
REVISTA QUINZENAL
Nº 742 -  ANY  XLVI

Artà, 24 de febrer 2006   ( 2  € )

 

Miquel Alzamora,
Campió d’Espanya

d’scratch

Toni Tauler,
Subcampió d'Espa-
nya en persecució

Laura Rosselló
Subcampiona

d’Espanya de judo

Gran festa al centenari
Jaume Tous Jaume



24 febrer 2006
Número 742

2
 174

Revista quinzenal
Num. 742, 24 febrer  2006

Redacció i Administració:
Rafel Blanes, 10 - Artà. Apartat nº 96

Tel. i Fax 971 835 033
(contestador automàtic)

E-mail: revistabellpuig@terra.es

Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.A. (Manacor)
c/ Pintor Gris, 2 tel. 971 555 212

Redacció:
Antoni Amorós, Guillem Bisquerra,
Rafel Carrió, Antoni Esteva, Lluís Gili,
Paula Ginard, Pere J. Llull, Rafel Pérez.

Col·laboradors:
Guillem Amorós, Joan Caldentey,
Cristòfol Carrió, J. José Cladera, Josep
Danús, David Escanellas, Joan Martí,
Pere Vicens

Repartidor:
Jaume Terrassa
Tel.: 971 836 549

Mòbil: 639 028 234

Administració i publicitat:
 Guillem Bisquerra.
Tel.  971 836 288

   Bellpuig no es responsabilitza del contengut
dels articles que van firmats. No garenteix la
publicació d'originals no demanats ni es
compromet a donar-ne explicacions. També és
reserva el dret a extractar-los.
   Bellpuig surt dos pics cada mes llevat dels
extres de Sant Salvador i de Nadal.

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. 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 20,00 a 21,00 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 10 a 14 hores.
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h.

agenda
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Instal.lacions Sanitàries Artà
Esteban Matallana Fuster

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

C/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà Tel i iFax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57

editorial

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

CONSMANUELPOZO@terra.es
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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.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

Gran festa al centenari Jaume Tous Jaume
noticiari

El dia 8 de febrer tal i com anunciàrem
a la darrera edició, es va fer una gran
festa a Jaume Tous Jaume, conegut
per l’amo en Jaume de Sa Calobra.
Tot el dia va rebre gent a casa seva on
li entregaren regals per celebrar la
festa a l’horabaixa. A les sis les
autoritats locals al front del grup de
xeremiers i de la banda de música es
personaren a casa del centenari per
recollir-lo i tots junts, arropats per
molta gent del poble recorregueren
els carrers de Santa Catalina i de
Ciutat per arribar a la plaça del mercat
on els esperava una gran multitud que
va rompre en aplaudiments.
Una vegada assegut a la tarima
instalada a propòsit, la batlessa va fer
un breu però sentit parlament resaltant
la gran ilusió de l’amo en Jaime per
arribar a la fita dels cent anys amb
salud i moltes ganes de
viure.Seguidament la batlessa li feu
entrega d’una placa conmemorativa i
rams de flors. També el president del
Club de la Tercera Edat li va regalar
una placa en nom de tots els socis del
club. Acte seguit la delegada de Sa
Nostra també li va entregar una placa.
Hi hagué intervencions al micro de
Maria Higuereta i Mn. Antoni Gili, els
quals li dedicaren unes gloses adients
a l’acte.
L’amo en Jaume no podia amb el seu
cos. Cada instant s’aixecava i saludava
a tots els assistents a mà alçada i rebia

els regals amb una alegria i satisfacció
sense límits. També va dir uns poques
paraules agraint a tothom la seva
assistència a l’acte. Llavors va apagar
el número cent d’una monumental
tarta que un bon pasteler del poble li
havia regalat. (No cal dir que aquest
fou en Bernat Matemales).

Seguidament es va servir a tothom un
bon refresc que l’Ajuntament i molts
veinats i amics li havien sofert. Els
periodistes presents no perderen
ocasió de fer fotografies de tot el que
passava a un acte tan emotiu.
Mentres tant l’amo en Jaume no va
aturar de rebre enhoresbones de tots
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noticiari

els assistents i familiars que s’havien
reunit per fer costat a l’únic centenari
que ha arribat a aquesta edat amb la
gran salud i alegria i a més amb el
cervellet ben clar.

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

Pocs són els agraciats que arriben a
aquesta fita tan important de cumplir
els cent anys. L’amo en Jaume  ho ha
fet amb salud, ilusió i moltes ganes de
viure, per tant li desitjam que es puguin

cumplir els seus desitjos i pugui cumplir
moles d’anys.
Bellpuig li dóna la més sincera
enhorabona extensiva a tots els seus
familiars.
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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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noticiari
A l’amo en Jaume de Sa Calobra
A l’arribada a sa plaça des Mercat

Gloses dedicades a l’amo en
Jaime de Sa Calobra

Sempre heu estat un gran homo
Ho heu fet tot sempre bé
Ses cançons que sabeu fer
No n’umplirieu un covo.

Jo ja no som el que era
Mai m’ho havia pensat
Que m’haguesseu comparat
A una escaravatera.

Fent voltes a damunt s’era
Ja estiria marejat
Jo vos venc justa a darrera
O a ne’l vostro costat.

Sou un homo ben plantat
I amb molta sabiduría
Sabeu que no vos voldria
Vorer-vos gens acabat.

Els mots anys vos volem dar
Amb salut i alegria
I jo el que més voldria
L’any que ve poder tornar
I Tots plegats celebrar
Els postres anys haches dia.

Salut I força

Pedro Vicens Alzamora

Avui cent anys heu complit
segur amb moltes alegries
enmig de ses vostres filles
arribareu desxondit
essent vos molt aplaudit
també banda i xeremies.

Al nostre ajuntament
sa festa hem d’agrair
i vos heu de seguir així
l’amo en Jaume essent
valent
i estar sempre content
per més anys poder cumplir.

Dues gloses vos he fetes
ja em direu si estan bé
és el màxim que ser fer
però podeu donar queixes
com que seran ses mateixes
ja no les esborraré.

Molts d’anys

Salvador Vives Sard
(Timbo)

CANVI DE DATA DE LA REUNIÓ AMB EMPRESARIS I COMERCIANTS

La reunió amb empresaris i comerciants que l’Ajuntament havia programat per al 23 de febrer,
a les 20.30 hores, en el Teatre d’Artà, se suspèn per motius d’agenda.
Aquesta reunió s’ajorna a dia 23 de març, a la mateixa hora i en el mateix lloc.
Per a qualsevol aclariment, telefonau al 971 83 56 24 i demanau per Pedro.
Disculpau les molèsties que aquest canvi us ha pogut provocar.
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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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noticiari
Entrega de trofeus als billaristes

El passat dia 8 de febrer es va fer
entrega dels distints trofeos als
billaristes del torneig de billar «Ferrer
Pons».
Dins el local del club es va celebrar
l’acte de companyerisme on els
billaristes i les seves respectives
companyes s’assegueren a taula per
degustar un bon dinar. A la taula
d’autoritats hi havia a més del
president del club Josep Mislata, la
batlessa Mª Fca. Servera, el tinent de
batle Rafel Gili, el titular del torneig
Cristòfol Ferrer Pons i el corresponsal
del Bellpuig.

Seguidament es va fer entrega als participants guanyadors del torneig
dels trofeus corresponents i que foren els següents:
1ª Categoría: 1r Miquel Morey, 2n Biel Garau, 3r Joan Danús.
2ª Categoría: 1r Rafel Gil, 2n Sebastià Gil, 3r Pep Mislata.
3ª Categoría: 1r Llorenç Planisi, 2n Rafel Ginard, 3r Ignasi Maria.
Els trofeos foren entregats per la batlessa, el tinent de batle i el president
del club. Hi hagué un premi especial per Cristòfol Ferrer Pons.
Enhorabona a tots els guardonats i en especial als primers de cada
categoría.



24 febrer 2006
Número 742

8
 164

noticiari
Maria Rayó Torrens ha complit 90 anys

El passat diumenge dia 12 de febrer
Maria Rayó Torrens, a) Macetes, va
complir 90 anys. És una fita ben
important dins la vida d’una persona
poder arribar a aquesta edat i més si
és amb salut i ganes de viure.
Fa ja deu anys que cada aniversari del
seu naixement convida la seva família
a un bon dinar per celebrar aquesta
diada. Així que enguany no ha estat
una excepció, sinó que s’ha celebrat
amb més alegria, festa i asistència
que altres anys.
Maria Rayó és viuda de Pere Negre
(Mondoi), del qual matrimoni té tres
fills, Maria, Bel i Pedro, els quals li han
donat set néts, sis renéts i altres tres
que estan en camí.
Per a celebrar la festa dels 90 anys
anaren al restaurant Sa Teulera, on
degustaren un bon dinar de família i
foren 32 els comensals que
s’assegueren a taula, i al final hi hagué
la tarta amb la xifra dels 90 anys,
cantaren el «cumpleaños feliz» i es
feren vots perquè pogués arribar als
cent. També els seus familiars li feren
molts regals amb motiu de la festa.
Madò Maria ens consta que, a més de
tenir una salut admirable, té una gran
dosi de bon humor i moltes ganes de
viure. Molts dies va a passar una
estona al Club de la Tercera Edat i no
es perd mai cap festa que fa el club, a
més li agrada molt ballar i no perd
ocasió de sortir a la pista, bé amb
qualque amiga o amb les seves filles
Maria i Bel, aquesta gran balladora de
ball de saló.
Bellpuig ha trobat ben adient inserir
aquesta notícia, ja que aquesta fita és
realment important, i desitjar a Maria
Rayó molts anys de vida, almanco
deu, per poder celebrar els cent.
Enhorabona doncs a madò Maria i
també a tots els seus familiars.

A continuació i, assabentats que madò
Maria sempre ha recitat una espècie
de glosat-poesia, memoritzada dins el
seu cervellet des de fa molts anys i
que moltes vegades ha recitat als seus
fills, vet ací que la publicam.

No hi ha estrella com sa lluna
per en sa nit donar claror
ni estrella amb més resplendor
que és es sol devers la una.
A Algaida sa gent comuna
no és tan fina a Llucmajor
a sa muntanya es carbó
i a Binissalem bon vi
un homo en anar-hi
bé pot aplegar un bon gat.
A Artà s’hi fa un bon drap
i a sa Pobla cànyom bo
gerretes a Manacor
de grans i de més petites
i ses dones que fan pipes
tots tenen s’ofici seu.
I ses monges a Sineu

i ses taronges a Sóller
també s’hi fa qualque polla
que es pollastre li fa aleta
sa vilada a sa curreta
i a Andratx es garballons
a s’Horta carabassons
colfloris amb bona pinya
i a ciutat peix de besquina
per canonges i senyors
pares, mares i doctors
teniu la gent empleada
que ara ve sa temporada
qui los bons pesquen amb popa
germans un pic que li topa
agafa peix a trompatons
bugades i bugadons
per amunt per ses lleones
anaven an es Mercadal
i allà hi ha peix i carn
que tots els dies són bons.
Escoltau l’amo en Bernat
només vos ne diré una
que a s’Heretat n’hi ha una
que és més guapa que sa lluna
i du es salero venut.
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Consulta:
C/ de Pere Amorós.
Local núm. 5

Agraïments

Com cada any, després de Sant Antoni, arriben els Darrers
Dies, dies en què la gent aprofita per disfressar-se i fer un
poc de trull.

Això és el que férem un grup d’amics divendres dia 10.
Ens disfressarem de monges del Domund (com sempre,
per fer quatre rialles i sense ànim d’ofendre ningú) i
anàrem una estoneta de marxa. Pel camí, cantàvem
cançons dels Darrers Dies i amb una lladriola passàvem
bacina fent broma que era per a Càrites i per al Domund.
La nostra sorpresa va ser que, al final del vespre, havíem
recaptat més de cinquanta euros (a part d’un parell de
preservatius, un clauer, xiclets per deixar de fumar i
qualque coseta més), fet que ens va alegrar molt i que,
també, ens va fer reflexionar un poc.

Nosaltres no som gaire religiosos, però hem considerat
que, ja que demanàvem per a aquestes associacions
religioses, el més responsable era donar aquests diners a
Càrites Espanyola, i així ho hem fet. Hem fet arribar els
diners als Serveis Socials i aquests els han donat als
responsables de Càrites.

Sabem que no són gaires diners, però sempre es podrà fer
qualque cosa. I ens han dit que estan molt contents.

Des d’aquí volem agrair a tots aquells que, d’una manera
o una altra, varen col·laborar, tant si ho feren amb diners
com si ho feren amb unes bones rialles. Sempre és bo fer
un poc de festa i el poble d’Artà, d’això, en sap molt.

Gràcies.

Unes pseudomonges
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* JOIERIA - RELLOTGERIA - PLATERIA.

* OBJECTES DE REGAL Y TROFEUS.

* TALLER PROPI - REPARACIONS EN GENERAL
I GRAVATS

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

CALA MILLOR - CALA BONA - SON SERVERA - SA COMA - CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMACALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA – SA COMA – CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA – CALA RAJADA

Jornades informatives sobre la gestió dels residus de construcció i demolició

El dia 2 de març, a les 19,30 h, a la
sala d’actes del Teatre d’Artà es
duran a terme unes xerrades
informatives específiques de residus
de construcció i demolició,
organitzades per l’Ajuntament d’Artà
i el Gabinet d’Inspecció de Residus i
Comunicació (GIR) del Consell de
Mallorca.
Aquestes sessions, tenen per objectiu
donar a conèixer als diferents sectors

implicats en la posada en marxa del
nou model de gestió de residus de
construcció i demolició, les
responsabilitats específiques que han
d’assumir per tal de gestionar aquests
residus d’una manera més sostenible,
eficient i ambientalment segura per
Mallorca, d’acord amb l’aplicació del
Pla director sectorial per a la gestió
dels residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús i

l’entrada en funcionament el dia 16 de
Febrer del 2006 del Servei públic
insularitzat de gestió d’aquestes
fraccions de residus.

Jornada específica de residus de
construcció i demolició

Hi estau tots convidats.
Febrer 2006

Gran èxit del taller de ximbombes

El passat cap de setmana l’Associació
de Joves d’Artà, com cada any, va
organitzar el taller popular de fer
ximbombes pels darrers dies. Amb
aquest taller, Joves d’Artà s’agermana
amb el Centre Jove de Capdepera,
tenint un èxit fabulós amb un total de
deu joves gabellins. A més el
capvespre es va repetir al nostre poble.
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• Dr. Roberto Romero
• Dra. Elena Ostrovsky
• Dr. Sergio Gayà

Trobada de torders
noticiari

El passat diumenge dia 19 de febrer
va tenir lloc al restaurant El Cruce de
Vilafranca el ja tradicional dinar de
cloenda de la campanya de caça
promogut per l’associació local de
torders.
Foren 47 les persones que
s’assegueren a taula al segon torn del
restaurant entre els homes que cacen
tords i les seves respectives
companyes. El menú va ser realment
encisador ja que amb la picada inicial
molts ja es sentien més de mig rodons.
Després els comensals varen poder
assaborir un bon arròs i de segon plat
porcella, mè, guatleres, pollastre, etc.
Tampoc hi va faltar un bon postre,
cafè, licors i xampàn.
Aquest dinar sempre es celebra el
tercer diumenge de febrer, però a la
vista de la gran pressa d’aquest famós
restaurant, i haver de tenir sempre la

corresponent espera, es va proposar
que el dinar es celebràs la mateixa
setmana, però el dissabte. Fetes les
consultes pertinents la proposta quedà
aprovada.
Dir que tots els caçadors estaven
d’acord en què la temporada
d’enguany, sobretot per la nostra

contrada, ha estat molt més magre
que l’any passat. De fet quasi tots
estan d’acord en què s’han capturat
més o manco la meitat dels que
s’agafaren la temporada passada.
Esperem que la temporada que ve
sigui més fructífera i que la grip aviar
no els afecti.
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“FET PER DONES” 

 
Setmana de la Dona 

del 3 al 8 de març de 2006 
 
Divendres 3 de març  
CONCERT “FET PER DONES” 
Espectacle de música i dansa organitzat  i fet per dones d’Artà i de la comarca. 
Hora: 21 h 
Lloc: Teatre d’Artà (vegeu programació del Teatre) 
Preu: 10 € 
Dissabte 4 de març  
TALLERS (vegeu la taula adjunta) 
Horari: de 16 h a 19.30 h 
CINEMA (pel·lícula per determinar) 
Hora: 21 h 
Lloc: Teatre d’Artà 
Preu: 4 € 
Diumenge 5 de març 
FIRETA DE DONES ARTESANES 
Horari: de 10 h a 14 h 
Lloc: terrassa del Teatre 
TALLERS (vegeu la taula adjunta) 
Horari: de 10 h a 13.30 h 
Lloc: Teatre d’Artà 
VISITA ALS JARDINS DE LA DONA, a ca Na Nofreta (camí de Carrossa) 
Recorregut didàctic en homenatge a la dona 
Hora de sortida: 15.30 h, al Teatre d’Artà 
Hi haurà un refresc. 
ESPECTACLE CLOWN, amb Marta Carballo 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Teatre d’Artà  Preu:  Adults 10 €  Infants 5 € 
Dimecres 8 de març  
SOPAR TERTÚLIA: CONVIURE AMB EL CÀNCER 
Hi participen: Margalida Vara(psicòloga i oncòloga), Pilar Ponce (psicòloga), dones afectades i 
altres persones interessades. 
Hora: 21 h 
Lloc: Teatre d’Artà 
Preu: 12 €   
Inscripcions: Cafeteria del Teatre fins dia 4 
 
TALLERS (DISSABTE I DIUMENGE)   
Dissabte i diumenge es faran tallers gratuïts simultàniament a diferents sales del Teatre d’Artà. 
Us podeu apuntar a diversos tallers.  
 
 

Dissabte 4 de març Diumenge 5 de març 
16 h - 
17.30 h 

Taller de 
feminitat 

Relaxació Microgimnàstica 10 h – 
11.30 h 

Decoració 
floral 

Ioga Microgimnàstica 

18 h – 
19.30 h 

Risoteràpia Relaxació Taller de henna 12 h – 
13.30 h 

Dansa del 
ventre  

Dansa 
terapèutica 

Decoració floral 

19.30 h Berenar   

Les inscripcions es poden fer en el Teatre d’Artà fins dia 4 de març. Les places són limitades. 
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Camí Can Canals, s/n.  Recinte Poliesportiu. 07570-Artà.  Email: aiguaesportarta@hotmail.com
Tel./fax 971 82 91 32

NATACIÓ D’HIVERN

Activitats:

- Natació adults, nins i nadons
- Tercera Edat
- Natació correctiva
- Rehabilitació
- Manteniment i perfeccionament
- Competició
- Abonaments natació lliure
- Descomptes familiars NEDAR ÉS SALUT

PROJECTE BEQUES 2006

Benvolgut/da amic/ga:
Ja fa uns quants anys que l’Associació
per a l’Agermanament entre Artà i
Totogalpa va iniciar un projecte de
formació de joves nicaragüencs i
nicaragüenques. Seixanta joves han
estat becats cada any, per realitzar els
seus estudis en educació secundària i
formació professional.
Aquest projecte de beques, sotmès a
un seguiment personal, directe i
constant per part de La Comisión de
Hermanamiento Artà-Totogalpa i
el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació des de Nicaragua, ha
resultat tot un èxit, ja que l’obtenció de
bons resultats ha estat generalitzada.
Tant els alumnes provinents de les
zones rurals com els del nucli urbà han
superat les previsions i aquest fet ens

esperona a continuar un any més amb
aquest projecte de beques.
Aquest projecte s’ha pogut realitzar
gràcies a la col·loboració de totes
aquelles persones que amb la seva
aportació han permés que sigui
possible. Des de l’associació, et volem
animar a seguir participant, si és que
ja ho feies, o a apuntar-t’hi.
Una petita participació econòmica
possibilita tot un any d’estudis a un
jove del nostre poble germà: el transport
al centre escolar, el material necessari,
la manutenció diària i una major
integració del nucli familiar de
l’estudiant.
La beca anual per a cada un
d’aquest joves costa 100 euros
per any acadèmic, el que vendria a
ser 0,27 euros diaris.

Vos agraïm la vostra col.laboració i
confiam comptar amb vosaltres per
continuar amb aquest projeste.
Si estau interessat en col·laborar, us
podeu adreçar a la boutic Xerinola.

Atentament,
A S S O C I A C I Ó
D’AGERMANAMENT ARTÀ-
TOTOGALPA.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Miquel Alzamora, Campió d’Espanya de ciclisme en pista en la prova d’scratch

En Miquel Alzamora va tornar demostrar que
és un del millors corredors en pista del moment
i va aconseguir una molt valuosa primera
posició en la prova d’Scratch celebrada el
passat cap de setmana al velòdrom Miguel
Indurain de Tafalla. La carrera fou d’una gran
bellesa amb set corredors que varen guanyar
volta, encara el desenllaç final es va començar
a preveure quan, a falta de 15 voltes, Miquel
Alzamora, Eloy Teruel (Murcia), Unai Elorriaga
(Euskadi) i Santos Gonzàlez (Comunidad
Valenciana) es varen destacar del grup. En
Miquel, una vegada més, va fer valer la seva
experiència i va fer una arrancada
poderosíssima que li va suposar entrar en
primera posició, tot i que va acabar la cursa
amb la cadena espatllada.

Toni Tauler, medalla de plata en persecució
masculina

Per la seva part, Toni Tauler també va pujar al podi gràcies a
la brillant segona posició aconseguida en la prova de persecució.
El ciclista de Santa Margalida (casat amb una artanenca) va
poder accedir a la final de la prova i es va haver d’enfrontar
amb Sergi Escobar. Tot i que Tauler es va esforçar no va
poder fer res per evitar que Sergi Escobar sumàs el seu septim
títol de Campió d’Espanya en persecució masculina.

Fotos: Diario de Mallorca

noticiari



 15
24 febrer 2006
Número 742

15
 171

Laura Rosselló aconsegueix la segona posició en el Rànquing Nacional de Judo

El passat cap de setmana
Madrid es va convertir en el
principal centre d’atenció a
nivell nacional de l’esport
del judo. El Rànquing Cadet
2006 era el punt de mira de
tots els entrenadors i
esportistes de 15 i 16 anys i
l’objectiu de cada un dels
participants era arribar a la
final i així poder entrar a
formar part de la selecció
espanyola, la qual cosa, a la
vegada, permet accedir al
circuit europeu i guanyar-se
la classificació per disputar
el Campionat d’Europa.
Una de les participants al
torneig fou Laura Rosselló i
la veritat és que la seva
actuació fou excel·lent. Na
Laura ho va fer molt bé
davant unes rivals super
potents. Va guanyar d’ippon (màxima
puntuació) tots els seus combats
eliminatoris fins aconseguir accedir a
la final, en la qual es va haver
d’enfrontar a la representant de
Galícia. Al final la sort es va decantar
cap al costat de la gallega, però la
representant artanenca va poder pujar
al podi i penjar-se la medalla de plata.

Una segona plaça està molt bé, però
ara na Laura haurà d’espabilar molt
en els pròxims controls si vol superar
els punts de la gallega i d’aquesta
manera adjudicar-se el número 1
nacional. Aquests controls
comencaran el proper mes de març i
un dels primers objectius és aconseguir
la classificació per participar en un

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.

torneig internacional que se celebrarà
a Alemanya. Esperam que la esportista
artanenca tengui la sort que es mereix
i els resultats la segueixin
acompanyant.

noticiari
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Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció:

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

07579 - Colònia de Sant Pere
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de la Colònia
Adéu als ametllers en flor

Les primeres setmanes de febrer els
ametllers ens han obert les portes de
la primavera. Les seves branques
s’han tornat blanques. Prest passaran
a la memòria com passa l’hivern i la
tardor... Res és definitiu. Tot esdevé.
Les realitats que més estimam neixen,
moren i sempre retornen, com el dia i
la nit, com les estrelles, com els
ametllers en flor.

Centre Cultural
Sant Valentí

La festa organitzada pel Centre
Cultural amb motiu de St. Valentí,
patró dels enamorats, fou tot un èxit.
Més de 50 persones compartiren taula,
música en directe i ball en una vetllada
en la qual res no es deixà a la
improvisació. A les 20 h., tal com
estava anunciat, es va començar a
sopar i entorn de mitjanit la gent
s’acomiadava  amb la sensació
d’haver passat unes hores molt
agradables.
La Colònia de St. Pere té la sort de
comptar amb un conjunt de persones,
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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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de la Colònia
na Margalida Munar n’és una d’elles,
amb una empenta i un altruïsme difícils
d’igualar. La història del Centre
Cultural i la seva importància com
element de formació i animació, no es
pot explicar sense la dedicació personal
i desinteressada de gent de diferents
generacions que sempre han estirat
del carro. Aquestes persones no sols
han organitzat activitats, sempre
formatives, de tota classe, sinó que
deixen també a les generacions
presents i futures un local polivalent al
servei de tothom. Potser no se’ls retrà
mai un homenatge públic, però, sens
dubte, compten amb el reconeixement
i agraïment de la gran majoria dels
coloniers i gent amiga de la Colònia
per lo molt que han fet i fan pel nostre
poble.
Cal dir, així mateix, que Salvador Martí
i Toni Moragues animaren la vetllada
amb un ample repertori de música i
cançons i que, en Joan Forteza,

integrant habitual d’aquest grup
musical, no va poder participar en la
festa degut a estar convalescent d’una
esquinça en el peu dret.

La Caixa donà suport econòmic a la
celebració.

Associació de Persones Majors

Torrada de sardines
Dia 1 de març a les 20h., en el Club de
Persones Majors, hi haurà una torrada
de sardines amb motiu de l’inici de la
Quaresma. A més hi haurà coca amb
verdura i begudes per a tos els
assistents. La torrada és gratuïta
per a tots els socis.

Els interessats en participar a la bulla
hauran de recollir el tiquet dia 24 de
febrer de les 16 a les 17h. en el Club.

.Excursions
S’informa als socis de què s’estan
preparant dues excursions: Un viatge
soci – cultural a les Marines d’Alacant

i una altra consistent en una estança
d’un cap de setmana en un hotel de
Mallorca. En el proper full informatiu
la Junta Directiva posarà a disposició
dels socis una informació precisa sobre
aquestes activitats.
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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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Amics de la Música

Taller de veu 2006
Per segon any consecutiu l’Associació
d’Amics de la Música organitza en
col·laboració amb l’Ajuntament un
taller de veu per a tots els nins i nines
de la Colònia en edat d’entre 4 i 12
anys. El curs està també obert als nins

i nines de famílies que passen el fi de
setmana a la Colònia.
El curs comença dia 11 de març i
finalitza a últims de juny. Les classes
s’impartiran els dissabtes de les 15’30
a les 16’30h. a l’antiga escoleta (Plaça
de l’Església). Dirigirà el curs
n’Antoni Lliteras.

Els pares i mares interessats en què
els seus fills o filles participin en aquest
curs es poden dirigir a l’oficina
municipal on es disposarà dins breu
temps dels impresos de matrícula, dels
programes i de tota la informació sobre
aquesta activitat.

Reunió extraordinària de la junta directiva de propietaris de la urbanització de
s’Estanyol
El dissabte, dia 18 de febrer, tingué
lloc la reunió extraordinària de la Junta
Directiva de l’Associació de
Propietaris de S’Estanyol d’Artà.
El motiu no era altra que conèixer la
resposta de l’ajuntament als acords
presos a la darrera reunió de la Junta,
d’ara fa quinze dies. Doncs, bé, tant la
batlessa com els dos tinentbatles
volgueren assistir-hi. Des del
començament, deixaren ben clar que
l’ajuntament ha fet el que ha estat al
seu abast en el tema de la tramitació
administrativa de la paperassa que ha
d’acabar amb l’inici de les obres i la
recepció de la urbanització.
Informaren la Junta que han contractat
l’enginyer que durà endavant el
projecte, l’informe del qual no pogué
ser avaluat per l’arquitecta municipal
al seu moment per trobar-se de baixa.
Comunicaren així mateix que no
s’havia pogut incloure el deu per cent
del cost de les obres en el pressupost
del 2006, per manca de disponibilitat,

i que en dues setmanes sabran si és
possible fer-ho en el del 2007. Si ho
aconsegueixen, les obres començaran
a finals de l’estiu vinent.
Els membres de la Junta
s’assabentaren d’aquesta manera de
les raons que mai ningú no els havia

donat amb tanta claredat. D’altra
banda, els representants municipals
els asseguraren que quan s’asfalti la
carretera que va a Betlem, taparan
els clots que hi ha a la que duu a
S’Estanyol. La Junta, per la seva
banda, demanà que l’ajuntament
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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Racó del poeta

LLEGAT

Quan el desig d’ambdós poruc s’arronsi
davant la nafra d’un violat crepuscle,
dins l’infinit on l’endeví claudica
entre els doblecs de mai, ara atzarosos,
ocultaré, insensat, tots els poemes...
Els teus que declamava i no sabia,
i els meus que per rumiar-los ja oblidava.

Quan a un vestíbul d’estances ignotes
suri un lleu polsim de remembrances,
seran els nostres versos, fets essència,
com un llegat de béns imperceptibles
per llivanyes de set adolorides.

Quan el desig d’ambdós no ens tregui fulles...

Joan Mesquida
    Del seu llibre, ATZABÓ

Comentari: Si llegir fos inventar, a mi el que me crida l’atenció del poema és
aquest «ambdós poruc» del inici  i «el desig d’ambdós ...» de l’últim vers. No
es parla dels meus, sinó dels nostres versos. Estam davant una autoria
compartida, una concòrdia absoluta, una unió en la qual la matèria sembla
superada i com a conseqüència els versos d’ambdós s’han tornat essència,
béns imperceptibles. Però el poema no sols inclou la companya que l’inspira,
sinó que, com en una gran cercle, compren tot el legat  del poeta. Poesia
sincera i, no obstant, plena de lirisme.

adreci un escrit als propietaris de la
urbanització, perquè tanquin i netegin
els solars . A més, acordà fer les
gestions necessàries per arreglar els
clots que hi als carrers de la
urbanització, encara que sigui de
manera provisional, fins que les obres
definitives de la urbanització
s’enllesteixin, per evitar els perills que
suposen per als conductors.

Breus

 Asfalt antirelliscant en el tram de
les voltes del torrent de s’Estanyol
Ens ha sorprès positivament que el
Consell Insular hagi posat una capa
d’asfalt antirelliscant al tram de la
carretera Artà – creuer Colònia de
Sant Pere i que, a petició d’alguna
associació, s’hagi, així mateix, fet
extensiva aquesta millora a un petit
tram de la carretera de la Colònia en
les voltes del torrent de s’Estanyol.
Esperam que, en el pla de carreteres
de la pròxima legislatura, el Consell hi
inclogui una reforma total d’aquest
traçat, (creuer Colònia St. Pere –
carretera Alcúdia – Artà). És ben
necessari.

. Festa a Ca ses Monges

Amb motiu de la festa de la Beata
Francesca Cirer les germanes de la
Caritat de la Colònia conviden a la
missa commemorativa que es
celebrarà el proper dissabte a les 19h.
Desprès, com de costum, hi haurà un
petit refrigeri a Ca ses Monges.
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VELA

3ª REGATA DE LA LLIGA 2006

Dissabte, dia 11 de febrer, es va
realitzar la tercera prova de la lliga
2006 de vela. Hi participaren 11 velers:
Tacuma (de T. Llinàs), Bauxa (de J.
Fullana), Esclafit (de P. Ladària),
Kaya (de J. Jofre/MR Cantó),
Hespérides (de T. Massanet), Aia
(de M. Oliver), Trap (de N. Sitjar),
Suriñe (de C. Serra), Tívoli (de F.
Pastor), Idefix (de B.Weidmann) i
Angels (de R. Roig). El recorregut
era un TRIANGLE OLÍMPIC de 7,1
milles, que, com sempre, constava de:
cenyida (el vent entra per l’amura del
vaixell i permet anar el màxim a contra
vent possible), llarg (el vent entra per
l’aleta), llarg, cenyida, popa (el vent
entra per la popa), cenyida. El vent
bufava de Nord-Est (Gregal), força 2,
és a dir, entre 9 i 12 nusos
aproximadament. Però hi havia
contínues rolades i petites ratxes que
augmentaven la dificultat de la prova.
La 1ª boia estava situada a 025º i la
següent, a 250º. Així com estava
muntada la sortida, es veia clarament
que la millor opció (el trajecte més
curt per arribar a la primera boia) era
sortir pel costat del Comitè de Regates
i no per la boia de sortida. Per aquesta
raó, tots els participants es situaren a
prop d’aquest, lluitant durament per
aconseguir passar la línia amb vent
net (a barlovent dels altres) i en situació
de preferència sobre la resta. Cal
recordar que quan es fa una regata
tothom ha de tenir ben clares les
normes, per tal d’evitar xocar amb els
altres velers. Aleshores, si algú no les
respecta, pot quedar desqualificat o,
si més no, rebre una penalització.
Simplificant molt l’explicació, podríem
dir que, quan hi ha perill de col·lisió,
bàsicament poden passar 2 coses:

- Que les embarcacions vagin
en rumb igual, llavors té
preferència la que es troba a
sotavent de l’altra.

- Que les embarcacions vagin
a diferent rumb, llavors té
preferència aquella en què el
vent li entra pel costat
d’estribord.

Aquesta norma s’ha de tenir
automatitzada, ja que les situacions
compromeses es produeixen en
qüestió de segons, i si els tripulants
s’haguessin d’aturar a reflexionar
sobre les normes, segurament el
desastre ja s’hauria produït!
La classificació d’aquesta 3ª prova,
de 2 hores de durada, va ser la següent:
el BAUXA va ser el guanyador
absolut, ja que fou rapidíssim en tots
els rumbs i deixà molt enrere la resta
de la flota. Enhorabona per la feina
feta! El segon va ser l’ESCLAFIT,
que d’ençà que ha començat la lliga
està realitzant un paper extraordinari.
El tercer fou el KAYA, no tan ràpid
com els anteriors, però mantenint-se
constant en la tercera posició. Cal dir
que l’AIA i l’HESPÉRIDES es

trobaren en tot moment al costat dels
tres primers i que són només segons
els que els separen del grup
capdavanter. Pel que podem observar,
amb els canvis de ràting aquesta lliga
pot arribar a ser molt interessant. A
tots els participants, ànim i sort per a
la propera regata, que si tot va bé serà
dia 25 de febrer.

* Els tripulants del TRAP i el seu
armador Nicolau Sitjar
s’encarregaren d’organitzar el
berenar-sopar de la regata. Varen fer
un fritet a l’estil d’Algàida que no va
tocar voreres!

FENT SOPAR RERE SOPAR,
AMB AQUEST TAN BON AMBIENT,
AVIAT NO BASTARÀ EL VENT
PER LES BARQUES REMENAR!

M.R.C.E.

de la Colònia
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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El primer taller que organitza la nostra entitat,
aquest any fa xerrar...

La pregunta d’uns artanencs
(alguns fins i tot polítics) ha fet
xerrar. El tema és per què si ens
dóna tants de doblers el Consell
Insular, fem pagar per realitzar
els tallers?
Doncs mireu, primer de tot i amb un
rètol ben gros a TOTS els cartells, ja
donem a entendre que els socis NO
PAGUEN RES (ja que aquests són
els que tenen les activitats
subvencionades pel CIM, tot
l’any), en segon lloc avui en dia ningú
regala res a ningú i a tothom li agrada
cobrar el material que empram per fer
els tallers. Aquest any, per primer pic
creiem que, si els monitors que fan
feina a l’estiu cobren, els monitors de
tot l’any també tenen dret a cobrar, i
per tots aquells joves que no poden o
no volen pagar s’ha de fer bastant
publicitat perquè s’associïn i els surtin
gratuïtes les activitats.

Durant més de cinc anys la nostra
entitat sempre ha pogut anar amb el
cap ben alt amb el tema econòmic, ja
que sabem pels comentaris fets que a
Artà hi ha gent que no li agrada el que
fem o com ho fem, o més encara,
envegen que el Consell Insular ens
doni el suport econòmic que ens dóna,
i els agradaria que ho deixéssim de
fer, però el que tenim més clar tots els
membres directius és que NO tenim
per què donar comptes a ningú (i
manco als que no són socis), del
que fem o deixem de fer amb les
nostres subvencions, ja que si tant els
preocupa com gastam els nostres
doblers, que s’associïn a la nostra
entitat i els facilitarem la memòria
econòmica OFICIAL (que és la que
tenim i  entreguem cada any al
CIM perquè ens donin els doblers)
i ells a l’assemblea anual ja opinaran.

Vull afegir que, quan governava l’equip
dels Independents d’Artà, era
l’Ajuntament que ens pagava totes
les despeses dels tallers que fèiem,
fins i tot més d’un bus que ens va
pagar per poder anar a les acampades,
a més de cedir-nos la casa dels Quatre
Cantons, per això sempre els ho vàrem
agrair públicament i els estarem agraïts
tota la vida, però ara gràcies a l’exbatle
Rafel Gili, d’UM, és el Consell Insular
de Mallorca el que ens dóna la major
part de les subvencions.

Volem recordar que sols es poden
fer socis els artanencs que tenen
de 14 a 35 anys.

Molt atentament:
Salvador Martínez «Sol»
President de l’Associació Joves
d’Artà

Es lloga o
es ven

Aparcaments per a cotxes
zona es convent
porta automàtica, comandament a distància.
A pagar en 24 mesos sense interessos
Informes: Tels. 699578144 / 616310266

carta al director
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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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Malestar a Artà pel polígon

Alguns industrials i propietaris de la
localitat d’Artà estam indignats i ens
sentim enganyats amb l’actuació de
l’empresa GESTUR SA, entitat
mercantil que es va dedicar a promoure
el Polígon Industrial es Pujols d’Artà
després de signar un conveni amb
propietaris i l’Ajuntament d’Artà. Les
raons d’això s’han de cercar que
aquesta entitat GESTUR SA no és
una entitat mercantil qualsevol, sinó
que està participada entre altres pel
GOVERN BALEAR, SA NOSTRA
(entitat d’actualitat i no per fets
positius), etc., i per tant la seva actuació
ha de dirigir-se, al nostre honest
entendre, a promoure i donar facilitats

als industrials de la nostra localitat.
Doncs bé, vists els esdeveniments
ens vam trobar que GESTUR SA
s’ha quedat en propietat una part
important de solars del polígon a canvi
de la seva aportació consistent a dirigir
i supervisar aquesta urbanització
d’acord amb el conveni signat en el
seu moment. Fins a aquí res a objectar,
ja que encara que ens ha sortit cara
l’operació (excessivament cara) va
ser el que es va acordar i va signar,
però el que ja és el súmmum és que
estigui especulant amb els solars i que
es negui GESTUR SA
sistemàticament a posar-los a la venda
a empresaris d’Artà que ho necessiten

per als seus negocis i que li han
sol·licitat en repetides ocasions.

És just que després d’esperar més de
quinze anys a construir el polígon a
més ens passi això? No s’adonen de
la imatge que estan donant i de la
indignació que representa per als
industrials d’Artà? Si és una empresa
amb capital públic, com es pot permetre
arribar a aquesta situació?

Molt atentament

Signat: Pep des forn de sa Plaça

carta al director
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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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L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

Sobres mentides i manipulacions
El març de 2004 i en contra de tot
pronòstic, el PP va perdre les eleccions
generals. Aquell va ser un cop molt
dur pel partit de Rajoy ja que tot
semblava augurar que tenia
assegurada la revalidació d’una
majoria que li permetria de governar
amb tranquil·litat. Però, no fou així i
els ciutadans de l’estat espanyol
digueren «prou» a les mentides i a les
manipulacions que havien hagut de
suportar en la darrera legislatura del
president Aznar.
Facem un repàs, però, a les més
sonades i a aquelles que, sens dubte,
foren decisives per capgirar el resultat
electoral: l’enfonsament del petroler
Prestige davant les costes gallegues,
l’accident de l’avió militar YAK-42
en què moriren desenes de militars
espanyols, la guerra contra Irak, on
suposadament hi havia armes de
destrucció massiva.  Però la gota que
féu vessar el tassó fou l’atemptat
terrorista de l’11-M a l’estació
madrilenya d’Atocha, que provocà
centenars de morts i de ferits. És en
aquesta terrible circumstància quan
el PP i els seus portaveus (Acebes,
Zaplana...) menteixen i manipulen la
informació adreçada a l’opinió pública
d’una manera escandalosa, de forma
deliberada  i sense escrúpols.

Ara, quan a les Corts espanyoles
s’està discutint la reforma de l’estatut
de Catalunya, el PP ha trobat un
terreny ideal per tornar a treure les
seves millors armes de destrucció
massiva: la mentida, la difamació,
l’insult, la tergiversació... S’han dit i
s’han escrit  moltes coses des del PP
sobre l’estatut català, però no hi ha
dubte que, les darreres declaracions
del Sr. Rajoy dient que «la situació
actual del castellà a Catalunya, és
comparable a la del català en temps
de la dictadura franquista» és un insult
i una ofensa per a totes aquelles
persones que  patiren la repressió i,
fins i tot, la privació de la llibertat, per
expressar-se  en la seva llengua.
Aquestes manifestacions, falses i
malintencionades, són perilloses
perquè presenten davant l’opinió
pública  una realitat totalment
distorsionada i provoquen un sentiment
d’hostilitat i ressentiment que
contribueix molt negativament a la
convivència pacífica  entre els
ciutadans.
Desgraciadament, també en el nostre
entorn més proper, ja hem patit aquesta
línia estratègica basada en la mentida,
l’insult  i l’amenaça des de les files del
PP. Hem de fer memòria i  recordar
la campanya agressiva i de crispació
que dugué a terme el PP a l’oposició

durant la legislatura 1999-2003 del
Pacte de progrés. Les mentides que
es varen dir sobre el Parc de Llevant
o sobre l’aplicació de l’Ecotaxa que,
segons el PP,  era la causa de la
davallada de turistes que arribaven a
les Illes; o les mentides que es digueren
als treballadors del sector hoteler per
fer-los creure que el seu lloc de feina
perillava si es tornava a reeditar un
govern progressista. Les
conseqüències d’aquesta tàctica
barroera i mafiosa, que excita els
instints humans més primaris com la
violència, l’odi i la intolerància, foren,
per exemple, incidents com el del
«segrest» del plenari de l’Ajuntament
de Son Servera, en el qual fins i tot hi
hagué d’intervenir la Guàrdia Civil; o
la manifestació dels anti-parc a la
plaça del nostre Ajuntament en què
els regidors dels Independents
hagueren d’escoltar els insults que els
proferien uns manifestants exaltats,
disposats, alguns d’ells, a emprar fins
i tot, l’agressió física.
No hi ha dubte sobre el que perseguien
els estrategs del PP amb totes aquestes
actuacions i el resultat fou el desitjat:
aconseguiren un altre cop el govern
de les Illes, a Son Servera obtingueren
la majoria absoluta i a Artà  els
Independents patiren  un fort retrocés
de votants.
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La qüestió, finalment, és per què el
Partit Popular actua d’aquesta
manera? Per què no accepta les
decisions de la majoria? Per què
perverteix el sistema democràtic? La
resposta és ben senzilla: la formació
política  del PP, que Fraga refundà i
que Aznar dirigeix a través del trident
-Rajoy, Acebes, Zaplana-, no forma
part dels partits de tradició
democràtica perquè representa el
franquisme sociològic. La dreta
espanyola no pot identificar-se amb
els partits conservadors d’arreu
d’Europa occidental perquè és una
dreta reaccionària, carrinclona i
admiradora dels «neocons» americans
i del seu cap, George Bush.
Ara bé, quan un partit pren la deriva
que ha pres el PP, li pot passar el que,
de fet, els està passant ara als populars
i que no és altra cosa que el trobar-se

marginats i sols, perquè no hi cap
formació política de l’estat espanyol
que els pugui fer costat i que pugui
donar suport a les seves propostes,
llevat, és clar, del cas de les Balears
on sí que el Partit Popular manté un
pacte estable amb Unió Mallorquina.
Tot i així, i per acabar amb aquesta
anàlisi, hem de dir que la situació
descrita abans ens mena a fer dues
reflexions:

1. Que la política de mentides,
marrulleries, manipulacions...
aïlla políticament els partits
que la practiquen. Si això
passa a l’àmbit de la política
nacional amb el PP també
succeeix en l’àmbit de la
nostra política local amb EU-
EV, un partit que ha utilitzat
les mateixes estratègies del
PP (és evident que els

extrems es toquen) i que per
això mateix, ha quedat aïllat
de les polítiques d’esquerra.
Per aquest motiu, no ha estat
possible formar a Artà un
pacte d’esquerres i per aquest
mateix motiu serà molt difícil
formar a Artà un pacte
progressista el 2007.

2. Contràriament, de resultes de
tot això, és possible preveure
que es pugui formar un govern
de dretes PP-UM, sobretot si
consideram que UM ha
demostrat que no té cap tipus
d’escrúpol en aliar-se amb
qui sigui per governar i encara
que aquesta aliança s’hagi de
fer amb un partit  com és el
PP.

www.mallorcaweb.net/independents

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

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

carta al director
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L’escoleta i els alumnes de primer d’infantil de Na Caragol celebren una ximbombada
amb els seus padrins i padrines

Els alumnes de l’escoleta i de primer
d’infantil de Na Caragol varen poder
gaudir d’una ximbombada molt
especial ja que fou protagonitzada
pels seus padrins i padrines. Tant les
educadores com les mestres varen
decidir que la festa anàs dirigida als
padrins i padrines ja que, en certa
manera, són els que sovint
acompanyen i van a cercar els infants
de l’escola. Durant més d’una hora
les ximbombes van servir per animar
el repertori de cançons que es van
entonar dins el gimnàs del centre. La
festa va acabar amb una bona
berenada on tots els presents varen
poder compartir el menjar que els
mateixos padrins i padrines havien
preparat per a l’ocasió.

noticiari escolar

El CP Na Caragol participa en la
campanya de recollida de roba de
l’associació «Martes» Villena

El CP Na Caragol ha participat en la campanya de recollida
de roba i sabates usades organitzada per l’associació a
favor de la lluita contra la drogodependència Grupo
Martes Villena. LA campanya ha tengut tant d’e‘xit que
s’ha recollit una «muntanya» de roba que s’enviarà a
aquesta associació benèfica que treballa directament
amb drogodependents i els seus familiars.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Col·legi Sant Salvador- Taller d’erosió

El passat divendres dia 10 de febrer,
nosaltres els alumnes de 2n d’ESO de
l’escola de Sant Salvador, vàrem anar
amb bicicleta a diferents punts del
torrent des Cocons per participar en
un taller d’erosió.
Aquest taller consistia en aprendre
com el sòl té una gran importància en
la nostra vida i que cada any es perden
milers de tones de matèria cap a la
mar que abans formaven part de les
muntanyes. Això és degut pels
freqüents incendis que hi ha als nostres
boscos, perquè sense arbres la terra
està molt desprotegida i l’aigua
l’arrastra cap al mar. Aquesta pèrdua
de sediments és important perquè si
no es prenen mesures a les muntanyes
aviat ja no hi haurà terra i tampoc
arbres.
Volem donar les gràcies als dos
monitors que vengueren de la
Conselleria de Medi Ambient per fer
possible aquesta sortida tant
interessant i tant divertida.

Carlo Ben Mattar (2n ESO)

noticiari escolar
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Simulacre d’incendi al col·legi Sant Bonaventura

La Pau
«La Pau comença per estar bé amb
un mateix» aquest text és estret
directament de la redacció d’una
alumna de 6è i la veritat és que no li
falta raó.
El passat dia 30 de gener vàrem
celebrar el dia de la no violència. Cada
membre del nostre alumnat, fruit del
treball realitzat conjuntament amb el
professorat dins les aules, va preparar
una petita redacció o un dibuix per
manifestar-se a favor de la Pau. De
totes aquestes manifestacions se’n
varen triar algunes les quals foren
enquadernades i entregades a la
batlessa. L’acte d’entrega del
document fou al nostre centre perquè
dia 30 va ploure tot el dia i no ens
vàrem poder desplaçar cap a
l’ajuntament. Va ésser un acte senzill
però molt emotiu, on la cançó de John
Lennon «Imagine» fou una de les
protagonistes.

noticiari escolar

Dimarts dia 14 es va dur a terme al
nostre centre un simulacre d’incendi
amb la participació de l’alumnat, el
professorat i el personal tècnic
necessari per aquesta tasca. L’objectiu
d’aquesta activitat va ser posar en
pràctica els coneixements apresos dins
les aules  sobre el  protocol i les
actuacions a seguir pel que fa al pla
d’emergència que s’està aplicant al
centre com a prevenció de situacions
reals. El resultat va ser del tot
satisfactori ja que s’aconseguí
desallotjar la totalitat de l’edifici cap
als punts d’encontre corresponents,
en un temps de 2 minuts i 26 segons,
millorant així els 3 minuts del curs
anterior. L’efecte sorpresa, així com
el comportament cívic i responsable
de tothom varen contribuir molt a
l’èxit d’aquest «assaig».
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DARRERS DIES 2006
22,23,24 i 28 de febrer

Dimecres, 22 de febrer

A les 15 h, rueta infantil a la Colònia
de Sant Pere. Concentració a la plaça
de Sant Pere i, llavors, es farà el
recorregut següent: c. de Sant Joan,
c. del Mollet, Club Nàutic, costa del
Molí d’en Regalat, c. de Montferrutx
i, finalment, a l’Escola.

Dijous Llarder, 23 de febrer

A les 15 h, rueta infantil. Concentració
a la plaça de l’Ajuntament i, llavors, es
farà el recorregut següent: c. d’Antoni
Blanes, c. de Ciutat, Gran Via de la
Constitució, c. de Santa Margalida, c.
de Montserrat Blanes i, finalment, a la
plaça del Conqueridor.

A les 21 h, concentració a la plaça de
l’Ajuntament i, a continuació, Rua
Popular, amenitzada per la Banda de
Música d’Artà i amb l’itinerari següent:
c. de la Rosa, c. de Sanxo de la
Jordana, c. del Pou Nou, c. de Rafel
Blanes, c. de Antoni Blanes i,
finalment, plaça del Conqueridor.

Divendres, 24 de febrer

A les 23 h, gran festa de disfresses al
mercat cobert de la plaça del

Programa de festes



 29
24 febrer 2006
Número 742

29

L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
 07570 Artà - Mallorca
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Reparacions Nàutiques
     SANCHO – GARCÍA

Tels. 971 83 69 90 — 687 07 62 32
Reparació de vaixells de fibra
Pintures navals- Poliments
Tractament i curat d’òsmosis
Mecànica
Hivernatge i emmagatzament de vaixells

Conqueridor amenitzat amb música. Ho
organitza «Associació Foguerons Gran
Via».

Dimarts, 28 de febrer

A les 21 h, concentració a la plaça de
l’Ajuntament i, a continuació, la Gran Rua
dels Darrers Dies, que seguirà l’itinerari
següent: c. de la Rosa, c. de Sanxo de la
Jordana, c. del Pou Nou, c. de Rafel Blanes,
pl. del Marxando, c. Major, c. de Josep
Melià Pericàs, c. de Ciutat, c. Antoni Blanes,
c. del Figueral, c. de Santa Margalida, c. de
Montserrat Blanes, c. de les Parres, c. de
Ciutat i, finalment, pl. del Conqueridor.

En haver arribat, hi haurà refresc i ball de
fi de festa, amenitzat pels MIGJORN.

Pel bé de la festa, recomanam que respecteu
els itineraris prevists i que no aparqueu en
els carrers per on han de passar les rues.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Fotos d'arxiu

Programa de festes
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Entrevista Carnaval

Avui dia, a l’hora de comprar-se un vestit,
sembla que tot d’una haguem de pensar
en roba confeccionada, en articles de talles
estàndards, en marques determinades... I
és que les presses i les comoditats de la
vida moderna fan que ja no recordem els
anys que la gent comprava primer els
teixits per després cosir-se, o bé fer cosir
a un sastre o a una modista, les vestimentes
a mida. És per això que sorprèn veure com
encara hi ha botigues especialitzades en
la venda de teles, com ara Teixits Llevant,
que, capgirant la dinàmica dels temps que
corren, han sabut trobar l’èxit en apostar
per un mercat diferenciat dins el sector del
tèxtil. En Cristòfol Carrió, propietari de
Teixits Llevant, ens ofereix algunes
reflexions basades en la seva experiència
al capdavant d’aquest petit comerç de la
barriada d’Es Fortí de Palma.
- Què es necessita per tirar endavant una
empresa com la seva avui dia?
Bàsicament, i com en tot, moltes hores
d’esforç i dedicació, així com també,
especialment en un sector com el tèxtil,
estar al corrent de la moda de cada
temporada, oferint una gamma prou àmplia
d’articles que puguin satisfer la demanda
i els gustos específics de cada client.
- I quines són les teles que més es
demanden ara mateix?
- Bé, com cada any, a les acaballes de les
rebaixes, per a nosaltres, és l’època del
carnaval. Així, quan s’atraquen els darrers
dies tot són vendes de teles de disfresses.
I és que les disfresses són l’ocasió per a
què molta gent es decideixi a fer-se el seu
propi vestit, ja que qualsevol disfressa
feta per un mateix, per poc elaborada que
estigui, sempre serà més original que no
una disfressa comprada feta.

- En concret, quines són les disfresses
més sol·licitades enguany?
- Hi ha una sèrie de disfresses clàssiques
que es repeteixen cada any: bruixes,
princeses, ballarines, pallassos, arlequins,
frares, monges, calaveres, etc. D’altra
banda, les disfresses d’èxit de cada any
estan en funció dels personatges de moda
en l’àmbit del cinema o la televisió. L’any
passat, per exemple, es vàren vendre
moltes disfresses d’en Harry Potter i,
enguany, pareix que, al fer-se la segona
part de la pel·lícula, també duu camí de
repetir com una de les més venudes. Altres
disfresses molt sol·licitades són les d’en
Shin Chan, en Doraemon i les dels
personatges de Monstres SA o d’El senyor
del anells.
- I els adults, supòs que deuen preferir un
altre tipus de disfresses...
- Sí, és clar. La gent més gran sol inspirar-
se en temes més satírics, parodiant
personatges de l’actualitat política i social.
Molts d’ells desfilen en comparses a la
rua, amb la il·lusió de guanyar un premi.
Aquest any és de preveure que el Prestige
acapararà l’atenció, i la imaginació de la
gent serà la que, d’una manera o una altra,
donarà forma al chapapote que ha tenyit
de negre les costes gallegues. Tampoc no
podem oblidar que enguany és any
electoral, així que no hi faltaran les crítiques
a la classe política illenca.
- De quins teixits s’elaboren totes aquestes
disfresses?
- Bé, el ventall de qualitats és molt ampli
depenent del tipus de disfressa, però
alguns dels teixits més habituals són els
de: ras, tul, seda, brocat, arpillera, malla,
pèl, franel·la o paper de París; molts d’ells
de colors vius i llampants.

- Deixant de banda el carnaval, que
podríem qualificar com l’etapa de
popularització de l’art de cosir, ¿quins
són els vostres principals segments de
demanda?
- Fa uns anys, s’acudia més a la modista
per fer-se un vestit, però la competència
de la roba confeccionada ha perjudicat
aquest sector. No obstant, els sastres i les
modistes, que en els darrers anys han
sabut fer del disseny un valor d’innovació,
representen encara un plus de qualitat en
el que és la roba de vestir. Avui dia, la
venda de teixits també es nodreix de gent
jove que ha après de cosir a escoles i
tallers i que elabora models personalitzats
a un baix cost. Per altra banda, no es pot
menysprear la demanda que representen
el col·legis o les guarderies, ni tampoc la
que es deriva de les festes populars dels
pobles i barriades (vestits de pagès,
senyeres, escenificacions teatrals...).
- Finalment, ¿quins altres tipus de teles
també veneu a Teixits Llevant?
- No hi ha dubte que el principal producte
de l’empresa és la roba de vestir, la qual
cosa requereix mantenir sempre un
assortiment de les teles de màxima novetat.
D’entre la roba de vestit, cal ressenyar el
vestit de núvia, del qual comptam amb
una variada existència. D’altra banda, una
secció molt important és la dedicada a
teixits tradicionals de Mallorca: cortines
de llengües, draps i fils per brodar, sarges
pageses, amb una gran varietat
d’amplades i colors. Per acabar, un altre
conjunt de teixits a destacar és el de les
teles que vesteixen la llar: llençol, tovallola,
estovalles, cortines, lonetes...

Redacció de Bellpuig
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Pensaments.

Encíclica «Deus Charitas est» II

4. Però, és realment així? El
cristianisme, ha destruït veritablement
l’eros? Recordem el món precristià.
Els grecs —sens dubte, anàlogament
a altres cultures— consideraven l’eros
abans que res com un arravatament,
una «bogeria divina» que preval sobre
la raó, que arrenca l’home de la
limitació de la seva existència i, en
aquest quedar estremit per una
potència divina, la hi fa experimentar
d’una manera més alta. D’aquesta
manera, totes les altres potències entre
el cel i la terra semblen de segona
categoria en importància: «Omnia
vincit amor», diu Virgili a les
Bucòliques —l’amor tot ho venç—, i
afegeix: «et nos cedamus amori»,
rendim-nos també nosaltres a l’a-
mor.[2] En el camp de les religions,
aquesta actitud s’ha plasmat en els
cultes de la fertilitat, entre els quals es
troba la prostitució «sagrada» que es
donava en molts temples. L’eros se
celebrava, doncs, com a força divina,
com a comunió amb la divinitat.
A aquesta forma de religió que, com
una forta temptació, contrasta amb la
fe en l’únic Déu, l’Antic Testament
es va oposar amb una gran fermesa,
combatent-la com a perversió de la
religiositat. Tanmateix, amb això no
rebutjava de cap manera l’eros com a
tal, sinó que declarava la guerra a la
seva desviació destructora, ja que la
falsa divinització de l’eros que es
produeix en aquests casos el priva de
la seva dignitat divina i el deshuma-
nitza. En efecte, les prostitutes que al
temple havien de proporcionar
l’embadaliment del diví, no són
tractades com a éssers humans ni
persones, sinó que serveixen només
com a instruments per a suscitar la
«bogeria divina»: en realitat, no són
deesses, sinó persones humanes de
les quals s’abusa. Per això, l’eros
embriac i indisciplinat no és elevació,

«èxtasi» cap al diví, sinó caiguda,
degradació de l’home. Resulta així
evident que l’eros necessita disciplina
i purificació per donar a l’home, no el
plaer d’un instant, sinó una manera de
fer-li pregustar, d’alguna manera, el
més elevat de la seva existència,
aquesta felicitat a la qual tendeix tot el
nostre ésser.
5. En aquestes ràpides consideracions
sobre el concepte d’eros en la història
i en l’actualitat destaquen clarament
dos aspectes. En primer lloc, que entre
l’amor i el diví ho ha una certa relació:
l’amor promet infinitat, eternitat, una
realitat més gran i completament
distinta de la nostra existència
quotidiana. Però, al mateix temps, es
constata que el camí per assolir
aquesta meta no consisteix simple-
ment a deixar-se dominar per l’instint.
Fa falta una purificació i una
maduració, que inclouen també la
renúncia Això no és rebutjar l’eros ni
«enverinar-lo», sinó sanejar-lo perquè
assoleixi la seva veritable grandesa.
Això depèn, abans que res, de la
constitució de l’ésser humà, que està
compost de cos i ànima. L’home és
realment ell mateix quan el cos i
l’ànima formen una unitat íntima; el
repte de l’eros es pot considerar
superat quan s’assoleix aquesta
unificació. Si l’home pretengués ser
només esperit i volgués rebutjar la
carn com si fos una herència merament
animal, esperit i cos perdrien la seva
dignitat. Si, per contra, repudia l’esperit
i, per tant, considera la matèria, el cos,
com una realitat exclusiva, malmet
igualment la seva grandesa. L’epicuri
Gassendi, bromejant, s’adreçà a
Descartes amb la salutació: «Oh
Ànima!». I Descartes va replicar: «Oh
Carn!».[3] Però ni la carn ni l’esperit
estimen: és l’home, la persona, qui
estima com a criatura unitària, de la
qual formen part el cos i l’ànima.

Només quan els dos es fonen
veritablement en una unitat, l’home és
plenament ell mateix. Únicament
d’aquesta manera l’amor —l’eros—
pot madurar fins a la seva grandesa
veritable.
Avui es retreu de vegades al
cristianisme del passat que va ser
adversari de la corporeïtat; de fet,
sempre s’han donat tendències
d’aquest tipus. Però la manera
d’exaltar el cos que avui constatem
resulta enganyós. L’eros, degradat a
pur «sexe», es converteix en mercade-
ria, en simple «objecte» que es pot
comprar i vendre; més encara, l’home
mateix es transforma en mercaderia.
En realitat, aquest no és pròpiament el
gran sí de l’home al seu cos. Per
contra, d’aquesta manera considera
el cos i la sexualitat solament com la
part material del seu ésser, per a
emprar-la i explotar-la de manera
calculadora. Una part, a més, que no
aprecia com a àmbit de la seva llibertat,
sinó com quelcom que, a la seva
manera, intenta convertir en agradable
i innocu alhora. En realitat, ens trobem
davant una degradació del cos humà,
que ja no està integrat en el conjunt de
la llibertat de la nostra existència, ni és
expressió viva de la totalitat del nostre
ésser, sinó que és relegat a allò
merament biològic. L’aparent exaltació
del cos es pot convertir ben aviat en
odi a la corporeïtat. La fe cristiana,
per contra, ha considerat sempre
l’home com a cos i ànima, en què
l’esperit i la matèria es compenetren
recíprocament, els quals precisament
així adquireixen una nova noblesa.
Certament, l’eros vol remuntar-nos
«en èxtasi» cap al diví, dur-nos més
enllà de nosaltres mateixos, però
precisament per això necessita seguir
un camí d’ascesi, renúncia, purificació
i recuperació.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

Avisos de la Parròquia.

Festa de la Beata Francinaina.

Dilluns dia 27 de febrer celebrarem
solemnement l’Eucaristia al saló
d’actes de la residència de persones
majors. Agraïrem l’exemple i la
intercessió de la Beata Francinaina
Cirer i també donarem gràcies del
servei que les Germanes de la Caritat
presten al nostre poble.

Dimecres de Cendra

El dimecres dia 1 de Març iniciarem
l’ejercici de la quaresma amb la
tradicional imposició de cendra. Serà
a les 19 hores al Convent i a les 19.30
a l’Església Parroquial.

de la parroquia

Eucaristia
Comunitària

Tots els que vos sentiu
membres actius de la
comunitat cristiana estau
convidats dissabte 11 de
març a les 19.30 a l’Església
Parroquial per celebrar
l’Eucaristia. Tots hi feis falta,
el sentit d’aquesta
celebració és precisament
que ens hi trobem tots.
Tendrem molt present un
tema: Cap on anam com a
comunitat?.
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Volei

INFANTIL FEMENÍ
10-02-06
RESTAURANT SON BESSÓ 3
Col·legi Montision 0
25-6 / 25-8 / 25-9
C.V.Artà: J. Galván, A. Riera, C.
Sansó, A. Ferragut, I. Mercant, B.
Puigserver, V. Quintanilla i M. Bel
Llinàs
Partit sense complicacions de l’equip
infantil que ja està classificat
matemàticament com a primer de
grup, a falta d’un partit, i disputarà el
Campionat de Mallorca juntament
amb el Sóller, Esporles i Bunyola. El
partit no va tenir massa història, tal
com ho demostren els parcials del set.

esports

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 CV ARTA 9 9 0 0 27 0 675 249 18
2 CV SOLLER 8 7 1 0 21 3 567 309 15
3 CJ PETRA 8 5 3 0 15 9 465 377 13
4 SANT JOSEP B 9 2 7 0 7 21 449 602 11
5 CV VILAFRANCA 8 2 5 1 6 19 374 569 9
6 C COL. MONTISION 8 0 8 0 0 24 176 600 8

CLASIFICACION TRAS JORNADA NÚMERO 9
EQUIP

JORNADA NÚMERO 9

10/02/2006

ESCOLAR Infantil Femenino

Fase: Liga Regular
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

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

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

Tel. 971 83 61 85
Fax: 971 56 20 67
E-mail: fcanboira@infoarta.com
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CADET FEMENÍ
11-02-06
DUPLICAT ARTÀ 3
Bunyola 1
25-9 / 13-25 /25-17 / 25-9
C.V. Artà: G. Salort, M. Llull, C.
Sansó, Vicki, A. Bernad, R. Llaneras,
A. Rocha, M. Artigues  i X.
Puigserver. Lliure, F. Jaume.
Després de guanyar el primer set de
manera contundent i amb un joc bastant
efectiu, l’equip cadet va canviar
radicalment i va perdre també de
manera clara el segon set, quedant el
marcador amb empat a 1. En el tercer
les nostres anaren bona part a remolc
de les visitants i semblava que el partit
estava ben perdut, ja que les nostres
no feien res i les de Bunyola estaven
molt centrades. Després d’aconseguir
empatar a 14, una sèrie de serveis
consecutius de les d’Artà feren que
s’obrís un forat en el marcador que ja
va ser decisiu. El quart va ser
exactament com el primer, amb una
gran superioritat artanenca. En
definitva, un partit molt estrany amb
alts i baixos molt grans de les nostres
jugadores

18-02-06
DUPLICAT ARTÀ 3
Sant Josep 2
22-25 / 25-16 /26-24 / 18-25 / 15-13
C.V. Artà: G. Salort, M. Llull, C.
Sansó, A. Bernad, R. Llaneras, A.
Rocha, M. Artigues  i X. Puigserver.
Lliure, F. Jaume.

Partit emocionant i intens, tal i com ho
demostra el marcador i que es va
decantà del costat artanenc en un
final d’infart. El partit va ser molt
disputat, amb constants canvis en el
marcador però sense aconseguir
avantatges definitives, cosa que feia
que els dos conjunts tinguessin
possibitats de victòria. Les nostres
jugaren un bon partit en atac, però el
Sant Josep ho va fer en defensa,
sobretot de primera línia, on el bloqueig
col·legial va guanyar en bastantes
ocasions la partida a l’atac artanenc.
On no estaren tan encertades les
d’Artà va ser en el servei, ja que
n’erraren molts, i això ho aprofità
l’equip visitant per sumar bastants
punts. Després d’un primer set bastant
igualat, on l’equip del Sant Josep va
estar més encertat en els punts finals,
les d’Artà s’imposaren en el segon,
gràcies a una sèrie de 7 serveis
consecutius, on el marcador passà

d’un ajustat 18 a 16 a un  25 a 16 final.
El tercer semblava que es duia
controlat, amb un marge de 2 i 3 punts
durant tot el set però que al final es
capgirà i es va haver de remontar una
pilota de partit, 23 a 24, per acabar
guanyant-lo 26 a 24. El tercer va ser
estrany, ja que els dos equips
aconseguien ratxes de 7 i 8 punts, que
eren neutralitzades ràpidament, però
que es tornaven a repetir. Després
d’empatar a 2 sets, s’arribava al cinquè
amb les forces molt igualades. Les
d’Artà sortiren més encertades i
s’escaparen en el marcador, col·lo-
cant-se amb un 13 a 9 que semblava
definitiu. Les col·legials però,
empataren a 13 i passaren tota la
presió a les artanenques, que, de tenir
el partit pràcticament guanyat, se’ls
posava molt costa amunt. El Sant
Josep però, errà el servei i en la
posterior jugada les nostres anotaren
punt i amb el el set i partit.

esports

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 CV MANACOR 17 15 2 0 46 11 1356 890 32
2 CJ PETRA 15 14 1 0 44 10 1247 942 29
3 CV CIDE 16 13 3 0 39 18 1294 988 29
4 ALGAIDA-VALLDEMOSSA 15 13 2 0 43 8 1213 786 28
5 DUPLICAT ARTA 16 10 6 0 36 24 1326 1158 26
6 CV VILAFRANCA 16 8 8 0 32 30 1288 1246 24
7 SANT JOSEP 16 6 10 0 26 31 1142 1216 22
8 CV BUNYOLA 16 6 10 0 21 34 1035 1183 22
9 IES BENDINAT 16 5 11 0 17 35 977 1131 21

10 CV PORTOL 16 4 12 0 18 38 985 1253 20
11 VC ALARO 16 1 15 0 7 45 845 1245 17
12 CV SOLLER 17 1 15 1 4 49 633 1303 17

CLASIFICACION TRAS JORNADA NÚMERO 17
EQUIPO

ESCOLAR Cadet Femenino

18/02/2006

JORNADA NÚMERO 17

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius

esports
CADET MASCULÍ
11-02-06
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
Sant Josep 0
25-20 /25-22 / 25-20
C.V. Artà: P. Ginard, M. Franco, S.
Franco, M.A. Tous, T. Llabrés i M.
Pastor.
Gran espectació havia aixecat el partit
contra el Sant Josep ja que els dos
conjunts havien guanyat el primer partit
de lliga i arribaven imbatuts a la segona
jornada. L’encontre va estar bastant
igualat, però la major efectivitat atacant
dels nostres va inclinar la balança del
costat artanenc. El Sant Josep va
complicar molt les coses als d’Artà en
recepció, ja que el seu servei era
potent i les donava bastants punts
directes, a més d’impedir la construc-
ció d’atacs fàcils.

18-02-06
Cide 0
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
6-25 / 11-25 / 9-25
C.V. Artà: P. Ginard, M. Franco, S.
Franco, M.A. Tous, T. Llabrés i M.
Pastor.
Poca oposició va trobar l’equip cadet
en la seva visita al Cide. El partit va
tenir un clar dominador, els d’Artà,
que jugaren molt còmodes i en cap
moment patiren per la victòria. Fins i
tot arriscaren en atac, creant jugades
molt boniques que despertaren
l’admiració del públic assistent.

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 FUSTERIA ALZINA ARTA 3 3 0 0 9 0 225 135 6
2 CV MANACOR 3 2 1 0 6 4 217 202 5
3 CV SANT JOSEP A 3 1 2 0 4 7 243 233 4
4 CV CIDE 3 0 3 0 1 9 131 246 3

CLASIFICACION TRAS JORNADA NÚMERO 3
EQUIP

ESCOLAR Cadet Masculí JORNADA 
Fase: Liga Regular 18/02/2006

JUVENIL FEMENÍ
11-02-06
TOLDOS ARTA 3
Rafal Vell 0
25-16 / 25-21 / 25-17
C.V. Artà: C. Maria, M. C. Carrió,
M. Riera, M. Angels Servera, A.
Servera, M. Navarro, C. Valero i
Mari Zafra. Lliure, Mar Fernández.
Partit bastant complet de les juvenils
que han tornat a encadenar dues
victòries consecutives i torna a agafar
moral. Les artanenques s’aprofitaren
del poc atac visitant per poder
contraatacar de manera potent i
efectiva. Dos aspectes claus del joc,
el servei i la recepció també
funcionaren i això va fer que el joc
local fos sòlid i complet.

18-02-06
Manacor 3
TOLDOS ARTA 0
25-15 / 26-24 / 25-20
C.V. Artà: C. Maria, M. C. Carrió,
M. Riera, M. Angels Servera, A.
Servera, M. Navarro, C. Valero i
Mari Zafra. Lliure, Mar Fernández.
Un dels pitjors partits de l’equip juvenil,
que semblava havia retrobat el seu
millor joc després de dues victòries
consecutives. El partit es presentava
amb moltes opcions de victòria, ja que
les de Manacor ocupen els llocs baixos
de la classificació, però en cap moment
aconseguiren entrar les artanenques
en el partit. Sols en el segon set es va
tenir qualque opció de victòria, però la
mentalització i les ganes no eren les
de guanyar i el Manacor es va imposar
contra tot pronòstic.
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esports

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 ALGAIDA-VALLDEMOSSA 12 11 1 0 33 6 877 654 23
2 CJ PETRA 12 10 2 0 31 10 984 815 22
3 CV CIDE 11 9 2 0 29 9 904 703 20
4 SANT JOSEP – PÒRTOL 12 8 4 0 27 16 964 874 20
5 CV BUNYOLA 12 7 5 0 22 18 862 847 19
6 TOLDOS ARTA 13 6 7 0 20 25 918 933 19
7 CV MANACOR 12 3 9 0 15 28 893 977 15
8 VC ALARÓ 13 1 12 0 6 38 780 1081 14
9 RAFAL VELL 13 0 13 0 6 39 766 1064 13

CLASIFICACION TRAS JORNADA NÚMERO 14
EQUIP

JORNADA INSULAR Juvenil Femenino
Fase: Liga Regular 18/02/2006

E S   L L O G A

local apte per a despatx

al carrer de Ciutat d’Artà

Informació al tel.  609 74 20 70

SÈNIOR MASCULÍ
11-02-06
Manacor Juv. 3
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
1
25-22 / 25-18 / 25-18
C.V. Artà: P. Cabrer, P. Piris, J.
Mercant, Tobias, R. Gili, T. X. García,
S. Franco, M.A. Tous, T. Llabrés i J.
Jaume. Lliure, E. Piñeiro
 Poques opcions va tenir l’equip sènior
davant el Manacor. El conjunt local
va desplegar un joc molt ràpid en atac
que no trobà resposta en l’equip
artanenc. A més,  el potent servei
manacorí va fer molt mal dins la
recepció artanenca i impossibilità
qualsevol construció d’atac fàcil.

16-02-06
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Bunyola Juvenil 0
25-9 / 25-20 / 25-21
C.V. Artà: P. Cabrer, P. Piris, Tobias,
S. Franco, Ll. Terrassa, J. Moyà i T.
Llabrés.  E. Piñeiro.
Nova victòria de l’equip masculí que
poc a poc va trobant el seu millor joc
i això es pot veure amb els darrers
resultats aconseguits, a excepció del
partit de Manacor. Els d’Artà
començaren molt forts i ràpidament
agafaren avantatge en el marcador,
davant la desesperació visitant, que
no trobava la manera d’aturar el joc
artanenc. El conjunt d’Artà era

superior en tots els aspectes del joc  i
els de Bunyola no crearen cap
problema en el primer set. En el segon
i tercer set el joc va estar més igualat,
però controlat en tot moments pels
d’Artà.

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 CV MANACOR JUVENIL 13 10 3 0 33 12 1027 792 23
2 RAFAL VELL 13 10 3 0 33 15 1108 959 23
3 ESPORLES VC 13 10 3 0 30 14 1031 851 23
4 ESQUITXOS MANACOR 12 8 4 0 30 16 1035 891 20
5 CV BUNYOLA 10 8 2 0 27 12 880 743 18
6 FERRETERIA PASCUAL ARTÀ 12 4 8 0 21 26 972 1025 16
7 CV BUNYOLA JUVENIL 11 4 7 0 14 29 871 972 15
8 INESTO ALGAIDA 12 3 8 1 15 30 825 1023 14
9 CARNISSERIA RAN DE MAR PLATGES CP 10 2 8 0 9 24 649 780 12

10 CV SOLLER 12 0 12 0 2 36 584 946 12

CLASIFICACIO TRAS JORNADA NÚMERO 15
EQUIP

JORNADA INSULAR Segunda Division Masculino
18/02/2006Fase: Liga Regular
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esports
Natació

Guillermo Gavilla en els 400 lliures i
Javi Muñoz en els 100 lliures
aconsegueixen la mínima pel
Campionat d’Espanya d’Estiu
Aquestes varen ser les dues notícies
més destacades del primer control
federatiu en piscina de 50 m. que es va
disputà el passat dissabte dia 18 de
febrer a «Son Hugo». A més, Javi
Muñoz va aconseguir la millor
marca de Balears en 50 esquena
en piscina de 50 m., i Rafel Cruz en
50 esquena i 50 papallona i M.
Angels Ribot en 100 esquena,
aconseguiren la mínima pel
Campionat de Balears d’Estiu
Absolut.
Els resultats aconseguits varen ser els
següents:
- 50 lliures: Javier De La Fuente

(90), 26"78; Daniel De La Fuente

(90), 27"04; Feriel Rabai (88),
33"31 i Raquel Sánchez (88),
35"70.

- 400 lliures: Guillermo Gavilla (92),
4’40"83, rebaixant 6 segons la
seva marca personal.

- 200 esquena: Javi Muñoz (92),
2’22"77

- 100 braça: Marc Bisbal (89),
1’24"80

- 50 papallona: Rafel Cruz (85),
30"23

- 200 lliures: Rafel Nadal (88),
2’25"21

- 50 esquena: Javi Muñoz (92),
31"16; Rafel Cruz (85), 31"64; M.
Antònia Ribot (93), 39"70,
millorant 4 segons la seva marca
personal; Feriel Rabai (88), 38"36
i Raquel Sánchez (88), 45"42.

- 800 lliures: Xisca Tous (92),
10’11"03

- 100 esquena: M. Angels Ribot
(92), 1’19"69

- 50 braça: Marc Bisbal (89), 38"02
- 100 lliures: Rafel Nadal (88),

1’05"60; Daniel De La Fuente
(90), 1’00"16; Javier De La Fuente
(90), 59"49; Javi Muñzo (92),
59"49; Guillermo Gavilla (92),
1’06"97; M. Antònia Ribot (93),
1’27"33 i M. Angels Ribot (92),
1’09"54.

El dilluns 20 de febrer, la nedadora M.
Antònia Ribot va passa novament
pel quiròfan per sol·lucionar els
problemes del seu genoll. Des del
Club Aigua Esport li desitjam una
ràpida recuperació i esperam veurer-
la prest per la pisicna. Ànim.

FERRETERIA PASCUAL
Ja tenim aquí les rebaixes

Tota la roba d’home per anar
a fer feina té un 30% de
descompte

Les botes homologades per
a la construcció, un 20% de
descompte.

En tot el material de construcció, un 10% de descompte
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Básquet

Esport escolar
El proper dissabte de les 10 a 13 hores
al poliesportiu de na Caragol d’Artà
es durà a terme una competició de les
categories benjamí i prebenjamí entre
diferents equips de la comarca.

Mini masculí
BORINOS  57
Sa Pobla  33

Infantil Masculí
ELECTRO HIDRAULICA  44
Pollença  81

Júnior femení
Bàsquet Pla  55
REST. CA’N BALAGUER  38

Júnior masculí
FLEXA  54
Sóller  47
Destacada primera victòria de l’equip
júnior masculí.

Sénior provincial femení
Campos  38
HERMANOS PALLICER PONS
40
Parcials: 13-8, 3-10; 15-14, 7/8.
Bon partit el disputat a Campos el
passat dimarts dia 14.
Tot i que el marcador va acabar amb
pocs punts, va ser un partit molt intens
i ajustat en tots els aspectes. La clau
del partit fou la major concentració de
les artanenques, tant en l’aspecte
ofensiu com defensiu, així com la
major capacitat rebotejadora, que
permeté tenir segones oportunitats de
tir aconseguint punts molt importants
de cara a la victòria final.

HERMANOS PALLICER PONS
41
Sa Pobla  35

Parcials: 10-15, 10-7; 11-10, 10-13.

Partit disputat el passat diumenge dia
19 de febrer al poliesportiu Na Caragol.
Partit per a oblidar. Les d’Artà no
saberen imposar-se a un equip
clarament inferior, ja que tingueren
l’oportunitat de deixar el partit
sentenciat durant la primera meitat i
no ho feren, cosa que propicià un final
més igualat del desitjat.

1 Autonòmica masculina
Bàsquet Manacor, 60
HORMIGONES FARRUTX, 71
Partit jugat el diumenge dia 12 de
febrer a la pista del col·legi la Salle de
Manacor.
Derbi molt vibrant, encara que els dos
equips no es jugassin res, la intensitat
va ser present en tot moment.
L’equip artanenc va dominar tots els
quarts excepte el primer, però no va
ser fins al darrer quart on l’equip va
aconseguir un avantatge còmode en
el marcador
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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

Els parcials de cada quart varen ser:
20-18, 12-14, 13-18, 15-21
L’estadística del partit va ser: Nebot,
B. (13 - 3); Lliteres, X. (10 - 9);
Muñoz, A. (10 - 8); Carrió, S. (7 - 4);
Díaz, M. (0 - 2); -5 inicial- Gaya, A.
(23 - 8);  Gili, X. (3 - 1); Ramos, S. (5
- 0); Juan, A. (0 - 1).
Eliminats: Nebot, B. I Muñoz, A.

Amb aquest partit s’acaba la lligueta
que ha duit a destriar quins seran els
equips que jugaran per l’ascens i quins
pels descens.
El nostre equip ha quedat situat en la
sisena posició, cosa que el durà a
disputar un torneig, ja que no jugarà ni
l’ascens i el descens, per tant, la
categoria ja està salvada.

Primera nacional femenina
Es Mercadal  77
GASOLEOS MALLORCA  67

Parcials: 16-14, 19-23; 20-19, 22-11.
Jugaren: Xenia (12), Marta (11),
Virginia (7), M. A. Flaquer (8), Cati
(0), Nicolau (9), Clara (12), Xisca (6),
Fullana (2).
Partit disputat el passat diumenge dia
12 en es Mercadal (Menorca).
Bon partit del Gasóleos Mallorca. Però
com li està passant aquests darrers
partits, l’equip artanenc tira tota la
bona feina feta durant el partit en el
darrer quart.

Tot i això, cal dir que durant tot el
partit les artanenques lluitaren contra
Es Mercadal i contra l’arbitratge, ja
que durant els 3 primers quarts pitaren
24 faltes personals a les artanenques
i per 12 a les menorquines. I al darrer
quart l’escàndol va ser major,
assenyalant 12 faltes a les d’Artà i
només 3 a les jugadores locals.

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



24 febrer 2006
Número 742

40
 196

esports

Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat

Futbol

Preferent
Artà 0 – Esporles 2
Alineació: Nofre, Terrassa, Femenias,
Cursach (Gayà M.), Nieto, Toño,
Ramon (Reyes), Gayà v. (Sureda),
Brunet (Piñeiro), Jordi, Víctor

S’Horta 3 – Artà 1
Gol: Ramon
A: Nofre, Terrassa, Femenias (A.
Tous), Cursach (J. Ferrer), Oliver,
Ramon, Piñeiro (Jordi Caldentey),
Reyes (J. Tous), Toño, Gayà M.,
Brunet
Se’n va el C. E. Artà a la 1ª Regional?
Aquesta és la pregunta que es van
fent bastants aficionats, veient la
trajectòria que des de fa unes 10
jornades du l’equip que no ha estat
capaç de guanyar un partit i que d’una
posició còmoda a la taula, va baixant
posicions i actualment, encara que
manquen moltes jornades, es traba a
uns 4 punts del descens. És mal de fer
trobar una explicació. No se sap si els
jugadors han perdut la fe en ells
mateixos, en veure passar una jornada
darrera l’altra sense somriure’ls la
victòria, si la direcció tècnica no
encerta en els canvis que introdueix
en les alineacions, si els jugadors no
assimilen les seves explicacions o
tàctiques a desenvolupar… El que
sembla cert i segur és que de no posar
remei als mals que envolten l’equip, ja
dic que se’n va directa a Regional.

Els enfrontaments amb Esporles i
S’Horta significaren dues noves
derrotes i dos partits calcats un de
l’altre. Rivals classificats per davall
de l’Artà, no demostrant ser superiors,
però amb un poc més de ganes i
encert els va bastar per anotar-se els
triomfs. Cosa que posa encara més
de manifest el pou en el qual han
caigut els artanencs.

III Regional
Can Picafort 4 – Artà 2
Gols: Sancho, Gil
A: Cantó, Femenias (Pedro), Gamaza
(Palou), Canet, Sirera, Juanlu, Ginard
(Cabrer), Bernat (Xavi), Sancho,
Mascaró, Raul (Gil)

Artà 1 – Sant Jordi 3
Gol: Ferrera
A: Cantó, Sirera (Raul), Juanlu
(Cabrer), Mascaró, Ferrera, Palou
(Xavi), Canet, Grillo, Bernat, Gamaza
(Femenias), Pedro (Sancho)
Es va trencar la ratxa de bastants
partits sense conèixer la derrota per
aquest equip. A Can Picafort, un tant
sorprenent ja aquest conjunt va perdre
a Ses Pesqueres amb un ample 7-0,
però al conjunt artanencs li va sortir la
tarda beneita, donant bastantes
facilitats als locals i aquí va estar la
clau de la derrota. Contra el Sant
Jordi, segon de la taula, la derrota
estava dins de la normalitat ja que els

visitants jugaren un poc més la pilota
amb les idees més clares, si bé els
artanencs no s’amagaren i donaren la
talla. Potser la clau va ser en el tercer
gol que reberen després de vàries
caramboles i amb mala sort. Un
defensar va rebutjar la pilota, va pegar
a l’esquena d’un company i va
despistar Cantó que no va poder fer
res per aturar la pilota. Això va passar
quan millor jugaven els locals cercant
l’empat però aquest gol els va
descomposar un poc i ja no tengueren
la capacitat de reacció necessària per
canviar el marcador.

Juvenils
Es Pla 3 – Artà 1
Gol: Nieto
A: Pere Miquel, Jordi, Grillo (Borja),
Font, Aitor (Bajo), Serra, Obrador,
Massanet, Juanfran (Coll), Cattaneo,
Nieto

Artà 3 – Gènova 2
Gols: Nieto, Cattaneo, Jordi
A: Pere Miquel, Jordi, Grillo (Coll),
Font, Aitor (Antoñito), Borja,
Massanet, Juanfran, Cattaneo, Nieto,
Ruz (Bajo)
Derrota a Vilafranca en un partit
bastant polèmic ja que va ser massa
embullat i amb males maneres cosa
que va fer que tres jugadors fossin
expulsats per part de l’Artà i dos dels
locals amb la qual cosa crec que tot
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S’ofereix

al·lota per a neteja a
cases particulars, xalets,

etc.
Informes: tel. 630 312 363

NOU  ESTHÈTIC  Saló d’estètica

Massatges:

Relax
Esportiu
Shiatsu
Ventoses
Ba l inés
Thai
Geotermal

Envoltures:

Fang
Algues
Xocolata
Te
Cafè
Raïm

Tractaments:

Acnè
Cel · lu l i t i s
Estries
Taques cutànies, etc.

Peeling corporal, neteja facial,
depilacions.

C/ Almirante Cervera, 11 – 2n – 07590 – Cala Rajada
Tel. 971 56 58 94 – Mòbil: 658 879 810

queda dit. Val més passar plana i
oblidar i donar un suspens als dos
equips pel seu comportament. Contra
el Gènova sí que es va poder
presenciar un bon partit. Els dos equips
sí que es dedicaren a jugar al futbol i
cercar la victòria amb ganes i també
amb emoció per les alternances en el
marcador. A més, els locals feren dos
gols espectaculars, un d’ells per part
de Jordi des de mig camp i l’altre per
part de Cattaneo des del cercle central
entrant per la mateixa esquadra. Com
és que en cada partit no es comporten
com davant el Gènova, si ho saben
fer? Segur que guanyarien molt.

Cadets
Can Pastilla 0 – Artà 6
Gols: Nadal (3), Ismael, Felip,
Carabante
A: Sergi, Carabante, Gil (Calderón),
Marc (Riera), Felip, Nadal (Genovard),
Alzamora, Ginard (Bover), Molina,
Ruben (Roberto)

Artà 12 – Son Roca 1
Gols: Nadal (4), Felip (3), Ismael (2),
Carabante, Gil, Genovard
A: Sergi (Bover), Carabante, Gil, Marc
(Riera), Felip, Ismael, Nadal,
Alzamora, Ginard (Calderón), Molina,
Ruben (Genovard)
Han tornat a gafar l’ona els cadets i
han encadenat vàries victòries
consecutives pujant llocs en la
classificació, donant fe d’això els dos
triomfs en aquests partits. I a més,
amb gran olfacte golejador destacant

Nadal, que en els tres darrers partits
ha fet 10 gols. No cal dir que en els dos
partits la superioritat artanenca va ser
totalment clara i els resultats xerren
ells totsols. A seguir en la mateixa
línia i poder acostar-se més als primers
llocs de la classificació.

Infantils
Binissalem 0 – Artà 6
Gols: Abdón (3), Riera, Coll,
Torreblanca
A: Ignasi (Reynés), Jeroni (Christian),
Valle, Flaquer, Jordi, Riera,
Torreblanca, Coll, Sergi, Abdon,
Sureda (Bover)

Artà 3 – At. Son Ferriol 0
Gols: Torreblanca, Abdon, Sergi
A: Reynés (Ignasi), Bover (Sureda),
Valle, Flaquer, Jordi, Riera, Coll,
Alzamora, Torreblanca, Sergi, Abdon
(Christian)
Segueixen i segueixen els infantils
guanyant cada partit que disputen.
Contra l’At. Son Ferriol no varen
estar tan fins com vuit dies abans a
Binissalem. Sols a la segona part
jugaren un poc millor i pogueren
assegurar el resultat, ja que a la
primera sols feren un gol i després de
molt minuts de joc. Però ja dic que a
la segona part s’entonaren i fermaren
els tres punts. A Binissalem, partit
còmode i poca oposició per part local,
prova d’això, els sis gols marcats per
certificar una altra ampla victòria.

Alevins F-7
Sant Salvador 6 – Rtvo. Santa Ponça
2
Gols: Danús (2), X. Darder (2), Seguí,
Riera
A: Riutort, Ferragut, Danús, Seguí,
Riera, X. Darder, Tous. Alzina, Amer,
Girart, López, Artigues

Sant Jordi 4 – Sant Salvador 2
Gols: Girart (2)
A: Riutort, Ferragut, Danús, Riera, X.
Darder, Tous, Alzina. Seguí, Amer,
Girart, Artigues, Edmundo
En la seva línia de normalitat segueix
el Sant Salvador, fort a Ses Pesqueres
i un poc més baix a camp contrari.
Però més no se’ls pot demanar, estant
classificats a la meitat de la taula.
Triomf clar i sense problemes contra
el Santa Ponça i ja dic que a fora no
van tan fins i per tant la derrota a Sant
Jordi.

Pollença 3 – Artà 9
Gols: Fiol (3), Adrian (2), Garau (2),
Llull, Arto
A: Sevillano, Fiol, Adrian, Garau, Llull,
Ginard, Arto. Oca, Navarro, Marvin,
Bonnin, Gutiérrez

Artà 15 – At. Peguera 0
Gols: Arto (3), Fiol (3), Adrian (3),
Oca (2), Ginard (2), Llull
A: Sevillano, Llull, Adrian, Arto, Oca,
Ginard, Fiol. Navarro, Gutiérrez,
Massanet, Guzmán
No falla l’Artà i segueix demostrant
partit a partit la seva superioritat sobre
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la resta d’equips a excepció del Santa
Eugènia, visitant de torn a Ses
Pesqueres i que segur que decidirà la
supremacia del grup. En altres
paraules, el futur campió. Els dos
resultats dels partits xerren per sí sols
i no cal dir cap comentari més.

Benjamins F-7
Badia 6 – Artà 0
A: Quintanilla, Burdiel, Llinàs, J.
Vives, Carrió, Carmona, Riera. Paris,
Vega, Ojeda, M. Vives

Artà 0 – Son Servera 3
A: Quintanilla, Burdiel, Llinàs, J.
Vives, Carrió, Carmona, Riera.
Massanet, Pascual, Paris, M. Vives
No li va anar bé la doble confrontació
de rivalitat comarcal a aquest equip
amb els dos del poble veí de Son
Servera, ja que va rebre sengles
derrotes, la primera com a visitant i la
segona com a local. La veritat és que
els dos conjunts serverins, en aquests

moments són millors i no hi ha res a dir
als dos resultats que es donaren.

Benjamins F-8
Juv. Manacor 1 – Artà 6
Gols: Tous (3), Alex, Ginard, Vega
A: Riutort, Tous, Bisbal, Alex, Ginard,
Pascual, Moll, Massanet. Ojeda, Vega

Artà 3 – Alqueria 2
Gols: Ojeda, Tous, Bisbal
A: Jonathan, Ginard, Alex, Ojeda,
Tous, Pascual, Moll, Vega. Bisbal,
Massanet
Bones actuacions d’aquest equip ja
que han encadenat tres victòries
consecutives, cosa que no havien fet
durant el campionat. Clara la de
Manacor on foren amos i senyors del
partit i més emocionant i treballada
contra l’Alqueria amb dos equips
entregats a cercar el triomf. Bon
resultat amb esclat d’alegria pels
locals.

Pre-Benjamins F-8
Santanyí 4 – Artà 1
Gol: Ginard
A: Julián, Sascha, Ginard, Ramon,
Artigues, Colomer, Gomis, Bàrbara.
Fornés

Artà 0 – Barracar 7
A: Julian, Ginard, Sascha, Ramon,
Artigues, Colomer, Gomis, Sansó.
Bàrbara, Fornés, López
No tan bé per aquest equip ja que
duen quatre jornades sense poder
assaborir l’alegria d’una victòria. Però
són els més jovenets del Club,
pràcticament tots de primer any i poc
més se’ls pot demanar i molt manco
exigir. Ja bufaran vents millors.

Comunicat dels jugadors de Primera Regional Preferent del CE. Artà

En primer lloc volem dir que hem
decidit fer aquest comunicat no per
atacar a ningú, sinó tot el contrari , per
defensar persones que creiem han
estat maltractades .
És evident que darrerament els
resultats no són positius, i per aquest
motiu, acceptam que es puguin fer,
tant a la grada com als mitjans de
comunicació crítiques a l’equip, però
sempre en l’aspecte esportiu. El que
no podem consentir és que es difonguin
mentides i que la gent cregui coses
que no són.
És per tot això que volem mostrar
el nostre suport incondicional al
nostre entrenador, Enric Darder
«Kike», a qui s’ha acusat de fer parts
i quarts per motius extradeportius,
cosa que és totalment falsa. De fet
podem assegurar que és dels

millors entrenadors, sinó el millor,
que hem tingut mai i que és un
dels màxims responsables de que
el CE. Artà estigui aquí on està.
Per tant volem deixar ben clar que
els jugadors l’hi donam tot el
suport i tota la nostra confiança.
Per altra banda, s’ha dit que els
jugadors no estan units i que el vestidor
del CE. Artà és un «caos». Això és
una altra gran mentida, ja que si aquest
equip ha aconseguit el que té, és gràcies
a la unitat del vestidor. I no és pot
dubtar d’això per una sèrie de mals
resultats. En aquest sentit no hem de
demostrar res, el que dubti si és real o
no la unitat del vestidor, el convidam a
venir a entrenar durant una setmana,
o el temps que vulgui, amb nosaltres,
a viure el nostre dia a dia i a passar
fred els vespres a Ses Pesqueres,

llavors a partir d’aquí, si vol podrà
jutjar-nos.
En darrer lloc, ens agradaria deixar
ben clar, que tot i ser l’únic equip de la
categoria que no cobra ni un cèntim, el
nostre compromís amb el club és
màxim i que lluitarem fins acabar les
forces per deixar el CE. Artà on
creiem que es mereix. També volem
aprofitar per agrair a la gent el suport
que ens dóna cada diumenge i que
estam segurs que ens donarà, malgrat
les coses no funcionin com voldríem,
i que ara mes que mai necessitam.

esports
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Assessor de la propietat immobiliària
Col·legiat núm. 1362

Compra, venda i arrendament
C/ Sant Lluc, 16
07579 Colònia Sant Pere
Tel./fax: 971 589 512

696282154  / 659549605
inmo@mallorca-colonia.com
 www.mallorca-colonia.com

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

col·laboració
Xerrameques

Heu reparat… (en positiu)

Que l’Ajuntament es cuida més del dia a dia…
Que han instal·lat, o han fet instal·lar, cons a distints punts
de Costa i Llobera…
Que també han arreglat els passos zebra del mateix
carrer…
Que han instal·lat, o fet instal·lar nous indicadors al creuer
del quarter…
Que les obres de la ronda de les carreteres Ma 12 i Ma 15
van a bon ritme...
Que l’asfalt de la carretera de Sa Duaia arribarà fins a
Cala Mitjana...

Heu reparat…(en negatiu)

Que l’ajuntament no es cuida degudament del dia a dia…
Que així com arreglen Costa i Llobera per què no arreglen
altres llocs…
Que per què no posen passos de vianants al barri de Na
Pati…
Que per què no en posen pel carrer de Santa Margalida…
Que per què no posen ordre circulatori al carrer Ciutat…
Que per què no castiguen els propietaris de cans a lloure…
Que els cans segueixen escampant brutor pels nostres
carrers…
Que al plenari del dia 23 sembla que s’aprovaran els sous
de la batlessa i del primer tinent de batle, i el del segon
tinent, què?
Que el tripartit encara dura…

Del poc, molt

El terrabastall de reveixí polític del Partit
Popular de l’Estat central, la dreta radical per
antonomàsia, la melancòlica que encara plora
els temps caducs, depriments, extorsionadors
i ofegadors de la llibertat, pretén més que
ningú, amb la seva ràbia malaltissa, la divisió
de la gent i intensifica les seves estratagemes
mundanes, i de poc sentit, amb llengües de
foc infernal, «zaplanistes» i «acebistes», amb
l’odi maleït i enverinat de la seva pròpia font
d’impotència i de femer més que manifest.

Utrac
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S’ARRENDA LA
CAFETERIA MALLORCA

DE CANYAMEL

Els interessats podeu
demanar informació

al telèfon:  971 18 30 18

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.

Foc i...
-»Nosaltres, ateus convençuts, defensors del dret a
estar en contra de la Salvació, sia eterna o terrenal,
predicadors de tots els evangelis apòcrifs, fidels
entusiastes de la festa dels foguerons –i dels dimonis-
, per la present, i amb la vènia que ens dóna la facultat
de ser crítics amb allò que ens dóna la real gana,
atorgam indulgència plenària i eterna, almanco fins a
on duri l’eternitat –al ritme que anam serà poca cosa-
, a tots aquells que facin la corema de no anar a missa,
i de menjar hamburgueses set cops per setmana, beure
vi fins que els ronyons vessin i el nas torni de color
taronja. Deixarem de part els pecats més elevats –com
el de pensar o llegir- restringits sols als pecadors més
entusiastes i encoratjats. Els més petits i insignificants
–fornicar, tenir mals pensaments- no compten per res.
Es tracta de recuperar la vella tradició dels carnavals,
abans que fossin degudament adulterats, que les
autoritats del moment, tothom ja sap quina, eliminessin
la llibertat individual per tal de tenir el personal
controlat i fora desmadrar-se. Au idò».
   L’amo de Son Cuit

... fum
   -»No fotiguem faves l’amo de Son Cuit; m’heu posat
amb sos cabells drets. No té perdó de Déu lo que de vós
acab de rebre. Jo diria que aquesta missiva és escrita
a les mateixes portes de l’infern, però lo que no sé si
és escrita p’en Banyeta o per vós. Sabeu que ho és de
picant! No mos ne faltaria d’altra que tenir-ho
malament amb es Sant Ofici i amb tota la Santa Cúria
Pontifical. Jo, de vós, seria una mica més moderat.
Pensau que en aquest llogaret hi ha persones que
creuen en allò que no han vist mai i que, per tant, tenen
fe en Déu i en la Santa Mare Església. Vos aconsellaria
tenir una mica més de respecte, no fos cosa que algú
s’escandalitzàs més des compte i li pegàs la quinotxa.
Ja basta amb s’enrenou dels països islamistes que han
provocat quatre dibuixets de no-res sobre es profeta
Mahoma; en Carod i en Maragall se posaren una
corona d’espines amb aires de mofa quan anaren a
Jerusalem i ningú ha dit res.
   No poseu més llenya en es foc que sa cosa ja crema
que basta. Ara vendrà sa corema i tots mos hem de
reconciliar amb sos veïnats, amics i enemics: «Recorda
mortal que ets pols, i que en pols t’has de convertir».
Així diu sa típica fórmula litúrgica quan mos imposen
sa cendra es primer dia de corema. Són temps de
reflexions, parenostros, i sobretot de bons pensaments,
i si hi voleu afegir res més també podeu fer alguna
promesa piadosa sempre que sigui en bé de vós i d’ets
altres. Així, en arribar s’hora de la Passió, podreu
cantar amb dignitat i net de cor:
«Per la vostra passió sagrada,
adorable redemptor,
perdonau una altra vegada,
aquest pobre pecador».
   El sen Guiot
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys (Del periòdic
local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 20 de febrer de 1929 (continuació)

Artà, 28 de febrer de 1929
El Rei En Jaume i Artà era el títol
de l’escrit a la portada de Ll. Lliteras,
que es feia ressò de la commemoració
del VII centenari del fet gloriós i
memorable de la conquista de Mallorca
per l’Alt Rei En Jaume I d’Aragó.
A les planes 2 i 3, venien impreses
dues monumentals esqueles de gent
artanenca que va morir fora poble:
una de D. Juan Ginard Esteva, mort el
dia 21 a les 2 del capvespre a
Catalunya. L’altra, de D. Antoni Sard
Blanes, mort dia 24 a l’edat de 68 anys
a la ciutat d’Osca.
De Ca Nostra
La secció informativa artanenca
d’aquesta darrera desena duia el
següent: Morts: la repentina de
Joanaina Cafena del carrer de ses
Parres, el dia 17. També ens va deixar
dia 21 a l’edat de 66 anys mestre Joan
Ginart, Violí, pares del bon amic Rd.
P. Joan  Ginart, C.O. El dia 24 fou D.
Antoni Sard Blanes el qui va morir
després de llarga malaltia. El dia 13 va
morir a Ciutat la senyora Isabel Font
dels Olors i Ordines, filla d’Artà.
Meteorología: A la fi el temps s’ha
estirat i els termòmetres han pujat de
cop sis graus.
Prometatge: Per Dª Coloma
Caldentey, viuda de Bosch, i pel seu
fill Miquel, advocat i administrador del

Crèdit Balear de Manacor, ha estat
demanada na Magdalena Sard i
Pujades, de Can Sard. Naixement:
El nostre amic Nicolau Pons, Xina, ha
vist augmentada la seva família amb
el naixement d’una nineta que durà
per nom Montserrada. Obres:
Segueixen amb activitat els treballs
de replegar i arreglar les lloses pel
trespol de la Parròquia. Millora: S’ha
acabat de plantar els pins que faltaven
al passeig del Ferrocarril a la part de
Santa Catalina de l’estació fins a la
carretera.
Registre
Naixements: Gener. Dia 1, Aina
Amorós Carrió, filla d’Antoni Cinto i
Margalida. Dia 8, Maria Garau
Mesquida, filla de Jaume i Elisabet.
Dia 15, Aina Torres Bonnín, filla de
Joan Roca i Catalina Marina. Dia 19,
Matgina Llinàs Canet, filla de Pere i
Maria. Dia 22, Jaume Brunet Fuster,
fill de Toni Escrivà i Rosa Mosca.
També Gabriel  Carrió Robot, fill de
Jaume i Maria. Dia 25, Maria Payeras
Massanet, filla de Miquel Tirós i Maria.
Dia 29, Pere Ginart Fernández, fill de
Gabriel Rei i Antònia Manuela. Dia
31, Aina i Maria Rosselló Amorós,
filles de Bartomeu Casino i Magdalena
Cinta.
Matrimonis: Dia 12, Pere Sureda
Sancho, Murtó, amb Maria Oliver

Solivellas, Moma. També Jaume
Flaquer Lliteras, Vela, amb Maria
Salas Dalmau, Nonga. Dia 15, Toni
Melis Nebot de Capdepera, amb
Teresa Fuster Fuster, Ranxera. Josep
Plancies Riera, Ueu, amb Margalida
Lliteras Nadal, Figuereta. Dia 22, Lluís
Gomila Nebot de Son Servera, amb
Elisabet Cantó Vaquer. Dia 26,
Manuel Llaneras Amorós, Murta, amb
Catalina Esteva Esteva, de ses Terres.
Dia 30, Jaume Santandreu Ginart,
Figuerota des Pont, amb Magdalena
Sureda Amorós, Peixa. Dia 31,
Bartomeu Gili Quetglas, Comuna, amb
Margalida Grau Amorós, Melindra.
Defuncions: Dia 3, Francesc Servera
Santandreu, Gavella. Dia 4, Margalida
Pastor Llinàs, Figuerota. Dia 5,
Antònia Amorós Vives, Polla. Aina
Maria Quetglas Sancho, Butla. Dia 8,
Margalida Pascual Massanet, Leva.
Margalida Vaquer Perxana. Dia 10,
Llorenç Martínez Mestre, d’un any.
Dia 14, Catalina Cursach Font, Fulla,
3 anys. Dia 28, Catalina Esplugues
Maiol, Maiola. Dia 31, Rafel Pau
Amorós Sancho, des Racó.

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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Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

 203

entreteniments

< ---------------------------- SUDOKU
Nivell difícil

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

En té un bon caramull
Però està ben conservat
No es que ho faci per fer trull
Això és sa pura veritat.

Ell mai s’hauria pensat
Fer-ne tants de un amb un
A Sant Salvador molt ha anat
És més creient que qualcún.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORITZONTALS: 1. No sé si he d’anar a la de la plaça del Marxado o a
la del carrer del cardenal Despuig. 2. Tan aviat com puguis. 3. Panxa plena,
el que faria però no faig per educació. Si has de comprar qualque cosa a preu
d’això procura tenir la bossa ben plena. 4. Segona paraula de les rondalles.
No encertaré. 5. Si treus qualcú d’això vol dir que li has fet perdre els nervis.
Transporta. 6. Anirem al zoo a veure’l. Qui ha triat aquest ofici haurà de
tractar amb turistes. 7. Curi. Deixa anar oloreta. 8. Consonant. Encarregats
d’una possessió. També sol fer feina a una possessió, aquest bon guardià.
9. Advertesqui, doni notícia. Màgica habitant de les rondalles. 10. Donaràs
a cadascú el que li pertoca.

VERTICALS: 1. Bullir, rostir, què més podem fer al pollastre? 2. Aquesta
fa por. S’aproxima. 3. Escollit. Carta. 4. Una parenta. Virtut hindú de no-
violència i respecte a la tota forma de vida. 5. A l’hivern és necessari per
dormir a pler. Escoltar. 6. Ciutadans de la capital d’un país mediterrani.
Consonant. 7. Arribem a port i fermem la barca. Ja no hi ha més enllà. 8.
Nota musical. Vocal. Feina que pot fer un fuster. 9. Posada sense cap
disposició ni sentit. 10. Farà l’efecte de l’imant. Amb aquesta carta
guanyaré el joc.

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

Cercau el nom dels següents filòsofs clàssics: Tales, Anaximandre, Anaximens, Heràclit, Parmènies, Protàgores,
Gòrgies, Pitàgores, Sócrates, Plató.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: Els 100 anys de Jaume Tous
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

entreteniments
 204

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

Sudoku

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A P O T E C A R I A 
2 R A P I D A M E N T 
3 R O T A R I A  O R 
4 E R A  E R R A R E 

5 B O T A D O R  D U 
6 O S  H O T E L E R 

7 S A N I  E M A N  A 
8 S  A M O S  C A  
9 A V I S I  F A D A 
10 R E P A R T I R A S 

Fa 40 anys
Febrer del 66

A la portada del número de febrer es
podia llegir... Sin cabalgata de reyes
y con una fiesta de San Antonio
pasada por agua, resulta casi obligado
empezar esta primera Silueta del
nuevo año 1966, en que el frio está
haciendo muy esporádicas
apariciones. [...] El cielo estrellado
de Artá, se ha visto mejorado
aartificialmente al permanecer
encendidas las luces eléctricas
durante toda la noche. Una medida
muy útil al vecindario que además da
categoría al pueblo.

Fa 25 anys
Febrer del 81

Es evidente el mal estado general de
las carreteras que a diario debemos
usar en nuestros desplazamientos, ya
sea por motivos profesionales o de
trabajo obligado o, simplemente de
esparcimiento. Y dentro de este
general mal estado, dos de ellas
sobresalen de las demas por su semi
abandono y peligrosidad. Nos estamos
refiriendo a los tramos de la carretera
Palma-Cala Ratjada, comprendidos
entre Artà y Capdepera y desde la
bajada del Coll d’Artà [...].

Fa 10 anys
Febrer del 96

Les obres de la nova pavimentació de
la plaça del Conqueridor estan
pràcticament acabades a l’espera de
la instal·lació de faroles i bancs.
D’aquests darrers encara no s’han
decidits els models més idonis [...].
Les faroles, en canvi, estan a punt de
ser servides. El dijous llarder la gent
que va participar a la festa que s’hi
féu a l’acabament de la rua va
comprovar que hi havia rajoles que
s’aixecaven. El constructor va
manifestar que encara hi faltava
l’abeurada que havia de consolidar el
conjunt.

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

C/ de l'Ombra
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De viatge per la xarxa

AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT, S. A..

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

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

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

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

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

 205entreteniments
EL LLANUT E-ZINE.
http://personal.readysoft.es/llanut/
index.htm
E-Zine musical molt complet, de les
comarques tarragonines. Agenda de
concerts, teatre, exposicions, dansa,
cinema d’autor, etc. Grups de les
comarques, concerts, festivals,
enllaços, xat...

WEB DE LA MÚSICA EN
CATALÀ.
h t t p : / / w w w . f u t . e s / ~ o m n i u m /
webmucat/webmucat.htm
Novetats Discogràfiques, actuacions,
grups, intèrprets que utilitzen el català.
Clubs de Fans, Associacions, enllaços,
Ràdio, Premsa, TV. Coordinat Jordi
Sugranyes. Col·laboració de l’A.C.
Espais de Música en Català.

CLIVIS PUBLICACIONS.
http://clivis.grn.es/
Editorial de música impresa. Partitures
de cant coral i música simfònica.
Compositors catalans del segle XX.

ACÒRDIA.
http://www.putput.es/
Molt complerta revista musical.
Depèn de Discòrdia i comte amb un
menú ampli d’opcions; Informació
musical, grups, locals, musicals, etc ...

SPUTNIK
http://www.tvcatalunya.com/sputnik/
Un bon programa musical de TV3.
Informacions i pàgines dedicades als
diversos tipus de música Pop, Rock,
Regaae, Ska i altres músiques
alternatives. Notícies i novetats,
seguiment del concerts, etc...

INFORMÀTICA I EDUCACIÓ
MUSICAL.
http://www.xtec.es/recursos/musica/
index.htm
Materials, experiències, cançons
tradicionals, intercanvi d’escoles
catalanes i japoneses, Xarxa
Telemàtica Europea per a l’Educació,
Utilitats per al sintetitzador Roland
SK-50. És del Programa d’informàtica
educativa (PIE).
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Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

 206

oferta cultural
Divendres, 24 de febrer a les 21 h

Dansa: EL CONJUR DEL TANGO
POSADOS DANCE COMPANY: Laura Macias Y Gavin de Peor
Preu: 10 euros

Diumenge, 26 de febrer a les 19.30 h

Cinema: LA JOYA DE LA FAMÍLIA
Edat: 13 anys   Gènere: Comèdia   Duració: 106 minuts
Director: Thomas Bezucha
Intèrprets:
Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Craig
T. Nelson, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Paul Schneider
Sinopsis: La bohèmia família Stone es reuneix cada any per vacances a
Nova Anglaterra. Aquest any el fill gran porta a casa la seva nòvia perquè
els conegui.

Divendres, 3 de març a les 21 h

FET PER DONES

Preu: 10 Euros

Dissabte, 4 de marc a les 21 h

Cinema. Consultar cartellera.

Diumenge, 5 de marc a les 19.30 h

MARTA CARBALLO

Espectacle per públic familiar.

Dijous, 9 de març a les 21 h

Cinema club: MANUALE DE AMORE

De divendres 10 de març a diumenge 19 de març

COOL DAYS
FESTIVAL
-Divendres 10: Teatre:
V.O.S.

-Dissabte 11: Música:
STERLIN

-Diumenge 12:Dansa:
TEMPORIL FORTE

    PATRAS,
NI PA TOMAR IMPULSO

-Divendres 17: Teatre:
TEMPO

-Dissabte 18: Música:
REFREE

-Diumenge 19: CIRC
BOVER I ESPECTACLE
DE CARRER
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Volksw
agen
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TORNAREM EL DIA 10/III

cloenda
 208

Racó

La fotografia que avui presentam
 als nostres lectors ja fa història, com

 quasi totes les que publicam
. D

e fet potser siguin una m
ica difícils de conèixer bé

les fesom
ies, perquè la foto és còpia i m

ai queda com
 l’original.

Era una rotlada d’am
ics asseguts dins el pati d’una casa artanenca, on passaven un horabaixa d’esbarjo i descans. Els retratats, dos m

atrim
onis, en

com
panyia d’un am

ic seu i un fill de cada.
Els anom

enam
 com

 de costum
 d’esquerra a dreta.

N
a M

aria M
ondoia o M

acetes, en Jaum
e C

aballero, espòs de M
aria Figuereta. En Joan Piris, la seva esposa A

ntònia Serra i el darrer dels adults, en Joan
Serra, espòs de na M

aria M
ondoia.

Els tres al·lotets són: el que està de perfil enm
ig del rotlo és en Jaum

e C
aballero, fill d’en Jaum

e. D
arrere ell na M

aria Piris, filla del m
atrim

oni, i el que
seu a la cadireta és en Jaum

e M
ondoi, fill de na M

aria i en Joan.
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