota seguretat,
també, a la mala gestió del gerent de
l’etapa a què ens referim. A la
Directiva, si se’ns pot retreure alguna
cosa és la falta d’experiència en el
maneig d’un negoci d’aquestes
característiques i de no haver tingut
reflexes més ràpids i actuar en el
primer moment en què es donaren els
primers símptomes de què les coses
no funcionaven bé.
B. - Molts socis eren contraris a llogar
el restaurant per por de perdre uns
drets als quals es senten molt aferrats:
bon tracte, preus assequibles en tot
tipus de consumicions, ambient
popular...
M. - Hi ha un plec de condicions en el
contracte de lloguer que garanteixen

aquests drets a què fas referència i la
Directiva té cura de què es compleixin.
I com que crec haver entès el rerafons
de la teva pregunta et puc dir que el
problema a què et refereixes està ja
solucionat. La Directiva va advertir
els responsables de l’empresa
adjudicatari del restaurant i aquesta
ha actuat d’immediat substituint
l’anterior gerent del restaurant per
mal tracte als socis, comportament en
evident desacord amb les condicions
pactades.
B.- Som a dues setmanes de les festes
de Sant Pere, patró del poble i del
Club, quines novetats i activitats teniu
previstes?
M. - Ens hagués agradat poder fer la
inauguració solemne del Port i
instal·lacions, però el cert és que les

de la Colònia
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nostres finances no ens permeten fer
despeses en inauguracions, per això
ens limitarem aquest any a fer un
sopar on els socis paguen el menú i el
Club es fa càrrec de l’orquestra i
altres petits gastos.
La principal novetat, dintre del context
de les festes – entre el 8 i 15 de juliol
- estarà en la posada en funcionament
de la cantina i del local social dels
socis. Penso que això contribuirà a la
convivència i a donar al Club l’aire
cultural que li fa falta. En aquest local
hi haurà biblioteca, televisió, diaris i
revistes d’actualitat, possibilitat de fer
una partida de cartes, etc. etc.
Quan a activitats destacaria el
tradicional concurs de pesca amb
volantí i la Regata de Creuers al Faralló
d’Aubarca. En el programa de festes
s’hi detallen moltes altres activitats
del Club Nàutic amb col·laboració
amb el Club Aigüa Esport d’Artà.
B. – Optimista respecte al futur de la
solució dels problemes econòmics del
Club?

M. – Ni optimista ni pessimista. Pens
que si les coses es duen bé i amb els
fonaments que hem posat, en un
termini de tres o quatre anys podem
tenir un endeutament zero. Les
possibilitats econòmiques del Club són
moltes i algunes d’elles encara no
s’han posades en pràctica. La
Directiva ha d’actuar amb
transparència, abordar els problemes

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

amb equip a partir de la realitat i
informar de tot i sense por als socis els
quals serveix i representa. Som, com
veus, realista.
B. – Gràcies, Merche, per haver-nos
deixat disposar del teu temps i per les
informacions que ens possibilites
transmetre als socis i veïns d’Artà i de
la Colònia. Bon estiu !!!
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461
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Festes de Sant Pere 2005
Juny

Dissabte 18 i diumenge 19
Exposició de macramé i llatra, al
Club de Persones Majors de la Colònia
de Sant Pere. Romandrà oberta de les
18.30 h a les 20.30 h.

Divendres 24
A les 20.30 h, inauguració de les
festes amb la sonada, des de la mar i
al llarg del passeig Marítim, dels
xeremiers de l’Escola Municipal.

A les 21 h, inauguració de l’exposició
col·lectiva Artistes coloniers en
festes, a la sala d’exposicions de la
plaça de Sant Pere. Romandrà oberta
cada dia, fins al 3 de juliol, de les 20 h
a les 22 h. Ho organitza: Associació
d’Artistes Visuals d’Artà.

A les 21 h, mercadet de Ses Pucetes,
al passeig Marítim de la Colònia de
Sant Pere.

A les 23 h, concert de música
Dixiland amb el grup Storyville devora
la platja de la Colònia.

Dissabte 25
De les 9 h a les 12 h, Diada de
Volantí. Ho organitza: Club Nàutic.
(Programa a part)

A les 20 h, partit d’hoquei entre
l’HC Ferrutx i l’Espanya HC, al
Poliesportiu.

A les 20 h, festa d’aniversari de
l’Associació de Persones Majors de
la Colònia i homenatge als socis
octogenaris d’enguany. Acte seguit,
lliurament dels trofeus del Torneig de
Petanca i refresc per als assistents, al
Club de Persones Majors. Ho
organitza: Club de Persones Majors
de la Colònia de Sant Pere.

A les 22.30 h, verbena camp a la
plaça de Sant Pere, amb l’actuació de
les orquestres Baccus i Papuana.

Diumenge 26
A les 9 h, passeig cicloturístic
d’Artà a la Colònia i tornada. Partida
des de la plaça del Monument. Berenar
a la plaça de Sant Pere. Ho organitza:
Club Ciclista Artanenc.

A les 19 h, gimcana infantil a la plaça
de Sant Pere. Ho organitza: Centre
Cultural.

A les 21.30 h, concert de Sant Pere,
a càrrec de la Banda de Música d’Artà,
a la plaça de Sant Pere.

Dimarts 28
A les 20.30 h, concert de final de
curs a càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música i del taller de
veu, a l’església de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Amics de la
Música.

Dimecres 29
A les 19.30 h, ofici solemne en
honor a Sant Pere. En acabar,
processó marítima de Sant Pere.

A les 21.30 h, representació de l’obra
de teatre L’hostalera, a càrrec del
Grup Desas3 Teatre, a la plaça de
Sant Pere.

A les 24 h, focs artificials a la platja,
a càrrec de Pirotècnia Jordà.

Dijous 30
A les 19 h, contacontes: El monstre,
el nin i la princesa, a càrrec de
Patim Patam Patum, a la Biblioteca
de la Colònia.

Juliol

Divendres 1
A les 19 h, Boti-Boti-Boti, amb un
castell inflable medieval, un castell

programa festes
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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
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gegant, un bou mecànic i, per acabar,
una festa de l’escuma infantil!, a la
plaça de la Bassa d’en Fasol. És
gratuït. Es recomana que dugueu
banyador.

Dissabte 2
A les 20 h, mercadet artesanal,
devora la platja, amb artesans de
joieria, fusta, paper, pedra i teles.
Hi haurà tot tipus de complements:
arracades, cinturons, llums,
escultures, penjolls, etc.

A les 23.30 h, verbena popular a
la plaça de Sant Pere, amb les
actuacions de les orquestres de
Gala, Rodamons i The Blues
Brothers & Big Band de Son Amar.

Diumenge 3
A les 20 h, partit de vòlei sènior
masculí entre el Club Vòlei Artà i
velles glòries del club, al Poliesportiu
Cap Ferrutx. Ho organitza: Club
Vòlei Artà.

A les 21 h, vetlada de ball de bot,
a càrrec de l’agrupació Esclafits i
Castanyetes, a la plaça de Sant
Pere.

Dilluns 4

A les 19 h, vòlei platja per a tothom,
a la platgeta de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Vòlei Artà.

Dijous 7
A les 19 h, taller infantil: Il·lustram
poesia. A partir de 6 anys, a la
Biblioteca de la Colònia.

Divendres 8
A les 23 h, concert jove amb els
grups Estierkol, Anyungaos, One
Food, Síndrome de Abstinencia i el

grup convidat El Último Ke
Zierre, venguts des de Castelló,
al Poliesportiu Municipal Cap
Ferrutx.

Dissabte 9
A les 20.30 h, XV Cursa
Popular Festes de Sant
Pere. Sortida i arribada a la
plaça de Sant Pere. Es faran
dues curses segons l’edat dels
participants. Menors de 16 anys:
partida a les 20.30 h. Majors de
16 anys: partida a les 20.45 h.
Categories: sènior femení,
sènior masculí i veterans
(nascuts fins l’any 1965).

A les 20.30 h, partit d’hoquei
(3 x 3), al Poliesportiu Cap
Ferrutx.

A les 21.30 h, pa amb oli
solidari, a la plaça de Sant
Pere. Ho organitza: Consell
Parroquial.

Diumenge 10
A les 10 h, excursió amb piragua o
caiac fins al Caló. Partida des del Moll

programa festes
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de la Colònia de Sant Pere. Ho
organitza: Club Nàutic.

A les 19 h, III Travessia de Natació
Costa de la Colònia de Sant Pere.
Inscripció i arribada a la platgeta de la
Colònia. Es faran tres curses, segons
l’edat dels participants. Informació a
l’oficina de la Colònia o a la Piscina
Municipal d’Artà. Ho organitza: Club
Aigua Esport.

A les 20 h, festa infantil amb
cucanyes, jocs de carrer i actuació del
grup d’animació infantil Mallorca
Festa, a la plaça de Sant Pere.

Dilluns 11
A les 19 h, vòlei platja per a tothom,
a la platgeta de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Vòlei Artà.

Dijous 14
A les 19 h, contacontes: Corriola de
contes, a la Biblioteca de la Colònia.

Divendres 15
A les 22 h, cinema a la fresca amb la
pel·lícula d’aventures La volta al món
en 80 dies, al Poliesportiu Municipal
Cap Ferrutx. Per a tots els públics.

Diumenge 17
A les 19 h, concurs de castells
d’arena a la platgeta de la Colònia de

Sant Pere. Ho organitza: Centre
Cultural.

A les 20 h, partit de bàsquet sènior
femení, al Poliesportiu Cap Ferrutx.
Ho organitza: Club Bàsquet Sant
Salvador.

Dijous 21
A les 19h, pel·lícula infantil:
L’espantataurons, a la Biblioteca de
la Colònia.

Divendres 22
A les 20 h, nit de futbet, al Poliesportiu
Municipal Cap Ferrutx.

Dissabte 23
A les 21 h, lliurament de trofeus i
sopar per a socis del Club Nàutic, al
Club Nàutic.

programa festes

Els dimecres 6, 13, 20 i 27, a partir de
les 21 h, III Circuit de Vòlei Platja
Nocturn, a la platgeta. Ho organitza:
Club Vòlei Artà.

Els dies 29 de juny, 2 i 3 de juliol,
mercadet d’objectes brodats, a Ca
Ses Monges, en benefici de la
Parròquia. Romandrà obert de les 10
h a les 19 h.

Els dies 23 i 24, a les 11 h, V
Regata fins al faralló d’Albarca i
volta al faralló. Concentració a
l’esplanada del moll. Ho organitza:
Club Nàutic.

L’Ajuntament d’Artà vol agrair la
col·laboració de totes les persones
i entitats que han fet possible aquest
programa.
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noticiari
Multitudinària assistència al Sopar Intercultural organitzat
per Artà Solidari

El passat dissabte va tenir lloc a la
plaça del Conqueridor una nova edició
del sopar intercultural que cada anys
organitza l’associació Artà Solidari.
Amb aquest sopar els membres de
l’associació pretenen dur a terme una
campanya de recollida de doblers per
finançar projectes solidari a la vegada
que s’intenta conscienciar el poble
sobre quina és la realitat cultural del
nostre municipi. Els assistents al sopar
pogueren tastar les més sabroses
exquisiteses de països tan diversos
com Colòmbia, Equador, Argentina,
Sri Lanka, Bolívia, ... Al sopar també
es varen poder tastar els menjars
típics de Mallorca i Andalusia. La
festa va acabar amb una mostra de
balls tradicionals.
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Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
noticiari

El proper dia 3 de juliol se celebrarà la diada del Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple, un bany col·lectiu i solidari que aquest
any es realitzarà a la platja de la Colònia de Sant Pere.
L’horari serà de les 10.30 hores a les 19 hores.
Anima’t i vine a nedar per l’Esclerosi Múltiple.

El Consell de la Joventut d’Artà es reuneix amb el regidor de Joventut per tal d’expressar les
seves mancances i suggeriments

El Consell Local de Joves d’Artà es va reunir el divendres dia
17 al casal de joves per tal d’explicar les noves propostes.
Aquest Consell es va reunint cada 15 dies al casal de joves
per tal de posar en comú els diferents temes que preocupen.
El Consell va acordar que s’aniria trobant amb el regidor i li
aniria plantejant els temes que es tractassin. Avaluem molt
positivament aquesta primera reunió de divendres, ja que va
escoltar tot el que li dèiem i ens va donar les seves respostes.
Entre els temes que més van destacar van ser: llocs de treball
per als joves que tenen 16 anys i volen treballar aquest estiu,
activitats d’oci alternatiu per als vespres, crear zones
d’acampades al parc natural, etc. El  regidor de joventut, el
Sr. Manolo Galan, va dir que des de la regidoria de joventut
es valorava molt bé la posada en marxa d’aquest Consell i se
li donaria tot el suport polític i econòmic que faci falta. Per
acabar volem expressar que ara en aquest Consell el que
preocupa més són els llocs d’acampada, ja que molts de joves
del nostre municipi no tenen on anar a acampar aquest estiu.

Atenció:
Per a tots aquells joves majors de 16 anys que pertanyin o no a una associació i encara no siguin del Consell de la Joventut
d’Artà, és farà una reunió informativa el proper dijous dia 30 a les 20.30 h al casal de joves. ANIMAU-VOS-HI!!

Joves d’Artà

Diada esportiva a Artà

El proper dia 24 de juny tendrà lloc al poliesportiu d’Artà una festa esportiva
organitzada per S’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà, dins el programa del Consell de Mallorca Fires i festes.
La festa començarà a les 10 del matí i està previst que finalitzi a les 13 h. El
seu disseny farà gaudir als participants d’una jornada lúdica, consistent en
inflables terrestres i aquàtics a més a més d’activitats recreatives com
psicomotricitat al carrer, malabars, jocs populars, jocs de taula i altres, dirigides
per monitors especialitzats.
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noticiari
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per a la cooperació en matèria
d’informació turística

L’Ajuntament d’Artà ha fet un acord
amb el Consell Insular de Mallorca en
el qual les dues parts manifesten que
l’Ajuntament d’Artà està interessat
en modernitzar i adequar a les
necessitats actuals l’Oficina d’Infor-
mació Turística, situada a l’Avinguda
de Costa i Llobera d’Artà.
La voluntad del Consell és col·laborar
en el desenvolupament d’estratègies
turístiques i dels serveis que s’ofe-
reixen i per tant considera positiu
participar amb l’Ajuntament d’Artà
als seus projectes esmentats.
A tal efecte acorden:
1.- Adequar l’oficina d’Informació a
les necessitats actuals i al desenvolu-
pament del sistema d’agenda cultural
mitjançant la pàgina web municipal i
el portal www.infomallorca.net del
Consell de Mallorca.

2.- Obligacions de les parts, quant al
Consell:
El Consell de Mallorca preveu fer una
aportació a l’Ajuntament d’Artà per
un import màxim de 12.000 Euros
amb càrrec a la partida pressupostària.
L’abonament de les despeses a
l’Ajuntament d’Artà es realitzarà
prèvia presentació de les factures que
les justifiquin.
Subministrarà a l’Oficina de Turisme
d’Artà totes les publicacions que des
de les oficines del Consell es preparen
i editen i siguin adients a les necessitats
informatives del municipi.

2.2.- L’Ajuntament d’Artà:
Reformarà les dependències de
l’Oficina d’Informació Turística.

Presentarà al Consell la justificació
de les despeses realitzades per un
import màxim de 12.000 Euros abans
del dia 15 de desembre de 2005,
mitjançant factures girades per tercers
a l’Ajuntament.
Inclourà la imatge corporativa del
Consell de Mallorca de manera visible
a l’exterior de l’Oficina i actualitzarà
l’Agenda Cultural i Turística.
Durada:
La durada del present conveni serà
fins el 31 de desembre de l’any 2005.

Signen el conveni per part del Consell:
El Conseller executiu de Presidència
Sr. Francesc X. Buils i el Batle d’Artà
Rafel Gili, per part de l’Ajuntament
d’Artà.



24 juny 2005
Número 729

32
 568

El col·legi Sant Salvador, un centre ecoambiental

 
Al Centre Sant Salvador se li ha concedit el Guardó de
centre ecoambiental atorgat conjuntament per la Conselleria
de Medi Ambient i la d’Educació i Cultura del Govern Balear.
El col.legi ha participat,  amb un projecte d’ambientalizació ja
en funcionament des del curs escolar 2002-2003, en el
Programa de Centres Ecoambientals per al foment de
l’educació ambiental.

Les principals activitats ecoambientals dutes a terme han
estat les següents:

-Ús de carmanyoles per guardar el berenar. S’ha pretès
reduir l’ús de paper i plàstic així com l’eliminació de l’ús del
paper d’alumini.

-Reutilització de paper amb la finalitat de reduir el consum de
paper, fer-ne un bon ús i contribuir a la reducció de residus.

-Reciclatge de paper. Una vegada el paper ja s’ha reutilitzat,
es recolleix per tal que s’usi com a matèria primera. S’ha
recollit un total de 537.75 kg.

-Reducció de residus orgànics. Seleccionar residus orgànics
cruus per generar compostatge.

-Recollida d’envasos. S’han recollit els envasos usats generats
tant als patis com el menjador. Se n’han recollits 216.5 kg.

-Recollida selectiva de les piles.

-Recollida selectiva dels residus perillosos, com cartutxos de
tinta d’improssores, tóners, fluorescents, envasos de gomes
i silicones i oli de cuina.

-Activitats complementàries ecoambientals. S’ha participat
en el projecte «Gaudeix del bosc» i s’han realitzat sortides
escolars i conferències per tal de sensibilitzar l’alumnat vers
el mediambient.

La participació en aquest programa ens ha aportat:
a) Sistematitzar una pràctica que ja realitzàvem en cursos

anteriors.
b) Involucrar l’alumnat en les activitats diàries per tal de
sensibilitzar-lo amb la necessitat de la cooperació per resoldre
la problemàtica medioambiental.
c) Constatar que el centre manté una dinàmica ecològica que
permet una conscienciació permanent de tota la comunitat
educativa.

 

 

Asseguts, amb la carmanyola,  per berenar

Procés de recollida d’envasos.

Alumnes que pesen la matèria orgànica

noticiari



 33
24 juny 2005
Número 729

33
 569

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

Es fan cursets intensius

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

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

noticiari

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

Alumnes en el moment de l'entrega dels premis



24 juny 2005
Número 729

34

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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Ignasi Brunet, amb Fogué, campió de Mallorca de doma clàssica de la categoria poltres
de 4 anys

esports

Ignasi Brunet va néixer l’any  l988 a
Artà. Des de molt jove, als quatre
anys, començà a muntar a cavall,
però no va ser fins als 10 anys que es
despertà l’afecció i decidí muntar
més seriosament.
Juntament amb el tio Tomeu
compraren un cavall hispano-àrab i
va iniciar les seves primeres
incursions en el món de l’hípica.
Aleshores també compraren una egua
Pura Raça Espanyola que més
endavant dugué al món a Fogué, abril
del 2001.
Quan Ignasi tingué 12 anys adquiriren
n’Amaretto, cavall de raça
hannoveriana que ha tingut fins fa 2
mesos.  Va ser amb aquest cavall que
s’inicià a la competició de salt
d’obstacles, passant per les categories
infantil, juvenil i cadet. Foren molts
els dies glòria, els aprenentatges i les
experiències apreses realitzant
multitud de recorreguts en diferents
alçades: 0’80m.,1’00m., 1’10m,
1’20m.
Fa uns dos mesos decidiren canviar
Amaretto per Altair, cavall de 6 anys
d’origen rus i amb molta projecció,
per poder continuar l’aprenentatge i
formació com a genet i seguir

competint a les alçades que pertoquen.
L’afecció d’Ignasi per la doma
clàssica es recent. Fa aproximament
un any decidiren domar Fogué, poltre
que havia nascut a casa seva i que
demostrava aptituds per a la doma
clàssica.
El 2005 és el primer any que ha
concursat en doma clàssica, sempre
amb el P.R.E. Fogué de 4 anys d’edat,

i no li ha anat gens malament. Han
corregut un total de sis concursos;
cinc al nivell de poltres de 4 anys i un
al nivell 1 obtenint un primer, tres
segons i dos quarts. Destacant el
resultat de diumenge, 12 de juny, en
què es proclamà campió de Mallorca
2005 de poltres de 4 anys.
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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

Nadal Ferriol, amb Levitón, campió de Mallorca de doma clàssica de la categoria
poltres de 6 anys.

esports

Nadal Ferriol i Levitón començaren
la feina conjunta el juliol del 2004
quan Levitón tenia 5 anys. Aquest
cavall es fill del P.R.E. Justiciero i
d’una egua d’origen lusità. És
propietat de Joan Mascaró, qui té
cura d’ell.
A l’any 2004 Nadal i Levitón
realitzaren tres sortides a pista; una a
la prova de nivell 1, quedant en segona
posició i dues a proves de poltres de
cinc anys, corresponent al Campionat
de Balears de Doma Clàssica, quedant
en tercera posició cada vegada i tercer
del campionat.
Durant l’any 2005 han disputat cinc
proves, quatre al nivell 2; obtenint
tres primers i un segon, i una per a
poltres de 6 anys en la qual es
proclamaren campions de Mallorca
d’aquesta categoria.

* 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



24 juny 2005
Número 729

36

* 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
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Club Hípic d’Artà
Sis concursos amb participació
artenenca s’han desenvolupat en
aquest mes. Quatre de doma clàssica;
el 27 de maig en les instal·lacions del
C.E.E.M., el 4 i 5 de juny a Ciutadella,
el 4 de juny a Son Crespí i el 12 de juny
a Son Gual. Un concurs de salt
d’obstacles, el 28 de maig al C.E.E.M.,
un d’enganxaments, el 27 de maig a
Manacor, en el marc de fires i festes
i una excursió ecuestre a la fira de Son
Servera.

Doma clàssica

C.E.E.M.
Concurs d’èxits de l’expedició en el
que s’aconseguí el primer ple de la
temporada, tots els nostres participants
optaren a plaça de pòdium. Dia
assolellat i calorós en unes
instal·lacions en perfecte estat.

En el matí es disputà la final del
campionat de S’institud. Cal recordar
que en el mes de març s’havia corregut
la primera prova en Es Raiguer on
Gori Gil i Maria Bel Cursach quedaren
quarts i N’Ignasi Maria segon.
L’horabaixa es disputaren les proves
Open.

Les represes i classificacions de la
final de S’institud foren:
Aleví Individual
Gori Gil i Estel realitzaren el seu
recorregut en molta correcció notant-
se una millora en les transicions,
sobretot en les aturades; quietes,
quadrades i rectes. Obtingueren un
57 % que li permeté un tercer lloc a la
prova del dia i la tercera plaça del
pòdium a la classificació final.
Infantil Individual

Maria Bel Cursach i Teïna feren un
bon recorregut especialment la fase
de galop aconseguint una mitjana del
62 % i la segona plaça en la
classificació del dia. En la classificació
final també obtingueren la segona
plaça.
Ignasi Maria degut a la lesió de la
canyella, no pogué participar en
aquesta final. Paciència i esperem
que en el proper Bellpuig ja puguem
parlar de la seva reaparició.
Enhorabona a tots i esperem que l’any
vinent puguem repetir resultats i
ampliar la nostra participació.

Les represes i classificacions de les
proves Open, realitzades el
capvespre, foren:
Aleví Individual
Ignasi Brunet i Fogué es mostraren
segurs i correctes mantenint una bona

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

 573esports

línia. Obtingueren un 60 % i la segona
plaça.
Maria Bel Cursach i Rossinyol
segueixen la progressió. Obtingueren
un 58’60 % i la tercera plaça.
Infantil Preliminar
Nadal Ferriol i Levitón es mostraren
molt més centrats obtenint una mitjana
del 64 % quedant en primera posició.
Esperem que resultats com aquests
es puguin repetir al llarg de la
temporada, no obstant convé continuar
treballar en humilitat i constància,
progressant, sense oblidar el objectius
fixats i estar preparats per quan les
condicions no siguin tant favorables.

C.E. Son Crespí
El dissabte capvespre, 4 de juny, es
realitzà un concurs social emmarcat
dins el programa d’activitats de Fires
i Festes de Manacor. En aquesta ocasió
es desplaçaren cavalls i genets novells
per tal d’agafar confiança i iniciar la
posada a punt per a la propera
temporada. Així mateix, el més
«experimentats» les acompanyaren
per millorar la posada a punt i passar
una tarda agradable en un ambient
menys competitiu i distés.
El resultat global, tant del cavalls com
genets i amazones, fou bastant positiu
vist que compliren amb les
expectatives marcades.
Els participants aquesta ocasió foren:
Nivell 1

Miquel Cursach i Aina Soler amb
Aladín i Gori Gil amb Estel. Tots
completaren el recorregut i passaren
bé la mitjana, més del 56%. Cal dir
que fou el primer concurs de Miquel i
Aina fora d’Artà complint el marcat i
veient progressos en la seva evolució.
De seguir així, la propera temporada,
el seu primer any d’aleví, segurament
les veurem en els quadrilongs de l’illa.
Julio Alou debutà a Salomé realitzant
un recorregut més que acceptable,
amb una mitjana per sobre el 59 %, el
qual pot fer pensar que la poni D,
Salomé, de seguir amb aquesta
evolució podrà estar en el quadrilons
la propera temporada.
Esperem veure complides les
expectatives i mentre tant a seguir
aprenent, treballant i gaudir de
d’aquest esport.
Nivell 2
Maria Bel Cursach i Rossinyol. Va
demostrar que es comença a
desenrotllar-se bé en aquest nivell,
aconseguint una mitjana superior al
57%.

C.H. Ciutadella
Els dies 4 i 5 de Juny es desenvolupà
un Concurs Nacional B al qual,
N’Ignasi i en Tomeu Brunet,
desplaçaren en Fogué amb l’objectiu
d’aconseguir la classificació per els
campionats d’Espanya.

El dissabte 4, Ignasi Brunet i Fogué
disputaren la represa Preliminar 4
anys. En aquesta presa de contacte
tingueren molt bones sensacions però,
segurament, certs moments de pèrdua
de contacte feren baixà la puntuació,
així i tot obtingueren una puntuació del
63’20 %
El diumenge disputaren la represa
Final de 4 anys on milloraren el
contacte i dispararen les puncions
obtenint un 68’60%.
L’objectiu del desplaçament s’assolí,
una mitjana del 63 % era suficient, i,
per tant, tenim el primer poltre de 4
anys artanenc classificat per a poder
disputar un Campionat d’Espanya.
Enhorabona per aquesta gesta, a
seguir evolucionant i perfilant la
preparació per poder-lo disputar.

Son Gual «Campionat de
Mallorca»
El 12 de Juny a les pistes de Son Gual
es disputà el campionat de Mallorca
de doma clàssica i la segona prova de
la copa «Es Cavall». En el campionat
hi participaren Ignasi Brunet amb
Fogué, Nadal Ferriol amb Levitón,
Gori Gil amb Estel, Maria Bel Cursach
amb Rossinyol i Nadal Ferriol amb
Teïna. En la prova «Es cavall» hi
participà Nadal Ferriol amb Hortelano.
El dia es presentà assolellat i calorós
i les pistes un poc massa regades,
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Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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sobretot a les primeres represes del
capvespre, provocant alguna
relliscada.
Les represes realitzades i les
classificacions foren:
Final 4 anys
Ignasi Brunet i Fogué estaran en la
seva línia, mostrant un bons aires sobre
tot en el trot, destacant els
allargaments. Obtingueren una
puntuació final del 67’20 % que el
coloraren en la primera posició i per
tant, es proclamà campió de Mallorca
d’aquesta categoria.
Final 6 anys
Nadal Ferriol i Levitón aconseguiren
superar les dificultats de la prova,
mostrant-se un poc justos en aquesta
categoria. Obtingueren una puntuació
del 59’89 % i la primera posició en la
qual es proclamaren campions de
Mallorca de la categoria.
Aleví Individual.
Gori Gil i Estel no tingueren el seu dia.
Estel es mostra un poc espantadís, un
poc més pendent del que passava que
concentrat en la prova. Finalment es
classificaren en cinquena posició.
Infantil equips
Maria Bel Cursach i Rossinyol
tingueren un petit ensurt en el primer
cercle al galop on  Rossinyol relliscà
en la cama anterior esquerra. No
tingué més conseqüències que
l’abandonament de la prova.

Juvenil Individual
Nadal Ferriol i Teïna es mostraren
bastant segurs en la fase dels exercicis
trot. En els dels galop tingueren petites
errades d’execució en els cavis de
peu. Obtingueren una puntuació del
58’77 % i la cinquena plaça del
campionat.
«Copa es Cavall»
El nivell bàsic es disputà en la represa
infantil equips. Nadal Ferriol i
Hortelano es mostraren molt centrats
i expressius executant la millor represa
de les que el binomi ha realitzat.
Obtingueren una puntuació del 67’82
i la primera plaça d’aquest nivell.
Enhorabona els campions i a veure si
en el proper campionat es poden
millorar els resultats.

Salt d’obstacles
Debut del jove binomi Ignasi Brunet i
Altair. Aquest va ser el 28 de març al
C.E.E.M. amb una presa de contacte
a les proves de metre i molt bones
sensacions ja que només tomà una
barra (4 punts). En aquest moment
estan en fase d’adaptació i acoblament,
iniciant una nova etapa d’aprenentatge
en que hauran de perfeccionar la
tècnica, la condició física i posada a
punt per aconseguir córrer les proves
grans. Sort i que els èxits les
acompanyin.

Enganxaments
Hi participaren el germans Riera
Botellas amb el tronc Farrutx i
Hechicero. El recorregut era de gran
dificultat, només tres participants
aconseguiren acabar el recorregut
compost de 19 obstacles, amb ria
inclosa. Aconseguiren el millor temps
5’ 07" però es deixaren un obstacle el
18 E que les suposà les desqualificació.
Llàstima d’aquesta despistada ja que
hagués pogut aconseguir la primera
posició.

Excursió ecuestre
Des de fa uns quants anys, el primer
diumenge de juny, un grup
d’afeccionats a les excursions en
cavalls es desplacen a la fira de Son
Servera amb les corresponents
cavalcadures. En aquesta edició foren
una trentena que, acompanyats d’un
dia assolellat, es desplaçaren al poble
veí on després d’un bon berenar i un
obsequi per la seva participació
reprengueren el retorn al migdia.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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ES VENEN
Dos aparcaments conjunts
Ideals per a cotxe gros
Zona d’Es Convent
Porta automàtica i
comandament a distància

Informes: Tels. 699578144 / 616310266
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ES NECESSITA
Mariner pel Port de la Colònia
de Sant Pere

Interessats poden enviar currículum
abans del 29 de juny a :
C/. Passeig de la Mar, s/n. 07579 – Colònia Sant Pere

Volei
Ja s’han obert les inscripcions per a la tercera edició del «Circuit de volei platja nocturn 2 x 2». Les
categories seran les següents: infantil, masculí, femení i mixt. Els dies dels partits seran els dimecres 6, 13, 20 i 27
de juliol i el dilluns 25 de juliol. Les inscripcions es poden fer a la piscina municipal o a l’oficina de l’Ajuntament de
la Colònia de Sant Pere. Hi ha programes a part que expliquen tots els detalls del torneig.

Finalitzen els cursos de natació d’hivern

El passat dissabte dia 11 de juny els cursets del programa de S’Institut de
Natació d’Hivern acabaren amb una festa i amb l’entrega de diplomes.
Aquests cursets, subvencionats per l’Àrea d’Esports de S’Institut del Consell
de Mallorca, s’han realitzat tots els dissabtes d’aquest hivern. Ara, es donarà
pas al programa d’estiu, que es farà els matins, de dilluns a divendres. A
continuació us exposam una mica d’informació:

Natació d’Estiu 2.005
La natació per a tots...

El programa «La natació per a tots...»
és un programa subvencionat pel
Consell de Mallorca, amb el qual es
vol donar l’oportunitat als nins i nines
de totes les edats, als adults i als
nadons de gaudir d’aquest esport
mitjançant cursets durant els mesos
d’estiu.

Dates i lloc on es farà
Els cursets s’impartiran a la piscina
municipal d’Artà durant els matins.
Començaran el dijous 01 de juliol de
2005 i finalitzaran divendres 15 d’agost
de 2005 amb una festa de clausura on
es donarà un diploma a cada
participant.

Termini d’inscripció
De dijous 16 de maig fins a divendres
29 de juny de 2005.
Per a més informació, posau-vos en
contacte amb la Piscina Municipal
d’Artà.
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Natació
«VI Trofeu Club Aigua Esport Artà»

342 nedadors participen en el trofeu i els nedadors del Club Aigua Esport Artà pugen 13
vegades al pòdium

Èxit de participació, organització i
esportivitat en la sisena edició del
trofeu «artanenc». La piscina d’Artà
es va vestir de gala per a rebre tots els
clubs de Mallorca i dur a terme un
gran espectacle esportiu. El temps va
acompanyar, i les grades muntades
expressament per a l’ocasió varen
quedar petites davant la gran afluència
de públic. A les 9’30 els tocà el torn
a les categories G 0 (97), G 1 (96-95)
i G 2 (94 i 93). Nedaven 50 metres de
qualsevol estil i la classificació era
per «Taula Alemana». A l’entrega de
trofeus hi assistiren el regidor
d’esports, Manuel Galán, i el
batle d’Artà, Rafel Gili. Els
nostres nedadors compliren a la
perfecció i la majoria baixaren temps
i Carlos Miguel Gómez (97)

aconseguí pujar al tercer
caixó del pòdium nedant els 50
m. lliures amb un temps de 43"64. La
resta de nedadors del Club Aigua
Esport aconseguiren els següents
temps:
- 50 esquena: Maria Cursach (95),

49"84, rebaixant 2 segons la seva
marca personal.

- 50 lliures: Samuel Sánchez (97),
47"17, rebaixant 3 segons la seva
marca personal; Gori Artigues
(94), 40"15, rebaixant 2 segons la
seva marca personal; Jaume
Fullana (94), 40"63; Adrià Cosano
(96), 42"33; Jeroni Tello (94),
38"72; Elena Barba (97), 56"83;
Bàrbara García (97), 56"07; Irene
Pocoví (96), 42"16; Alicia Barba
(94), 41"22.

A les 11’45 els tocà el torn als més
grans, i la majoria dels nostres
nedadors aconseguiren el preciat
metall. Tres nedadors
ocuparen el lloc més alt de les
seves respectives categories:
Javi Muñoz (92), nedant els 100
esquena amb un temps de 1’07"83,
rebaixant de nou la seva marca
personal; Feriel Rabai (88), amb
un temps de 1’11"16 als 100 lliures; i
Rafel Cruz (85), que s’imposà en
la categoria absoluta, nedant els 100
lliures amb un temps de 59"29.
Guillermo Gavilla (92),
aconseguí el segon lloc per darrere
de Javi Muñoz, nedant els 100 lliures
amb un temps de 1’03"59. Dues
nedadores aconseguiren la tercera
posició: Xisca Tous (92), amb

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.



 41
24 juny 2005
Número 729

41
 577

esports

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

Festa dels cursets de natació del Club Aigua Esport Artà
El passat divendres dia 10.06.2005 se celebrà la festa de fi de curs a la piscina. Els nins  i nines representaren les quatre
estacions de l’any i varen fer una exhibició de natació davant dels pares, padrins, amics... Finalment, es va fer entrega
de les medalles a tots aquests campions.

un temps de 1’07"66 i Raquel
Sánchez (88), 1’20"29, les dues en
els 100 lliures. Tres nedadors
aconseguiren el quart lloc: Javier
De La Fuente (90), 59"83, Marc
Bisbal (89), 1’01"96 i Rafel
Nadal (88), 1’2"38, nedant també
tots tres els 100 lliures. Daniel De
La Fuente (90), amb 1’00"01 es va
fer amb la cinquena posició,
nedant els 100 lliures, i Guillem
Roser (90) i M. Angels Ribot
(92), tancaren els pòdiums dels
artanencs, nedant els 100 lliures amb
un temps de 1’01"25 i 1’09"23,
aconseguint la sisena posició. La
resta de resultats dels nostres nedadors
varen ser els següents:
- 100 lliures, Glòria Líria (91),
1’24"02; Elisabent Vincent (90),
1’18"06 i Magdalena Pérez (màster),
1’33"66.
El vespre, a les cases de Betlem va
tenir lloc el sopar de final de
temporada, tot i que encara seguiran
els entrenaments i queden vàries
competicions, entre elles el
Campionat d’Espanya de la
Joventut, els dies 26, 27 i 28 de
juny a Valladolid, on participaran,
formant part de la selecció balear,

Javi Muñoz, que nedarà els 100
esquena, 200 esquena i 100 lliures;
Guillermo Gavilla, 1500 lliures
i Francisca Tous, 800 lliures. A
més, tots nedaran també les proves
de relleus, encara que no estan
confirmades. També formarà part
de l’expedició Joan Martí, que hi va
com a entrenador de les Illes Balears.

Al sopar es va fer una mica de balanç
de l’excel·lent temporada, en tots els
aspectes, i es va fer un recordatori
audiovisual. També es varen premiar
diferents nedadors pels èxits
aconseguits i per l’esforç demostrat
durant tota la temporada.
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Arriba l’estiu i els dimarts és festa
Vet ací unes imatges de com els mercats
dels dimarts d’Artà es converteixen en
una festa.
La Plaça Conqueridor i els seus voltants
a més de la plaça coberta del Mercat són
un vaivé de gent de totes les classes
socials que acudeixen uns per comprar
les viandes que li són necessaris i altres
simplement per passar unes hores de
disbauxa.
Encara que realment els qui omplen els
nostres carrers, principalment el carrer
Ciutat i d’Antoni Blanes són els extrangers
que vénen de tota la contrada del Llevant
i també dels molts que ja resideixen al
nostre municipi, amèn dels que hi estiuejen.
Així tothom content. Els placers són els
primers que troben les diferències entre
un dimarts d’hivern amb un de l’estiu. I
també els establiments dels carrers
esmentats amb els cafès i restaurants
que segur que fan el seu agost com dèim
en bon mallorquí.
I la gent també s’aprofita del mercat. Les
compres de viandes sempre resulten més
econòmiques que a le sbotigues o al
manco es pot triar més. Els placers que
porten flors també són beneficiats perquè
moltes persones compren el cossiol o ram
encara que només duri una setmana.
Una altra mercat d’estiu és el del voltant
de na Batlessa que es posa de gom en
gom dificultant el pas dels vianants que
envolten el Casal de na Batlessa.
Artà és festa tots el dimarts d’estiu.
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de la parroquia
Pensaments

Carta del Sant Pare
Mane Nobiscum Domine VII

Avisos de la Parròquia

Novena de la Mare de Déu de Sant Salvador

Volem seguir-vos recordant que, com és tradició, aquests 9 diumenges anteriors a la festa celebrarem la novena.
Serà devers les 18.30, després de la missa al santuari de Sant Salvador.

L’Eucaristia, principi i projecte de
«missió»
24: Els dos deixebles d’Emmaús,
després d’haver reconegut el Senyor,
«llavors mateix es van aixecar de
taula» per anar a comunicar el que
havien vist i sentit. Quan s’ha tingut
veritable experiència del Ressuscitat,
alimentant-se del seu cos i de la seva
sang, no es pot guardar l’alegria només
per a un mateix. La trobada amb
Crist, aprofundida contínuament en la
intimitat eucarística, suscita en
l’Església i en cada cristià l’exigència
d’evangelitzar i de donar
testimoniatge. Ho vaig subratllar
precisament en l’homilia en què vaig
anunciar l’Any de l’Eucaristia,
referint-me a les paraules de Pau:
«Cada vegada que mengeu aquest pa
i beveu aquesta copa, anunciau la
mort del Senyor, fins que ell véngui».
L’Apòstol relaciona íntimament el
banquet i l’anunci: entrar en comunió
amb Crist en el memorial de la Pasqua
significa experimentar al mateix temps
el deure de ser missioners de
l’esdeveniment actualitzat en el ritu.
El comiat en finalitzar la Missa és com
una consigna que impulsa el cristià a
comprometre’s en la propagació de
l’Evangeli i en l’animació cristiana de
la societat.
25: L’Eucaristia no sols proporciona
la força interior per a aquesta missió,
sinó també, en un cert sentit, el seu
projecte. En efecte, l’Eucaristia és
una manera de ser que passa de Jesús
al cristià i, pel seu testimoniatge,

tendeix a irradiar-se en la societat i en
la cultura. Per aconseguir-ho, cal que
cada fidel assimili, en la meditació
personal i comunitària, els valors que
l’Eucaristia expressa, les actituds que
inspira, els propòsits de vida que

suscita. Per què no veure en això la
consigna especial que podria sorgir de
l’Any de l’Eucaristia?
26: Un element fonamental d’aquest
projecte apareix ja en el sentit mateix
de la paraula «eucaristia»: acció de
gràcies. En Jesús, en el seu sacrifici,
en el seu «si» incondicional a la voluntat
del Pare, hi ha el «si», el «gràcies»,
l’»amén» de tota la humanitat.
L’Església està cridada a recordar als
homes aquesta gran veritat. És urgent
fer-ho sobretot en la nostra cultura
secularitzada, que respira l’oblit de
Déu i conrea la vana autosuficiència

de l’home. Encarnar el projecte
eucarístic en la vida quotidiana, on es
treballa i es viu –en la família, a
l’escola, a la fàbrica i en les diverses
condicions de vida-, significa, a més,
testimoniar que la realitat humana no
es justifica sense referir-la al Creador:
«Sense el Creador la criatura es
dilueix». Aquesta referència
transcendent, que ens obliga a un
continu «donar gràcies» –justament a
una actitud eucarística- pel tot el que
tenim i som, no perjudica la legítima
autonomia de les realitats terrenes,
sinó que la situa en el seu autèntic
fonament, marcant al mateix temps
els seus propis límits.
En aquest Any de l’Eucaristia els
cristians s’han de comprometre més
decididament a donar testimoniatge
de la presència de Déu en el món. No
tinguem por de parlar de Déu ni de
mostrar els signes de la fe amb el front
ben alt. La «Cultura de l’Eucaristia»
promou una cultura del diàleg, que hi
troba força i aliment. S’equivoca qui
creu que la referència pública a la fe
perjudica la justa autonomia de l’Estat
i de les institucions civils, o que pot fins
i tot fomentar actituds d’intolerància.
Si bé no han faltat en la història errors,
inclusivament entre els creients, com
vaig reconèixer en ocasió del Jubileu,
això no és degut a les «arrels
cristianes», sinó a la incoherència dels
cristians amb les seves pròpies arrels.
Qui aprèn a dir «gràcies» com ho va
fer Crist en la creu, podrà ser un
màrtir, però mai no serà un torturador.



24 juny 2005
Número 729

44
 580

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

DAMUNT S’ENVELADOR

El carabiner i el ciclista.

És una vella història, segons conten.
Ara ja no n’hi ha de carabiners, ara
son Guàrdies Civils. El cos de
carabiners va desaparèixer juntament
amb la República, tampoc és que el
planyem gaire, ja que, sigui del color,
nom o país que siguin, mai, mai
desperten compassió en les víctimes
o possibles víctimes.
El tema passava al Coll d’Artà, cada
dia de dilluns a dissabte, al voltant de
les vuit de l’horabaixa, estiu o hivern,
compareixia des de la banda de Sant
Llorenç un ciclista amb un sac carregat
al portabultos de la bicicleta, i cada dia
durant anys i anys la conversa era la
mateixa.
Carabiner: Alguna cosa per
declarar?
Ciclista: Duc un sac de terra de Ca
Alicant.
Carabiner: I jo que m’ho crec!

Ciclista: Idò, és el que duc.!
Inevitablement el sac acabava obert,
i la terra, per terra per constatar que
efectivament hi havia només terra, i
desprès de recollir-la el ciclista seguia
el seu camí.
Molts anys desprès, ja tots dos jubilats,
carabiner i ciclista, varen coincidir a la
plaça Nova  d’Artà, i el carabiner, li va
preguntar :
Carabiner: Ara que ja esteim tots
dos jubilats, i no puc fer-te res, no
és vera que m’amagaves alguna
cosa dins del sac?
Ciclista: No, sempre duia terra i
només terra. El que cada dia duia
de nou, era la bicicleta. Al matí
anava fins a Manacor en tren i al
vespre tornava amb la bicicleta
nova, la venda de bicicletes en va
permetre tenir un bon passar i donar
estudis als meus fills.

Quantes vegades, ens obstinem
en cercar dins el sac, i no volem
veure l’evidència de la bicicleta,
no és vera? Idò, vius.

És una història certa?
A mi me la varen explicar com si fos un
acudit.

De totes formes està molt ben explicada.

Toni Esteva

col·laboració

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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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

En memòria de Don Mateu
El temps ens escapa i quan ens
adonam ja queden lluny les nostres
primaveres; però en fer una aturada,
podem contemplar aquells anys de la
infantesa, amb escenes quotidianes,
que ens mostren les nostres curolles i
un munt de gent que va desfilar pel
nostre costat. Gent en la que crèiem
que sempre aniríem junts tot el camí
que ens quedava per recórrer i que
semblava un mai no acabar. Però la
realitat de la vida ens fa veure que
això no és així. Tot passa, però ens
queda el consol de navegar pels
entramats del pensament que ens fa
reviure els pesars que hauríem
d’oblidar i les gaubances que sovint
hauríem de recordar.
Bon record ens duen els anys
d’adolescència, quan un capellà jove
i vigorós, amb només 31 anys, vingué
per suplir el carismàtic mossèn Llorenç
Lliteres.
Don Mateu, així se’l coneixia
familiarment, es va preocupar per un
ample grapat de nins i no tan nins, fins
el punt d’abocar-hi admirables
esforços. D’aquesta etapa de la vida
de don Mateu Galmés en som
testimoni, juntament amb un centenar
d’al·lotells, avui quasi seixantins. Per
tant, amb aquest article no pretenc fer
una biografia de mossèn Galmés, sinó
una aportació d’un temps del qual
nosaltres també en prenguérem part.
Don Mateu era una persona que queia
bé a tothom, amable, simpàtic, actiu...

Amb aquestes impregnades qualitats
arribava a Artà, procedent de l’església
parroquial del Dolors de Manacor, on
exercia de vicari.
El seu nou destí coincidia amb el
començament del pontificat del Papa
Roncalli, el Sant Pare de la Pau, Joan
XXIII, que obrí el Concili Vaticà II, no
com a contrapunt del seu antecessor,
el també gran Papa Pius XII, sinó per
completar la labor anterior i millorar-
la amb el que fos possible. Així, també
el rector Galmés donava un altre
semblant a l’església artanenca. S’ha
d’admetre que des del primer moment
es guanyà l’estima del nostre poble.
A més de les tasques pròpies d’un
rector d’aquell temps (Missa primera,
matinal, ofici de tres; funerals de
primera, segona, tercera..., quaranta
hores, mes de Maria, mes del Cor de
Jesús, Novenari, Mares Cristianes,
Filles de la Puríssima, cues en els
confessionaris, Exercicis Espirituals;
la Santa Missió, la Setmana Santa
amb els Dotze Sermons i les Cases
Santes; processons cada dos per tres,
l’Acció Catòlica). Llavors vingueren
els anys eufòrics dels Cursets de
Cristiandat i Mn. Galmés s’hi entregà
de manera summament activa i per la
seva labor foren molts els qui passaren
per Ca’n Tàpara per fer els «Cursillos».
Durant la setmana, «l’ultreia» al centre
social, juntament amb les reunions de
grup, eren els calius que aguantaven
aquell foc espectacular, sense deixar

de cantar el «de colores», que sonava
com a himne del popular mètode de
formació cristiana.
Aconseguí una bona relació amb els
pares franciscans i creà un ambient
d’harmonia dins el clero (aleshores
format per don Pep Jordana, don Pepe,
don Paco Ranxer, els germans don
Pep i don Gabriel Fuster, don Joan
Femenies i don Joan Pellicer. Els dos
darrers vicari vell i vicari jove
respectivament).
Don Mateu, va constituir una nombrosa
escolania i gran part dels escolanets
assitíem a un curset que dirigí ell amb
don Guillem Payeras. Per altra banda,
fou el director del la revista «Bellpuig»,
que ell va fundar l’any 1960.
Posà gran interès en què els jovenets
d’aquell temps poguéssim gaudir d’uns
dies d’esplai a la vorera de mar.
Recordam amb entranyable
enyorança les anades al Port Nou i a
la Colònia de Sant Pere, on don Mateu
ens llegia a les vetllades  «La deixa del
geni grec» i les rondalles d’en Jordi
des Racó.
Aquests fets inoblidables entre altres
ens fan tenir un bon record de
l’esmentat don Mateu Galmés i
Galmés
Que el vegem en el cel.

Cristòfol Carrió i Sanxo.
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Artà ara fa 77 anys
Resum del final de juny i principi de juliol de
1928 del periòdic local Llevant
(Recopilació de G. Bisquerra)

Registre
Naixements: Dia 28 de maig,
Sebastià Carrió Cursach, fill de
Sebastià Valent i Bàrbara de sa Coma
Sequera. Dia 4 de juny, Antoni
Rosselló Tous, fill de Xerafí de sa
Calobra i d’Antonina des Pinet. Dia
12, Antoni Ginard Sureda, fill de Rafel
Fulla i Margalida Lloveta. Dia 11,
Margalida Sancho Ferragut, filla de
Sebastià Fena i Maria Ferragut. Dia
16, Maria Carrió Ferrer, filla de Guillem
Valent i Magdalena Tuniona.
Defuncions: Dia 6 de juny, Joan
Guiscafré Perxana, Mengo, de 78
anys. Dia 7, Catalina Servera Lliteras,
Cupa, de 78 anys. Dia 8, Maria Gili
Lliteras, des Vidrier, de 19 anys. Dia
12, Antònia Gelabert Sancho, Jaumina,
de 53 anys.
Matrimonis: Dia 31 de maig, Joan
Canet Llabrés, de sa Torre, amb
Catalina Esteva Tous, Bova. Dia 2 de
juny, Jeroni Sancho Servera, de na
Maians, amb Antònia Ginard Lliteras,
Exava. Dia 6, Gabriel Piris Ginard,
des Figueral, amb Maria Cursach
Bernat, Canaia, de sa Colònia.
De Ca Nostra
Del Temps. Fa el propi de l’estació
estival, calor, bon sol i dies ventosos.
Les eres estan totes funcionant i es
bat de bon de veres i es preveu una
bona anyada de gra.
Òbit.  Morí a l’edat de 76 anys Dª
Rafela Bru, viuda de Tous, després de
sofrir atacs al cor.
Peregrinació. Diumenge passat es
va celebrar l’acostumada peregrinació
a Cura dels franciscans. Foren uns 50
els artanencs terciaris que hi pujaren
en cotxes. També han estat bastants

les persones que han pres part a la
peregrinació a Lourdes organitzada
per mallorquins i catalans.
Bibliografia. Mn. Antoni Pons Pastor
ha reunit en un fullet dos sermons
lul·lians predicats per Costa i Llobera
els anys 1892-93 en el convent de
Palma. Mereix grans elogis el Sr.
Pons per haver tret a llum aquests
documents de l’eximi poeta.
Espectacles. Al Teatre Principal hi
hagué un concert de cant a càrrec del
famós baríton D. Miquel Giovachini
amb la soprano Srta. Magdalena
Munar i el tenor artanenc D. Paco
Cano, acompanyats al piano pel Sr.
Socias. Parc d’atraccions. En Bujosa
segueix tenint públic al Parc amb els
números de varietats i ara ha
organitzat cine a l’aire lliure tenint
molta de gent entretenguda.
Nou notari. A les darreres oposicions
celebrades a Barcelona per ingressar
al cos de Notaris ha obtingut
assenyalat triomf un fill de la nostra
Vila, el qui fins ara ha estat el cap de
telègrafs de Manacor, D. Daniel Cano
Cantallops.

Artà, 10 de juliol de 1928
L’embelliment dels nostres
temples era el títol de la portada de la
primera edició de juliol, el qual article,
signat pel director del Llevant, D.
Andreu Ferrer, parla sobre el
manteniment dels tres temples que hi
ha a la nostra vila.
De Son Servera
El corresponsal serverí ens informa
que s’ha reorganitzat la Congregació
Mariana i ha anunciat per boca del
vicari D. Miquel Bonnín una solemne

festa en honor a sant Lluís Gonzaga.
També que se celebra la festa al Cor
de Jesús amb una missa solemne i
processó amb l’assistència d’auto-
ritats, banda de música i les associa-
cions establertes a la parròquia.
També informa dels avanços entre la
classe agricultora que facilitaran molt
el treball. Un dels quals, un motor de
treure aigua i serrar. Un altre invent
és una bateria mecànica, la qual batent
amb carretets és de suposar que
deixarà la palla ben copejada.
De Ca Nostra
Les temperatures van pujant i no
s’ha esperat que la monja encengui el
foc, ja que els termòmetres han arribat
als 33 graus a l’ombra. A Cala Rajada
i al Carregador ja hi ha quasi tots els
estiuejants i és d’esperar que també a
la Colònia.
Desgràcies. El passat dimecres en
Pere Francesc Sard, a) Terres, va
caure d’una escala llarga i assistit pels
metges Blanes i Solivelles li apreciaren
fractura d’un radi, un tall al llavi
superior i cops a moltes parts del cos.
El mateix dia a les mines obertes a la
font de la Vila, el caminer Peu caigué
d’una vintena de pams al fons però
venturosament no es rompé res
quedant solament copejat.
El Premi Segundo Díaz. Els
encarregats de l’administració dels
diners que constitueixen el Premi
esmenat han acordat que enguany
tengui caràcter d’extraordinari pel
motiu de fer deu anys de la mort del
mestre.

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

Cercau els llinatges dels següents científics: Averroes, Celsius, Copèrnic,
Einstein, Fabricius, Galilei, Hale, Hawking, Hubble, Kepler, Newton.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3            

4            

5            

6            

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Arada a motor per a conrear la terra. 2.
Sorprendria qualcú amb un resultat contrari al que ell esperava.
3. Aquestes no tenen punta. Remissió gradual d’una malaltia. 4.
Castràs el mascle. 5. Dedicada a la mare de Jesús. Imponent
arbre de les nostres contrades. 6. Vocal. A tu. Establiment d’una
espècie en una àrea. 7. Solidificàssim l’aliment pel fred. Vocal.
8. Llinatge d’un actor de Hollywood de tota la vida, de nom Nick.
9. Mineral parescut al quars, però més blan. Soldat de cavalleria
lleugera. On s’estrenen les pel·lícules, in no és a internet. 10.
Llinatge d’un gran pintor, molt associat a Mallorca. Tenim la
major i la menor, les dues.
VERTICALS: 1. Gran confusió, gran embull de persones o
coses. 2. Turc. Del déu grec del vent. 3. Lloc poblat de certs
arbres que ens acompanyen a la vorera de mar; diuen que
sempre estan banyats. 4. Gran acumulació de greix corporal.
Vocal. 5. Pastís amb què el padrí jove tradicionalment obsequia
el fillol per Setmana Santa. Sense gens d’humitat. 6. Grup

eïvissenc de música tradicional. Un grup de dones de
nombre indefinit. Aquest àtom sempre és pel mig, i mira que
és carregós. 7. Defecte de pronunciar la r com una l, com els
orientals parlant la nostra llengua (pl). 8. Agafa el que li
agrada més. Tancat, però sense rodar clau. 9. Posa-li pebre
bo al nas i veuràs si en farà molts. Divertit. 10. Conjunt de
troncs fermats que formen una balsa per baixar pel riu.
Parlàs el moix la seva llengua.

entreteniments

És ell molt necessari
i bon servici mos fa,
sempre el miram a diari
si tard no volem arribar.

No es pot dir el contrari
sense ell no podem estar,
el miram al telediari
o preparant el sopar.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: El rellotge

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

9 + 6 - 8 =7
x ÷ +
7 - 6 * 2 =2
÷ + -
9 * 1 ÷ 1 =9

=7 =2 =9

entreteniments

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M O T O C U L T O R 
2 A T A B A C A R I A 
3 R O M E S  L I  S I 
4 E M A S C U L A S  

5 M A R I A N A  O M 
6 A  E T  E C E S I 

7 G E L A S S I M  O 
8 N O  L T E  O P A L 

9 U L A  C I N E M A 
10 M I R O  O S S E S 

 C/ de Josep Sanxo de la Jordana

Fa 40 anys
Juny del 65

Pocas poblaciones de censo parecido
al de Artá, [...] cuentan con dos
instalaciones deportivas tan aptas como
el campo de fútbol de «Ses Pesqueres»
y el de baloncesto de «Sa Clota». Sin
embargo estas facilidades no quedan
reflejadas en actividades deportivas
que bien pudieran y debieran ser más
en un pueblo donde precisamente hay
en invierno un buen censo de jóvenes
en vacaciones, por dedicarse a la
hostelería en la época veraniega.

Fa 25 anys
Juny del 80

Una companyia alemana s’interessa per
uns terrenys d’Artà, i ha demanat a
l’alcaldia si ho veuria amb bons ulls el
projecte, i donari apermís per a fer
l’urbanització. Així l’empresa podria
començar a fer gestions per a la compra
dels terrenys. En principi els llocs que
pareix que són els adequats per a emplaçar
l’urbanització serien: Cala Estreta (Sa
Duaia, la primera entrada que no t´arena,
abans de Cala Mitjana) i urbanització San
Pedro 3a fase (devers els Canons).

Fa 10 anys
Juny del 95

Correus canvia de local. A partir del 1r de
juliol, l’oficina de Correus restarà ubicada
al número 26 del carrer Ciutat, on era
abans el Banc Central. La notícia, sembla
que ja certa, ens la han comunicada des de
la mateixa oficina local, i el poble d’Artà
pot estar d’enhorabona perquè les actuals
dependències són tercermundistes, com
ja havíem proclamat moltes vegades. Ara
podrem gaudir de molt espai i els serveis
suposam que seran més ràpids [...].
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De viatge per la xarxa
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SKATALÀ.
http://www.arrakis.es/~skatala/
Grup d’Ska Català, ja reconegut a la majoria de les nostres
contrades. Presentació dels membres, activitats,
contractació del conjunt, i un breu conpendi històric de la
formació.

TÀRREGA SKA.
http://www.tarrega.com/ska/
Pàgina dedicada al món de la música SKA: notícies,
concerts, mogudes, CDs, actualitzada setmanalment.

FIRA -SKA DE TÀRREGA.
http://www.tarrega.com/ska/concerts/fira98.htm
Els dies 10, 11, i 12 de setembre, es celebra aquesta fira
de la música ska, paralel·la amb la fira de teatre al carrer.

FAN FAN SHOW QUARTET.
http://www.tinet.org/~jfk/
Grup tarragoní professional, de música de festa major,
salsa, animació infantil, ball i gresca. Ofereix el seu CD,
Rumba, salsa, disco... d’oferta per 9 €.

BLANES ORQUESTRA.
http://usuarios.intercom.es/gamo/
Cobla-orquestra jove i dinàmica nascuda al 1985. Ofereix
un gran nivell musical, amb un bagatge d’actuacions
arreu. Presenta «de concert» , perquè assaboriu la música
que ofereix.

ORQUESTRA MIRAMAR.
http://personal.redestb.es/c_i_m/miramar/miramar.htm
Orquestra palamosina formada per 14 músics amb una
mijta d’edat entre 25 i 30 anys. Toca a festes majors, balls
de saló, sardanes, aplecs, carnavals, casaments,
convencions, concerts de música.

MOEBIUS.
http://www.catworld.net/moebius/
Banda de versions musicals de tots els estils, capaç de
donar marxa i emocionar a un public molt variat. Temes
de Dire Straits, Celtas Cortos, James Brown, Radio
futura, Eric Clapton, Els Pets, Madness, Santana... Reggae,
l’ska o 80’s.

entreteniments

FERRETERIA PASCUAL

OFERTA D’ESTIU

Geleres platja
16 litres : 18 Euros
25 litres : 20 Euros
32 litres : 22 Euros

Ventiladors
Ventilador de peu : 28,50 Euros
Ventilador box :      18,00 Euros

Tisores jardineria 3109 : 20,90 Euros

Super oferta suavitzant Mimosin, i boligraf de regal : 1 Euro
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oferta cultural
Dijous, 23 de juny a les 21
h
SANDRA IRIARTE Y LOS
MAREADOS DEL TANGO
Espectacle de tangos intrumentals,
cantats i ballats amb la cantant
Sandra Iriarte.
Preu: 10 euros

Del 20 al 30 de juny
EXPOSICIÓ: «Moviments
socials llatinoamericans»
Exposició de panells, on s’intenten
recollir alguns dels moviments socials
més importants de l’Hispanoamèrica.

Lloc: sala d’actes del Teatre. Horari
de visita: cada dia de 18 a 20 h.

Dijous, 30 de juny a les 21 h
Passi de vídeo i xerrada sobre el
moviment zapatista a Chiapas (Mèxic).
Ho organitza: ONG Moviment
d’Integració i Desenvolupament.

Divendres 1, dissabte 2 i
diumenge 3 de juliol a les 21.30
h
Dantre presenta
DESAMOR
Preu: 6 euros

Dissabte, 9 de juliol a partir
de les 17 h
VI TROBADA MUSICS PER LA
LLENGUA
Música en directe a partir de les 17 h

Divendres, 15 de juliol a les
21.30 h
Concert de PITJOR ESTÀS TU:
presentació del nou disc «Màgia»
Jaume Ginard (guitarra i veu); Lluis
Canet (bateria); Xavi Leal (baix) i
Pau Cabrer (guitarra)
Preu: 5 euros

Finalitza la V Mostra de Teatre, Música i Dansa

El passat divendres dia 18 de juny va finalitzar la V
Mostra de Teatre, Música i Dansa amb l’espectacle
«Djavan i el guardià de l’alegria», una obra dirigida
per Àngels Gonyalons i magníficament interpretada
pels alumnes de l’escola de Teatre Musical Memory.
En Lluís Canet i els seus companys ens varen
fer viatjar per un espai fantàstic. La màgia dels
contes il·luminaren tots els espectadors i varen
fer que petits i grans gaudissin de les aventures
d’en Pol i del somriure de na Caputxeta.
En aquesta mostra hi han participat set centres,
s’han realitzat 15 obres de teatre, set concerts i
tres espectacles de dansa. Han passat pel teatre
8.840 espectadors, és a dir, 2.271 espectadors
més que l’any passat.
Hi ha dues obres que han participat a la mostra
que es representaran a Eivissa, el proper cap de
setmana.
La gent de la comarca que ens ha visitat, ens ha donat
l’enhorabona per la qualitat dels muntatges
presentats i per la serietat dels nins quan assistien
com a espectadors a veure els seus companys de
classe.
És evident que la mostra va per bon camí. Des
d’aquestes pàgines el Teatre vol felicitar tots els
professors i professores de teatre, l’alumnat per
l’esforç realitzat i pel suport que hem rebut de
les escoles i de les Associacions de Pares i
Mares de tots els centres. Així com a Ramon
Ginard per la gran tasca realitzada com a
coordinador de la mostra.
Enhorabona a tots als participants i a preparar la
sisena amb el mateix entusiasme.
Maria Bel Sanxo
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AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT, S. A..

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

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

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

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

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT
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TORNAREM EL DIA 15/VII

cloenda
 588

A
vui presentam

 una fotografia d’una fam
ília ben coneguda per tots els coloniers. El anom

enam
 com

 tenim
 per costum

:
D

’esquerra a dreta, com
ençant per la fila de darrere:

B
el Fem

enias Lliteras; Tonina Lliteras M
assanet; Joanaina Fem

enías Lliteras; A
ntoni O

liver Fem
enias; Joan A

m
orós Fem

enias; C
atalina Fem

enias Lliteras.
Lloc: davant la m

ar, a prop de la punta d’en Taverner
D

ata: desconeguda. O
bservacions: al fons, C

a na Fem
enias



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


