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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 829595 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 835125
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col.legi Na Caragol: 971 835841
Col.legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col.legi Sant Salvador: 971 836269
GESA (Manacor): Averies: 971 843333.

agenda

TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
971 550730
http://www.infomanacor.com/
aumasa/

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 20,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 20 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,30 h, Convent 20 h.
i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  20,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 18 h.

Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 19,00 a 20,00 h.

colonia
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.30 h
Dissabtes a les 19.30 h i diumenges a les 11 i
19.30 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.

Tren
971 177777
ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
horaris_renfe.htm
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editorial
 371

Els mitjans de comunicació,  al servei dels polítics?

Rafel Gili, actual tinent de batle de l’ajuntament d’Artà, va pronunciar
a Ràdio Artà tot un seguit de declaracions que, al nostre parer, no tenen
cap fonament ni rigor i són producte de la seva imaginació. No és
aquesta la primera vegada que en Rafel ataca directament la nostra
revista, la redacció i, en especial, Guillem Bisquerra, membre d’aquest
equip de redacció. En una ocasió ja mantenguérem una llarga conversa
amb ell precisament perquè havia fet gairebé les mateixes declaracions
que ara ha tornat repetir a Ràdio Artà. Ja en el seu moment li
intentàrem fer entendre que anava errat i que gairebé totes les
suposicions que ell feia eren equivocades. Ens pensàvem que en
aquesta reunió havien quedat clars tota una sèrie d’aspectes. Sembla
que no fou així, però aquesta vegada no tenim la intenció de perdre el
temps repetint arguments a una persona que, tanmateix, no té la
intenció d’escoltar-los. El que sí creim important, i aquest és el motiu
real del nostre escrit, és deixar clar al nostres lectors quina és la nostra
postura davant alguns punts que el tinent de batle es va dedicar a
regirar, reinventar i contaminar durant la seva conversa a Ràdio Artà:

En primer lloc volem deixar clar que en Guillem Bisquerra és un
membre més de l’equip de redacció. Un membre important, és cert, ja
que desenvolupa nombroses tasques que fan possible que la revista
surti puntualment al carrer. En cap cas, però, ens dictamina el que hem
de publicar o el que no. Ell expressa la seva opinió i és compartida o
no per la resta de l’equip.
En segon lloc hem de dir que ens importen poc les tendències polítiques
que pugui tenir cada un dels membres de l’equip de redacció.
Contínuament se’ns acusa de ser integrants, o de formar part d’un
partit d’Artà. Creim que això és una falta de respecte cap als mateixos
membres de la redacció i, sobretot, cap als nostres lectors que, estam
segurs, n’hi ha de totes les tendències i ideologies. Repetirem una
vegada més, per si encara queda cap dubte, que la revista Bellpuig ni
depèn, ni forma part, ni afavoreix cap de les formacions polítiques que
hi ha al poble. La nostra línia editorial és la de publicar qualsevol escrit,
col·laboració o manifestació que se’ns remeti, véngui del partit que
véngui, sempre que s’ajusti a uns requisits mínims. La fórmula és ben
clara per a qui ho vulgui entendre: qui més envia, més surt publicat.
Per finalitzar volem dir que en moltíssimes ocasions la revista Bellpuig
s’ha fet ressò de les queixes que pugui haver tengut algun sector de
població davant una actuació política concreta. Quan això ha passat,
la revista ha servit per deixar constància escrita de l’opinió del poble.
Precisament aquest és un dels objectius del Bellpuig: actuar com a
mitjà d’expressió lliure i no coaccionat per ningú. En definitiva, servir
d’altaveu del poble. A vegades, gràcies a la nostra publicació, aquestes
disconformitats populars han arribat a les orelles d’algun polític el qual
no sempre ha acceptat de bon grat les crítiques vessades. Però aquest
no és el nostre problema. Un càrrec públic és això: públic, i hauria
d’estar disposat a escoltar el poble (que moltes vegades s’expressa a
través de la nostra revista), ja que d’altra manera val més que és
dediqui a una altra cosa.
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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

opinió
Contesta al primer tinent de batle
Fa unes setmanes que el regidor i
primer tinent de batle de l’equip de
govern del nostre ajuntament, Rafel
Gili, va fer unes declaracions a Ràdio
Artà criticant durament la revista
Bellpuig i de pas el membre de la
redacció Guillem Bisquerra.
Assabentats per alguns oients de tal
intervenció i haver sentit després el
que va dir Rafel Gili a la ràdio, volem
fer una rèplica a tals manifestacions.
Hem de fer a saber que Rafel Gili,
abans d’anar a la ràdio, va dir a Guillem
que volia parlar amb ell i quedaren que
li telefonaria per prendre un cafè junts.
L’entrevista no es dugué a terme
perquè en lloc de parlar el que va fer
és anar a la ràdio.
També afirmam que són
completament falses les acusacions
de l’Associació de Joves d’Artà.
Per exemple: no és ver que hagués
duit a la redacció tals escrits. El que
va fer és enviar simplement una nota
de felicitació a la Sra. Munar per
haver complit 51 anys, i per correu
electrònic, no personalment. No hi
havia altre escrit i sí una foto que ja
havia estat publicada al Bellpuig en
una altra ocasió. Trobàrem els
redactors, no en Guillem, com apunta
en Rafel, que no era lògic inserir
aquest escrit com a notícia.
El que decidírem és no publicar un
escrit d’un ciutadà que volia felicitar
la presidenta d’una Institució, ja que el
més lògic era fer-ho personalment.

Tampoc és ver que Bellpuig ni en
Guillem tenguin mania a la Sra. Munar
ni al seu partit, ni tampoc a la seva
representació artanenca, per molt que
el regidor Gili ho pugui pensar. Res
tenim en la seva contra i manco per
publicar-ho.
Afegia a la seva al·locució que en
Guillem feia i desfeia del Bellpuig.
Res més enfora de la realitat. En
Guillem és simplement un membre de
la redacció del Bellpuig. Mai ha estat
el director de la revista encara que sí
admetem que essent el que duu
l’administració i publicitat,  ve a ser
com el cap visible.
Així que volem assabentar als que
dubten que els acords de la revista
són sempre presos amb total
consens, i no d’una sola persona com
apunta en Rafel i no s’amaga de dir
que és així sense entrar en valoracions.
Quant que si feim més cas a altres
partits és completament fals i només
està a la ment del nostre regidor Gili.
Bellpuig publica el que rep, tant si és
d’un partit com d’un altre. Del PP, tot
el que envia, com també del PSOE,
dels Independents i també del regidor
Julen Adrian. Si d’UM en publicam
poques, com en Rafel es queixa, és
perquè no envien quasi res, però
sempre hem publicat tot el que han
enviat, i a més essent batle, va sortir a
totes les inauguracions oficials. En
Guillem li va publicar bastants
entrevistes i publicàrem la foto

d’inauguració del polígon a primera
plana, cosa que mai havia fet Bellpuig
a altres partits.
I tampoc és ver que per no posar allò
de l’Associació de Joves allargàrem
anuncis o férem lloc per publicar altres
escrits. Quines frases de mal gust es
va gastar el nostre amic Rafel Gili. Els
qui feim el Bellpuig procuram no fer
aquestes parts i quarts. En Rafel diu
que en Guillem els deu favors i que els
paga malament. Anomena que si és el
jutge de pau és perquè UM li donà el
vot decisiu. Això és ver, però només
va ser un vot dels tres d’UM. Tampoc
en Rafel sap distingir entre Guillem
Bisquerra, Bellpuig i el Jutjat de Pau.
És ben hora de deixar de polititzar
persones i institucions.
Esperam no tenir cap polèmica i
demanam a Rafel Gili que abans de
fer públic un possible malentès,
s’assabenti de bones fonts i no indueixi
els oients de Ràdio Artà a prendre
part sense saber les dues.
Esperam haver aclarit un embull que
el nostre regidor Rafel Gili va fer
sense pensar-ho. Les coses, com deia
ell al principi del seu manifest, s’han
d’intentar aclarir a les bones i de cara
i prenent un cafè com a bons amics.
No per darrere com ell ha fet, ja que
no tenia ningú davant per rebatre les
seves paraules. És fàcil criticar si no
es poden defensar, però nosaltres el
que tenim per norma és no criticar
persones sinó fets o institucions.
LA REDACCIÓ
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Dia del Llibre

Dins el marc del ja tradicional Abril de Lletres, el passat
dissabte 22 d’abril es va celebrar el Dia del Llibre a Na
Batlessa i els seus voltants.
A la Biblioteca, la companyia Els contes bojos va
representar el conte «El puig de les bruixes» i el regidor
de Cultura, Manolo Galán, va fer l’entrega dels premis al
IX Certamen de Narració Curta i el I Concurs de Punts
de Llibre. Els premiats del Certamen, amb un reproductor
MP3, foren Pere F. Llull, Immaculada B. Borrego i M.
Antònia Zafra, en les categories 10-12 anys, 13-15 anys
i 16-18 anys, respectivament. La guanyadora del Concurs
de Punts de Llibre, premiada amb una càmera de fotos,
va ser Laura-S. Kuhne, de 12 anys.
Al llarg del matí, al carrer Ciutat, davant Na Batlessa, es
va desenvolupar la mostra del llibre, protagonitzada per
llibreries i floristeries d’Artà i d’altres municipis.

Servei de Biblioteques Municipals d’Artà
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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

Club Tercera Edat

Diada de l’àngel

El passat diumenge el Club va celebrar
la diada de l’Àngel amb una excursió.
De bon matí partiren els autocars cap
a Randa on la gent va fer la berena de
les viandes que portaven. Després es
dirigiren a la fira de Muro on també hi
passaren unes hores.

Els dies 7-9 d’abril el Club de la
Tercera Edat d’Artà va organitzar
una excursió-estada a un hotel de
Cala d’Or.
Des del sopar del divendres dia 7 al
dinar del diumenge dia 9, 110 persones
artanenques es donaren cita a l’hotel
Ponent Platja de Cala d’Or, on
gaudiren d’uns dies de germanor i

disbauxa. Foren ben atesos en el
dormir i menjar a pensió completa i
també a l’animació que els va oferir
l’hotel durant els tres dies, com ball de
saló, bingo, ballets, saunes i altres
entreteniments.
A les hores lliures del dia aprofitaren
el bon temps per passejar i gaudir del
bon paisatge d’aquestes belles cales

del sud de Mallorca. Alguns tengueren
ocasió de fer trajectes amb el minitren
del turisme i altres visitaren el port i les
diferents cales i urbanitzacions.
En definitiva, un entretengut cap de
setmana que a un preu mòdic
tengueren els associats del nostre Club
per poder passar tres dies junts.

Al migdia es personaren al restaurant
de Son Sant Martí, lloc on veren
assaborí un bon dinar i acabaren la
diada amb un animat ball de saló.
Per a molts d’anys.
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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
Artà Balla i canta

Les passades festes de Pasqua
l’agrupació «Artà Balla i Canta» es
desplaçà fins a Croàcia, concretament
a Dubrovnik, amb l’objectiu de
difondre els nostres balls i música
populars.
L’agrupació artanenca va ser
convidada pel grup croata «Raguze».
La demostració  es va fer a la plaça de
Pile, davant la murada de l’antiga
ciutat de Dubrovnick. L’actuació va
ser molt animada i ben rebuda per la
població croata.
Aprofitant l’avinentesa els membres
de l’agrupació, visitaren el casc antic
de Dubrovnick, les illes Lokrum i
Korcula,  Cavtat i finalment arribaren
a la ciutat de Mostar (Bòsnia) on van
poder veure els efectes devastadors
de la guerra dels Balcans.
Artà balla i canta és la segona vegada
que viatja a un país estranger per a
donar a conèixer la cultura
mallorquina, i segueixen amb moltes
ganes i il·lusió de seguir molts d’anys
amb aquesta iniciativa.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari
Presentat el llibre de Mn. Antoni Gili

El passat dijous dia 20 d’abril tengué
lloc a la sala d’actes del Teatre la
presentació del llibre Santa Maria de
Bellpuig d’Artà, del qual és autor el
nostre paisà Mn. Antoni Gili Ferrer.
L’acte va ser introduït per Mn.
Santiago Cortès, bon amic de l’autor
i arxiver de l’arxiu diocesà, i la
presentació del llibre va anar a càrrec
de Marià Carbonell.
A la taula hi foren presents, a més de
l’autor del llibre, la batlessa Maria
Francesca Servera, l’arxiver Sr.
Cortès i el director de Patrimoni del
Consell de Mallorca Sr. Joan Màs.
El torn de paraules fou el següent:
Francesca Servera, Santiago Cortès,
Marià Carbonell, Antoni Gili i Joan
Màs.
No cal dir que els molts espectadors
quedaren més que satisfets d’aquest
acte en el qual va quedar de manifest
que Mn. Gili ha fet i fa una bona feina
de recerca. Ell mateix va confirmar
que aquest és el número 22 de llibres
que ha editat en un espai de 31 anys.
Al final foren repartits molts exemplars

entre les persones assistents i que
Mn. Gili no donava raó a dedicar.
Al final de l’acte, Santiago Cortès feu
entrega a Mn. Antoni Gili d’una placa
d’agraïment de l’arxiu nacional que
se li va atorgar al congrés a Santander
el passat setembre de 2005, pels

serveis prestats a l’arxiu diocesà de
Mallorca.
Vagi per tant la nostra més sincera
enhorabona.

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Instal.lacions Sanitàries Artà
Esteban Matallana Fuster

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

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

R E N D I M E N T

E S P O R T I U

ja disposes a Artà de les nov es v ies de 
tractament fisioterapéutic amb la 
tecnologia  L . P . G .  MEDICAL.

Tractaments amb

ENDERMOLOGIE® -ESTÈTIC

ENDERMOSPORT® -ESPORTIU

ENDERMOTHÉRAPIE® -TERAPÈUTIC

Manuela Jiménez
C / Pere Amorós, local 5

Artà
656488174 - 971829146
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Modificacions al pas de vianants del carrer de Costa i Llobera

El número 744 de la revista Bellpuig
es fa fer ressò de les queixes que
havien arribat fins a la nostra redacció
en les quals es criticava l’exagerada
elevació del pas de vianants que
s’havia construït al carrer de Costa i
Llobera. Degut a la forma
característica que tenia aquest pas de
vianants ja hi havia bastants de cotxes
que havien fregat els baixos amb la
conseqüent rabieta que suposava pels
conductors veure que es podia fer
malbé alguna part del vehicle. La
rectificació per part del Consell no
s’ha fet esperar ja que s’ha modificat
notablement la forma del pas i s’ha
eliminat la part abultada que era
precisament el blanc de les crítiques
dels usuaris.

L’Ajuntament informa:

Que com haurem pogut constatar els usuaris de les
televisions que tenen l’antena dirigida al nostre repetidor
ara no es veu el canal  9.
Que aquest fet no és culpa del nostre repetidor sinó que
no ens arriba el senyal ni a Artà ni a la majoria de l’illa
de Mallorca i que de moment no arribarà.
El proper dia 6 de maig està previst que hi hagi una
remodelació dels canals i dels senyals que arriben a
Artà. Una vegada que arribin els senyals a Artà veurem
quins canals ens arribem i amb quines condicions, per
tant us pregam una mica de paciència per tal de veure
com arriben els senyals als nostres repetidors.
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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

El Circo Williams, de nou
a Artà

Entre els dies 27 d’abril i l’1 de maig,
la màgia del circ tornarà de nou a
Artà. El Circo Williams presentarà
el seu espectacle a la carpa que hi
haurà instal·lada al polígon industrial
d’Artà. La programació de les
funcions és la següent: dijous, dia 27
i divendres, dia 28, funció a les 19 h;
dissabte i diumenge, funció a les
18.30 h i a les 20.30 h i dilluns, dia 1
de  maig, funcions a les 12 h, a les
17.15 h i a les 19.30 h.

noticiari

Trobada dels nascuts el 1966

Per celebrar que enguany complim tots els 40 anys, dia 7 d’abril anàrem tots
a sopar al restaurant El Dorado, i després férem una bona bauxa! MOLTS
D’ANYS a tots! I que no sigui el darrer!

Xerrameques

Heu reparat…   (en positiu)

Que han abaixat la cresta muntanyosa de Costa i Llobera?
Que ara els cotxes i motos ja no «volen» com abans?
Que les noves rotondes duen un bon ritme?
Que les processons d’enguany han estat modèliques?
Que el bon temps ha protegit les acampades de Pasqua?

Heu reparat…    (en negatiu)

Que no s’ha arreglat la cresta muntanyosa de Costa i
Llobera?
Que molts de cans encara van a lloure?
Que les caques es veuen pertot arreu?
Que les autoritats pertinents no en fan ni p. cas?
Que hi ha molta calma al nostre ajuntament?
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El tancament del Càmping fa olor de mangarrufa

Referent  a la carta publicada per
aquesta revista  número 745 del 7
d’abril i firmada per la senyora
Francisca Tous Cardell, ACE Colònia
de Sant Pere, li prega publiqui una
sèrie d’aclaracions .
Perquè en el Bellpuig  744 la senyora
Francisca firma com presidenta d’una
associació i en canvi en el 745 firma
com a particular.? Li hauran cridat
l’atenció altres membres d’aquesta
associació per enviar missives tan
perverses i gratuïtes?
Perquè aquest interès de la Sra.
Francisca i Cia. per escampar
reiteradament als quatre vents  i  en
dues cartes consecutives al Bellpuig
que «el càmping és il.legal i
il.legalitzable...» ,  quan encara els
seus responsables tenen dret
d’apel.lació i no n’ ha sortit la sentència
definitiva. Si es refereix la Sra.
Francisca a què «l’associació de
comerciants i empresaris de la Colònia
de Sant Pere» és partidista i defensora
d’interessos individuals ,  això no és
cert : ens limitam a complir els objectius
legals dels nostres Estatuts que figuren
a l’Ajuntament d’Artà al  seu  abast  i
en funció dels interessos d’una
col.lectivitat. L’assossiació és apolítica
però ens oposam clarament a postures
de qualsevol partit que no defensin la
petita i mitjana empresa, el comerç

mediterrani, als nostres treballadors i
empresaris, com així està succeïnt.
Defensam el càmping «Club San
Pedro», perquè  recordem que és una
empresa ubicada dins la Colònia des
de l’any 1.985 que no feia nosa a
ningú més que a dos o tres cases  de
la zona de Betlem, persones ben
situades  que són els qui fomentaren el
sarau de denúncies i mala publicitat
contra una empresa de la zona. Entre
ells hi figuren, un artanenc, qui ja ha
fet els seus negocis, la Sra. Francisca,
com no? que tan experta és en el
tema, i un matrimoni alemany, qui
després de comprar terres i vendrer-
les a preu d’or a compatriotes seus i
construir-s’hi un casal amb totes les
infraccions urbanístiques possibles
(com també presumptament la Sra.
Francisca ), ara juguen a verds i es fan
amics del Sr. Julen Adriàn.Tots
aquests egoïstes, que volen les cales,
els camins , la carrretera de Ca los
Camps i els terrenys del càmping per
a ells tot sols, que no poden suportar  la
mica de musiqueta de les festes
d’aniversari infantils del càmping,
crearen l’associació de veïns «Es
garballó» amb la finalitat principal de
destruir el càmping. Cercaren firmes
i el suport de Julen Adrian i aquest
aprofità l’ocasió per actuar com
comunista i verd exemplar, això si,

sense importar-li els danys colaterals
conseqüents a les seves denúncies i
decantant-se el Sr Julen per la defensa
d’interessos particulars de la classe
alta en comptes de mirar pels
treballadors, com caldria fer un
comunista de debó. La Sra.. Francisca
es demana si els comerciants es
queixen per què no tenen feina , menjar
i aixopluc? és a dir, si ens queixam
perquè som pobres de solemnitat. La
resposta és no, els pobres de solemnitat
són els treballadors immigrants, tots
ells bones persones i bona clientel.la
nostra, que gràcies a les seves accions
s’han fet fóra de la Colònia. Que no
eren quatre o cinc, com diu aquesta
saberuda, sino molts més però que
noltros com associació mai no hem
específicat la quantitat exacta, que no
digui mentides la Sra.. Francisca, que
està molt lleig.Afirma també en el seu
escrit que els coloniers no necessiten
res dels clients del càmping, (vaja
manera de fer demagogia! mai no ens
hem referit als coloniers en conjunt ,
sinó al col.lectiu de comerciants, bars,
restaurants...i  ho manipul.la i a més a
més  pretén fer-mos els comptes i
conèixer més que noltros el nostre
problema ), perquè aquests no surten
per res d’allà dedins.Noltros tornam
repetir que eren una clientel.la de
març a octubre de milers de persones,

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

 FUTURES MAMÀS
  A L'AIGUA!!!!!!!
CURSETS PER A EMBARASSADES

  DILLUNS-DIJOUS 10.00H
CAPVESPRES A DETERMINAR

PER A MÉS INFORMACIÓ
      CAMÍ CAN CANALS, S/N
             TEL. 971.82.91.32

(PREU ESPECIAL 50€ MENSUAL
         MATRÍCULA GRATUITA)

que donava vida i cosmopolitisme a la
zona, i que constituïa el pa de cada dia
i necessari per passar el cru hivern,
que injustament se’ns ha eliminat i
que qui no surt de casa seva, a la
muntanyeta ,  i res no consumeix dins
la Colònia és la mateixa Sra. Francisca
Tous. Però tant se val, millor tancar la
porta que haver de servir a gent
picallosa , barallosa i llenguallarga.
Què està clar que l’amiga del contrari
als ficticis turistes xecs i polonesos i
de la desapareguda Alemanya de l’Est
(són els clients del càmping segons el
Sr. Julen) és també contrària i
menysprea als treballadors immigrants
i jubilats i és que «Déu els cria i ells
s’ajunten». Encara queden classes a
Mallorca.Recordam que a més a més
vivim en una democràcia on tots tenim

dret a protestar i a manifestar la nostra
opinió i no trobam gens bé que la Sra.
Francisca digui que un regidor ( tots
sabem que es tracta del Sr .Julen)
defensa la legalitat amb les mans netes
i en canvi posi en dubte la fiabilitat
d’uns comerciants que no atenen les
resolucions del Consell de Mallorca.
Es que el Sr. Julen té dret a manifestar-
se en contra del Consell pel tema
«autopistes», per exemple, i noltros no
pel tema «càmping»?  idò si que hi
anam bé... és que als autònoms se’ls
pot reduir el salari amb mesures
antipopulars sense alternativa ni dret
a protestar i en canvi els assalariats i
funcionaris (quan això no els hi pot
passar)  si  que poden protestar ? Al
nostre col.lectiu tant ens val que les
casetes del càmping siguin de fusta o

de formigó cel.lular, sobretot quan hi
ha un informe de l’Ajuntament que
diu que «l’impacte ambiental del
càmping és nul» i a la vista està. El que
defensam són uns  interessos , que
s’han vist greument afectats des de la
temporada 2004, d’uns treballadors
autònoms que arrisquen dia a dia el
seu capital per a obtenir a canvi  un
salari  digne, com qualsevol senzill
treballador i  a canvi a més d’oferir
uns serveis a la població som els qui
generam llocs de treball .I la Sra.
Francisca , què és el què ofereix?  què
és el que genera ?

Antoni Horrach Ripoll (President
de l’Associació de Comerciants i
Empresaris de la Colònia de Sant
Pere).

carta al director
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Carta al director

Benvolgut Sr.

Voldria pel bé de la ciutadania i
pluralitat informativa, respondre a les
«cartes al director» del 24-03-06 de la
Sra. Presidenta Francisca Tous
Cardell.
«El Mundo», diari al qual vostè critica,
li diré par a la seva informació, que és
un diari d’investigació que va analitzar
durant dos mesos tota la documentació
aportada per mi, per comprovar la
gran injustícia presa pel Consell Insular
respecte del camping. Els altres
periòdics mai no han examinat la
informació durant tant de temps. No
hi ha cap mena de falsedat dins la
crònica del diari El Mundo, en canvi si
que està plena de falsedats, falàcies i
calumnies la carta que vostè va dirigir
a la revista Bellpuig el passat 24 de
març. L’associació que presideix la
Sra. Tous la formen unes cases que
poden esser  comptades amb els dits
d’una sola mà. Aquests bungalovs
que tant critica vostè, estan homologats
per a campings i existeixen a diferents
campings arreu de tot Espanya, a més
a més han estat autoritzats per la
Conselleria de Turisme. Les
caravanes gaudeixen també de
dormitori, cuina, bany, etc. Els vials
interiors també han estat autoritzats
per la Conselleria de Turisme.
Li aconsell la lectura de publicacions
especialitzades com «el càmping y su
mundo», «Campitur», etc.

L’aparcament exterior, en el qual
moltes vegades s’hi aparquen vehicles
que no són del Camping, sempre ha
estat autoritzat per l’Ajuntament i per
la Conselleria de Turisme. A l’interior
del camping mai no hi ha hagut parking.
Si tant la molèsten aquests cotxes,
perquè no es queixa dels cotxes que
aparquen sobre l’arena de la platja i
dels que envaiexen mitja carretera de
Ca Los Camps? Els vehicles del
camping mai no han usurpat la via
pública.
Les inspeccions efectuades durant la
temporada del 2003 per part de la
Conselleria de Sanitat i po la de Medi
Ambient aconseqüència de la
denúncia realitzada per vostès (set
firmes), en les quals denuncien al
càmping pel vessament d’aigües
residuals a la mar, han demostrat que
són completament falses.
Una altra falsetat seva és la que es
refereix a la pasivitat desl exbatles Sr.
Monserrat Santandreu i Sra.
Margalida Tous, ambdues persones
de gran vàlua i sentit comú, les quals
es limitaren a aplicar la llei de disciplina
urbanística, 10/90 art. 2.13 («la
instal·lació o ubicació de cases pre-
fabricades o instal·lacions similars en
càmpings o zones d’acampada que no
precisen llicència d’obra».)
Quant al Consell Insular de Mallorca,
ha vengut a establir amb l’estimació

parcial del recurss que l’ús turístic es
troba en vigor. I si es troba en vigor i
les edificacions realitzades són les
pròpies de càmping, com així ho són,
atès l’autorització previa turística,
dificilment es pot parlar de for
d’ordenació. Ja es veu que l’ordenació
segons el Consell, és perquè l’ús es
troba prohibit a la normativa urbanística
vigent i si l’ús està prohibit, aleshores
s’haurien fet obre d’edificació que no
corresponen a l’ús del sòl.
L’embull no pot esser més estrambòtic.
Com és possible que a conseqüència
dels nostres bingalovs, canvi de
clientel·la (per turisme familiar),  i
disminució considerable de places, ara
els molesti el càmping? Què passa
amb els vint anys anteriors? Perquè el
càmping duu ja 20 anys d’existència.
No serà que el que realment desitgen
és que desapareixi el càmping per així
quedar-se sols i senyors únics de Ca
Los Camps?
I per acabar, com vostè molt bé ha dit,
vivim en un Estat d eDret, I per
conseqüent, el Càmping Club San
Pedro es reserva el dret d’emprendre
les accions legals contra la Sra. Tous,
per calumnies i difamació.

Joan Gelabert (Propietari del
Càmping).

carta al director



 15
28 abril 2006
Número 746

15

EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofrereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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Roda de premsa

El passat dia 21 es va celebrar una roda de premsa convocada pel Consell de Mallorca i el Grup
d’EU-EV.

noticiari

Assistiren Marilena Tugores,
Consellera del Consell Insular de
Mallorca, Miquel A. Llauger,
Coordinador d’EU., Andreu Pascual,
representant dels Verds a la comarca
del Llevant i el regidor local d’EU-
EV, Julen Adriàn. Hi foren presents
els representants de la premsa
provincial i de la premsa local Bellpuig.
El motiu fou expressat tant per part de
la Consellera com també pel regidor
Adriàn coincidint en què el Camping
de la Colònia era totalment ilegal. Pert
tal motiu, el Consell de Mallorca havia
decretat la demolició dels 88 bungalovs
i demés dependències instal·lades en
un plaç màxim de quatre mesos a
partir de la llicència de demolició
obtinguda de l’ajuntament d’Artà.
Aquest cas fa anys que dur coa ja que
la denúncia fou feta a l’any 2002 pel
Grup d’EU-E.V. i en fa dos que el
camping té aturades les seves
activitats.
El Consell alega que el camping mai
ha tengut llicència definitiva ja que
l’Ajuntament d’Artà només l’havia

concedida en carácter provisional. En
un principi el camping operava en
tendes de campanya i qualque caseta
de fusta. Actualment i des de fa uns
anys aquesta modalitat l’han camviada
per bungalovs prefabricats, cosa que
el Consell i EU-EV aleguen és
completament il·legal.

Així les coses, el Camping de la Colònia
està a l’espera de  que el conflicte el
decideixi la via judicial, ja que segur no
es conformarà amb l’acord del Consell
de demolició de les dependències.
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

(J. Caldentey)
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de la Colònia
Pasqua

La Setmana Santa té a la Colònia
alguna cosa especial que la fa diferent.
Als carrers com a qualsevol poble de
Mallorca hi ha més gent amb l’anar i
venir que caracteritza aquestes festes.
La diferència a què em vull referir
està en la forma de celebrar els actes
religiosos. Les celebracions
s’emmarquen en el context d’una
comunitat reduïda i en un clima de
senzillesa i serenor que afavoreixen la
reflexió i la meditació.
Es fan dues processons, la del Dijous
Sant i la de l’encontrada.
La del Dijous Sant, entrada de nit,
transcorr baix dels pins de la plaça i
per uns carrers tènuement il·luminats.
Marquen el pas uns pocs tambors. No
hi ha més símbols que la creu i uns
ciris prims, alguns mig cremats, que
simbolitzen, potser, que estem en camí,
ni al principi ni al fi. No hi ha que
imposar silenci, ans al contrari, és el
silenci que s’imposa i permet que el
misteri d’aquesta nit penetri els sentits.
La processo de l’Encontrada, el dia
de Pasqua és digna, tot i que pareix
una festa de carrer. La gent canta, es
saluda, conversa... fins que en un
moment donat sembla que el temps
s’atura i totes les mirades es
concentren en un sol punt: la salutació
de la Mare al Fill ressucitat. Aquesta
cerimònia marca el fi de les festes,
però també l’inici i continuació d’un
camí obert i no conclòs.

Pens que els qui formam aquesta
petita comunitat cristiana de la Colònia
de Sant Pere ens equivocaríem si un
dia, per mimetisme, convertíssim la
nostra Setmana Santa en un auto
sacramental. El que marca la
diferència és, precisament, la fidelitat
al nostre entorn solitari i tranquil que
convida, en primavera, a reviure tots
els anys, entre les muntanyes i la mar,
aquesta història mítica i arcaica, que
incita a escoltar més que a parlar, a
meditar i sentir més que a muntar
escenificacions propis d’un altre
indret.
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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
Pujada a l’ermita

Si bé el temps no convidava pel plugim
que queia a primeres hores del matí,
foren molts els coloniers i colonieres
que no es volgueren perdre la
tradicional pujada a l’ermita de la
segona festa de Pasqua que organitza
el Consell Pastoral de la Colònia. Hi
ha que dir que el temps va millorar i
que a l’ermita hi feu un dia esplèndid.

De la diada, a més de la nombrosa
assistència, cal destacar la missa que
es celebrà a l’esplanada i la magnífica
paella que Jordi Jaume, juntament amb
l’ajuda d’un bon equip de feina, va
preparar. Es serviren més de 90 plats
de paella. I si l’arròs fou bo, no ho fou
menys el clima de convivència que
tots poguérem fruir i experimentar.

Acabat de dinar alguns seguiren fent
tertúlia i altres, cametes me valguin,
emprengueren el camí de tornada cap
al poble.

Fòrum de Participació
Ciutadana

Dia 18.04 es celebrà la primera
assemblea temàtica que tingué per
objecte debatre les propostes
presentades de l’àrea 1 d’Educació i
Cultura. La reunió fou presidida pel
Delegat de Batlia a la Colònia Tomeu
Martí i el Regidor de Participació
Ciutadana Julen Adrian. Com a tècnics
assessors i assistiren Bartomeu Tous
i Magdalena Esteva. L’assistència fou
escassa, 10  persones. Potser va influir
l’estar en temps de vacances escolars
i coincidir amb el partit de futbol Barça
– Milán. El tema era prou important i
era d’esperar una major assistència,
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sobre tot,  de l’àmbit de l’escola, de
l’art i de les entitats culturals.

D’entre les 13 propostes es
consensuaren per a la votació final:

1. Acabar d’acondicionar el pati de
l’escola.

2. Edició de tríptics de divulgació
patrimonial.

3. Cursos d’Internet per a adults

4. Compra d’un piano per a foment de
la cultura musical a la Colònia.

Algunes propostes com les referents
a la biblioteca (increment d’ordinadors,
llibres i DVDs ) es retiraren donat
que, segons el parer de la bibliotecari
Magdalena Esteva, el material existent
és l’adequat a la demanda que hi ha,
tan a l’hivern com a l’estiu. Respecte
d’altres propostes es va constatar que
la demanda es podria cobrir per altres
vies, com era el cas de la provisió de
llibres d’orientació pedagògica per a
pares i d’alguns periòdics d’àmbit
nacional a la biblioteca, i cursos de
castellà per a immigrants.

La pròxima assemblea temàtica (àrea
3) està prevista per a dia 23 de maig
a les 20’30 a l’antiga escoleta. Algunes
d’aquestes propostes són: Passos de
vianants elevats en indrets estratègics,
reparar el camí de l’escola, evacuació
d’aigües pluvials, millora de camins i
marges, neteja i embelliment de zones
verdes, aparcaments, fonts públiques,
asfaltar les camades de Cas Pillo i
Can Blanc, creació d’un punt verd per
a ferralla i enderrocs...

Cultura

Concert d’orgue

Dissabte 29 d’abril, a les 20’15, a
l’església de la Colònia de Sant Pere
hi haurà un concert d’orgue a càrrec

d’Arnau Reynés. Aquest organista
nasqué a Campanet i compta amb un
excel·lent curriculum. Ha donat
concerts arreu de les Illes Balears,
com també a Madrid, Catalunya, País
Basc... i a Itàlia, Alemanya, França...

En aquest concert interpretarà obres
dels grans compositors de música
clàssica per a orgue:  Cabanilles,
Buxtehude, Saint-Saëns, Boellman,
Mendelssohn i J. S. Bach.

Amb aquest Concert de Primavera
l’Associació d’Amics de la Música

amb col·laboració amb l’Ajuntament i
Centre Cultural es mantén fidel al seu
projecte de, sense oblidar altres estils,
fomentar la música clàssica en la
nostra localitat. El concert de dissabte
ofereix un excel·lent repertori que
serà interpretat per un dels millors
organistes de la nostre Comunitat
Autònoma. Els organitzadors
s’alegraran si veuen correspost el seu
esforç amb una gran afluència de
públic.

Racó del Poeta

NOCTURN SENSE TU

                        Entre esperes en zel segrestava el teu nom.

Era tard. El desànim va fer sonar les dues

quan vaig endevinar que tu no arribaries.

I en comptes de no perdre el teu somrís absent,

ensems que un buit ingrat s’omplia d’enyorança,

jo encisava el delit vint vegades cada hora.

Enllà d’allà el silenci, el bat del meu insomni

va aquietar la fosca per dunes d’assutzenes,

i, tanmateix, la nit mesclà vigília i dubte.

A l’alba vaig trobar-me claranderes als ull,

i al cor, un esglaó guarnit de brulles tendres

Per on pressentia un hàlit d’olors teves...

Llavors la mar, aliena, incauta i juganera,

s’atansà amb les mans contentes d’escumes.

Joan Mesquida

Del seu llibre, ATZABÓ.
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Art

Mateo de Vallescar

Dissabte, 22 d’abril, s’inaugurà a la
antiga Estació d’Artà una exposició
de pintures abstractes dels artistes
Paul Carr i Mateo de Vallescar. Hi
havia molta gent, sobre tot anglesa,
però també d’Artà i de la Colònia de
Sant Pere. El ritual de la inauguració,
sense paraules de presentació ni la
presència de personatges que hi solen
ser-hi presents d’ofici, fou digne,
m’atreviria a dir, distingit. Els artistes
Paul Carr i Mateo de Vallescar atenien
el públic personalitzant les atencions,
però deixant el protagonisme a les
seves pintures.

La meva presència a l’exposició es
devia a una invitació d’un dels artistes,
Mateu de Vallescar, que fa anys viu a
la Colònia de Sant Pere i al qual ens
uneix una relació de veïns i d’amistat.
Part de l’obra artística d’en Mateu
m’era coneguda i m’agrada. He de

No quedava, al meu parer, res
d’aquelles pintures abstractes, però
un tant figuratives, ingènues en indrets
camperols del paleolític, enginyoses

confessar, no obstant, que vaig quedar
sorprès quan, de sobte, em vaig trobar
amb una pintura que me semblà
diferent de la que coneixia i esperava.
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tant d’idea com de color. La primera
impressió fou, doncs, de sorpresa. La
composició de lloc que m’havia fet no
servia. Es tractava d’un nou
plantejament de l’evolució artística
d’en Mateu. L’abstracte em sembla
quasi absolut, uns quadrats on es
combinen els colors blancs i blaus  i
dels quals, en alguna representació,
emergeixen cercles, globus com dèries
que anuncien nous camins i noves
formes. Es tracta d’art que ni mostra
persones, ni mostra objectes, sense
decorat, sense emmarcar. No sabria
dir, no som un entès en art, si aquesta
etapa és millor o pitjor que l’anterior,
però sí que és provocativa i fascinant.
Per a mi un nou llenguatge silenciós i
que de moment no sé llegir i que quan
més i penso més m’atreu i inquieta.
Una visita a l’exposició que estarà
oberta fins al 22 de maig val la pena
per la qualitat i novetat dels quadres
dels dos artistes. Si m’he limitat a
donar les meves impressions sobre
sols un dels dos artistes és com queda
dit al principi per motius de confiança
i d’amistat.

Llibres: Un fet significatiu i
exemplar

La festa del llibre i de la lectura es pot
afirmar que encara no es arribada a la
Colònia de Sant Pere. Es veritat que
el Sant Jordi és una festa eminentment
catalana en homenatge a Miguel de
Cervantes que, presumiblement, va
morir el 23 d’abril de 1616. Però és
també una realitat que aquesta festa
des de fa uns anys s’ha estesa per tots
els pobles de la nostra illa i que en ella
hi col·laboren institucions civils,
biblioteques i llibreters. A la nostra

de la Colònia

localitat sembla que l’espurna de la
lectura no té encara la suficient força
per encendre el foc de l’interès pels
llibres i que, per això, no ha provocat
una manifestació d’aquest tipus. En
aquest sentit qualificam de significatiu
i exemplar el fet que el nostre llibreter
Toni Horrach, en solitari, tregui els
llibres al carrer per cridar l’atenció
dels veïns sobre una festa de caràcter
eminentment cultural i educatiu.
Aquesta secció «De la Colònia» no
pot menys d’adherir-se a aquesta
iniciativa i felicitar a na Carme Bonet
i en Toni Horrach per aquest fet que
significa en forma exemplar un camí
a seguir i a recolzar.

Centre Cultural Sant Pere
Assemblea General
Extraordinària

El Centre Cultural Sant Pere convida
els seus socis a la propera Assemblea
General Extraordinària que tendrà lloc
el proper 6 de maig a les 20’30h, en el

local del Centre Cultural amb el
següent ordre del dia:

1. Paraules de salutació del President
explicant els motius d’aquesta
Assemblea.
2. Lectura i aprovació de l’acta
anterior.
3. Presentació de la dimissió de
l’actual Junta Directiva.
4. Presentació de candidatures per
formar la nova Junta Directiva i
elecció de Junta Directiva.
5. Precs i preguntes.

Anotacions:
1ª. El darrer termini hàbil per presentar
candidatures serà el 6 de maig fins al
moment de tractar el punt 4 de l’ordre
del dia.
2nª. Desprès de l’Assemblea hi haurà
sopar gratuït per a tots els socis. A
continuació Ball de Primavera amb
música en directe. La participació en
el sopar s’ha de comunicar als
responsables de l’actual directiva fins
dia 3 de maig.

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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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

de la Colònia
 Els no- socis que vulguin participar
en el sopar també ho podran fer
mitjançant el pagament de 15€. Les
persones que s’inscriguin  com a socis
abans de dia 3 de maig tindran la
mateixa consideració que els demés
socis.
3ra. La directiva prega a tots els
socis, facin efectiva en el compte
bancari del Centre Cultural (La Caixa,
nº 75 0200002599 i Banca Marc, nº 59
0017030112) la quota corresponent a
l’any en curs que, com quedà aprovat
en la darrera assemblea, és de 9€ per
a persones individuals i 15€ per a
famílies.

Club Nàutic
Assemblea General
Ordinària

El Club Nàutic Colònia de Sant Pere
convida els socis a la propera
Assemblea General Ordinària, que
tendrà lloc el proper 29 d’abril a les
16’30h en el local social del Club
Nàutic, amb el següent ordre del dia:

1. Apertura i benvinguda
2. Lectura i aprovació de l’acta
anterior
3. Memòria i exercici 2005
4. Pressupost exercici 2006
5.Acord en relació de l’us
d’amarrament per a embarcacions
que no siguin propietat exclusiva d’un
soci
6. Precs i preguntes

De S’Estanyol: Queixes dels veïns

Els veïns de S’Estanyol estan
preocupats i sorpresos. El motiu no
és altre que el que passa amb la
recollida del fems. Sense saber
perquè, fa un temps que el camió sols
passa un dia a la setmana, la qual
cosa fa que el fems s’acumulin, amb
les molèsties i el perill que aquest fet
comporta. Molèsties per als qui hi
viuen i per als qui visiten l’indret,
pudor, la brutor que s’acumula i el
perill de la invasió de les rates que
s’han multiplicat fora mida.
Ningú no explica les raons de la quasi
paràlisi de l’empresa concessionària.
Pensam que pertoca a l’Ajuntament

d’Artà fer-ho. Però, més que
explicacions, el que els propietaris i
veïnats volen és que el problema se
solucioni d’una vegada. Perquè, a més
de la lògica preocupació que senten
quan veuen el que passa, no entenen
perquè el camió del fems el recull amb
normalitat a la Colònia, però no
continua cap a S’Estanyol. D’aquí la
seva sorpresa i la pregunta que tothom
té a la boca: És que nosaltres, com
tothom, no pagam l’impost per a la
recollida dels residus? Perquè, idò, no
se’ns tracta com a la resta de zones
del municipi?

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
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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)

Vendes
Maria Pastor: Tel. i Fax 971 83 51 20
Móbil 696 523 235

CHEVROLET

Feim a saber a tots els nostres clients i poble d’Artà en general que, per causes de
canvis generals dins les Balears, NISSAN deixarà de tenir automòbils exposats dins
les seves instal·lacions.
No obstant, els nostres clients no deixaran d’esser atesos, seguint igualment amb el
servei de taller.

Degut a aquests canvis, els convidam a tots a visitar-nos, per tal de veure la nova
marca de la que dispondrem a partir d’ara.

de la Colònia
VELA

V  TROFEU PORT DE POLLENÇA – COLÒNIA DE SANT PERE

Pos Nr.Vela  Iot  Patró  1  2  Punts 
1 ESP1532  Tarumba II   3.00 1.00 4.00 
2 ESP4880  Kaya  Joan Jofre  2.00 2.00 4.00 
3 ESP235  Tacuma  T. Llinàs  1.00 6.00 7.00 
4 ESP5781  Trap  Colau Sitjar  4.00 3.00 7.00 
5 ESP5152  Hespérides  T. Massanet  5.00 5.00 9.00 
6 ESP883  Suriñe  Carlos Serra  6.00 7.00 12.00 
7 ESP6511  Aia  Miquel Oliver 7.00 8.00 14.00 
8 ESP4896  Esclafit  Pere Ladària 13.00 4.00 17.00 
9 ESP5089  Tivoli  F. Pastor  9.00 12.00 21.00 
10 ESP371  Alfin  Lucas De Miguel  8.00 13.00 21.00 
11 EMAD  Madrugada   13.00 9.00 22.00 
12 EIDE  Idefix   13.00 10.00 23.00 
 

Durant el cap de setmana de
dissabte dia 8 i diumenge dia 9 d’abril
es va realitzar la ja tradicional regata
Pollença-Colònia, organitzada pel
nostre Club. La primera prova fou un
recorregut coster d’unes 16 milles de
distància, que anava des del Port de
Pollença fins al moll de la Colònia de
Sant Pere. El vent bufava de Nord
(força 1-2), però al final va rolar a
Sud-Est. Hi participaren una dotzena
de velers d’eslores variades, la majoria
d’ells de la nostra flota, i fins i tot hi
havia un Mini-transat, que és el model
de veler que s’utilitza per creuar
l’Atlàntic en solitari i té una eslora de
6’5 metres. La part més interessant
d’aquest recorregut va ser, com
sempre, sortir de la badia de Pollença,

ja que es tracta d’una zona molt
complexa pel que fa a rolades i canvis
d’intensitat del vent, a causa de les
muntanyes que l’envolten. Alguns dels
participants decidiren anar de cenyida
cap a Formentor i els altres marxaren
cap a l’altre costat, cap al Port de
Cocodrilo. Aquests últims tingueren
més sort, perquè allà hi feia ratxes de
vent més fortes que els feien
augmentar de velocitat. En veure això,
els primers modificaren el seu rumb i
decidiren creuar tota la badia per tal
de trobar-se amb la resta de la flota,
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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
Bombes 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

 391

de la Colònia

però ja els havien regalat bastant
metres. Una vegada passat el Cap
Menorca augmentà la intensitat del
vent i tots els participants es posaren
rumb a Ferrutx amb un través–llarg
bastant ràpid. Però quan ja estaven
ben a prop del moll, el vent s’aturà de
cop, i molts velers tingueren una
feinada per poder creuar la línia
d’arribada: les veles no s’inflaven,
semblava com si tots anessin marxa
enrera! Finalment, el guanyador va
ser el TACUMA (de Toni Llinàs),
que va tardar unes 3 hores i mitja en
arribar. Sens dubte, va ser una regata
ben interessant.

La 2ª prova es va dur a terme
diumenge i el recorregut era un
TRIANGLE OLÍMPIC dins la nostra
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badia. El vent era de Nord-Est, força
1-2, i feia un dia molt assolellat, gairebé
d’estiu. El guanyador de la prova va
ser el TARUMBA, un vaixell del
Port de Cocodrilo que havia quedat
tercer a la regata del dia anterior. El
mateix TARUMBA va fer-se amb la
victòria a la classificació final amb un
total de 4 punts (3+1), els mateixos
que el KAYA (de Cantó/Jofre) que
va quedar segon els dos dies (2+2).
Hem de dir que en cas d’empat a
punts, la victòria és pel vaixell que ha

aconseguit fer la millor posició. El
tercer classificat a la general fou el
TACUMA (de Toni Llinàs). A tots
ells i a la resta de participants,
enhorabona i ànim per seguir lluitant.

Al final de la regata no podia
faltar un bon refresc, que aquesta
vegada va córrer a càrrec del Club, i
la festa va acabar amb el lliurament
de trofeus a la sala de socis. L’ambient
fou immillorable, i tothom ja comentava
amb impaciència la celebració del
següent esdeveniment: la famosa

Hublot Regata Palmavela dels dies
21, 22 i 23 d’abril, organitzada pel
R.C.N. de Palma, i en la qual hi
participen algunes embarcacions de
la nostra flota. Això ja són paraules
majors! (ja vos contarem com ha anat).
M.R.C.E.

 

Comissió de les Festes de Sant Salvador 2006

Dijous 4 de maig tendrà lloc la reunió de la Comissió de Festes de Sant
Salvador. En aquesta reunió es determinarà el programa de festes
(concerts, exposicions, dies, horaris, etc.).
La reunió començarà a les 21 h, a la sala de reunions del Teatre d’Artà.

Regidoria de Festes

de la Colònia
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S'arrenda negoci

Vine al parc natural de la peninsula de Llevant
Agenda primavera 2006

El Govern de les Illes Balears ha preparat una completa agenda
d’actes amb la intenció de donar a conèixer el Parc Natural de la
península de Llevant a la població en general. El calendari d’actes
prevists per aquesta primavera va començar el passat mes de març
amb la celebració del Dia Forestal Mundial durant el qual es van
poder visitar algunes exposicions i es van fer xerrades dirigides a
l’alumnat d’ESO i de Batxillerat dels centres educatius d’Artà.  Dins
aquest mes d’abril ja ha tengut lloc la conferència «Coneixes les
plantes del parc?» a càrrec de Miquel Àngel Conesa. Aquesta
conferència anava dirigida al públic en general i es va acompanyar
d’una visita a la finca pública de S’Alqueria Vella. Durant el present
mes d’abril encara hi ha prevista l’activitat «Ruta de la prehistòria:
primer itinerari arqueològic del parc» que consistirà en una altra
visita guiada que tendrà lloc el proper dissabte, dia 29. L’acte va
dirigit al públic en general i tendrà lloc a la finca pública de s’Alqueria
Vella.

Altres actes prevists dins l’agenda Primavera 2.006 són:

Dimecres, 21 de juny,
Excursió nocturna i bany a la platja: Solstici d’estiu: la nit més
curta, a càrrec del personal del parc.
Lloc: inici a s’Alqueria Vella i arribada a la platja de s’Arenalet des
Verger. Possibilitat de dormir a la zona d’acampada o bé de tornar
a peu la mateixa nit. Hora: 19 h.

Curset: introducció a la fotografia de la natura.
Classes teòriques i sortida de camp. A càrrec d’Agustí Torres.
Lloc: Residència d’Artà. Classes teòriques: 31 de maig i 9 de juny
a les 20 h. Sortida de camp: 4 de juny, a l’aparcament de sa Clota
(Artà).

Inscripció gratuïta a totes les activitats:
Places limitades.
Confirmau l’assistència al tel. 971 83 68 28.

Inscripció gratuïta a totes les activitats:

• Places limitades

• Confirmau l’assistència al 

 tel. 971 83 68 28 

Destinataris: Públic en general
Lloc: Residència d’Artà (c/ Pou Nou, 13) 
i finca pública de s’Alqueria Vella, Artà
Horari: de 10.00 a 11.30 h, la 
conferència, i de 12.00 a 17.00 h, la 
sortida de camp

Dissabte 8
Conferència i itinerari: 

Coneixes les plantes del Parc?
A càrrec de Miquel Àngel Conesa

Vine 

la península de

Llevant
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Destinataris: Alumnat d’ESO i de 
batxillerat dels centres educatius d’Artà
Lloc: Teatre d’Artà
Horari: de 10.00 a 14.00 h

Dimarts 21

Celebració del Dia Forestal Mundial

Activitats: exposicions, xerrades…
A càrrec dels educadors ambientals de la Conselleria 
de Medi Ambient i del personal del Parc

Destinataris: Públic en general
Lloc: Inici a s’Alqueria Vella i arribada 
a la platja de s’Arenalet des Verger. 
Possibilitat de dormir a la zona 
d’acampada o bé de tornar a peu la 
mateixa nit
Hora: 19.00 h

Dimecres 21
Excursió nocturna i bany a la platja:

Solstici d’estiu:
la nit més curta
A càrrec del personal del Parc

Destinataris: Públic en general 
Lloc: Finca pública de s’Alqueria 
Vella, Artà
Horari: de 10.00 a 14.00 h

Dissabte 29
Itinerari guiat:

Ruta de la prehistòria: 
primer itinerari arqueològic del Parc
A càrrec d’Helena Inglada

Destinataris: Públic en general 
Lloc: Residència d’Artà (c/ Pou Nou, 13)
Classes teòriques: 31 de maig i 9 de 
juny a les 20.00 h
Sortida de camp: 4 de juny, a 
l’aparcament de sa Clota (Artà)

Introducció a la fotografia 
de la natura
Classes teòriques i sortida de camp
A càrrec d’Agustí Torres

noticiari
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461
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Rafel Riera Sancho i Jon Pascual Colinas representaran a Mallorca en la final del XLII
Concurs Nacional d’Educació Vial en Parcs Infantils de Trànsit

noticiari

Dos artanencs, Rafel Riera Sancho i
Jon Pascual Colinas, han quedat
classificats en primer i segon lloc en la
fase prèvia del XLII Concurs Nacional
d’Educació Vial en Parcs Infantils de
Trànsit, organitzat per la Direcció
General de Trànsit, pel Ministeri
d’Interior i per la Jefatura Nacional
de Trànsit. Aquesta fase prèvia va
tenir lloc a es Pinaret, Palma, i els dos
joves artanencs, juntament amb altres
cinc integrants del nostre poble, varen
haver de competir amb un gran nombre
d’infants provinents d’altres llocs de
Mallorca. El jurat estava format per
diversos membres de la Conselleria i
alguns examinadors de trànsit els quals
varen valorar els coneixements que
tenen els infants respecte a les normes
de trànsit. Per accedir a la final que se
celebrarà a Leon, tant en Rafel com
en Jon varen haver de demostrar els
seus coneixements tant teòrics com
pràctics. Per això, es va muntar un
parc tancat en el qual s’hi varen situar
carrers, rotondes, discs de
senyalització, semàfors, etc. Els
participants s’havien de desplaçar en
bicicleta i anar superant una sèrie de
proves puntuables. La fase final del
concurs tendrà lloc el proper dia 2 de
juny a Leon i els dos artanencs
s’hauran d’enfrontar a uns 500 infants
amb edats compreses entre els 8 i els
14 anys. S’ha de dir que una part del

mèrit del resultat final aconseguit pels
dos infants ha estat gràcies a la feina
feta per Joan Riera i Jaume Vaquer,
membres dels Cos de Voluntaris de
Protecció Civil d’Artà, que han actuat
com a monitors-entrenadors. Tant en
Rafel com en Jon han comentat a la

revista Bellpuig que l’experiència ha
estat molt interessant i que esperen
amb il·lusió la final de Leon. Són
conscients que el nivell de la resta dels
participants serà ben elevat però no
descarten la possibilitat de tornar amb
algun premi. Que hi hagi sort!.
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DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS
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noticiari
Pere Obrador Espinosa treballa al capdavant d’un dels projectes més innovadors de HP
L’equip que dirigeix en Pere acaba de presentar el «Misto»,  una novedosa proposta informàtica

Fa uns mesos va tenir lloc a l’HP Lab University 2005,
un dels events més importants referits al món de la
informàtica, la presentació pública del primer prototip
del «Misto»una proposta diferent creada per l’Imaging
Technology Department, del qual Pere Obrador
Espinosa n’és el principal responsable. La proposta és
molt atractiva ja que es tracta d’una taula amb una
pantalla tàctil que permetria als seus usuaris poder
seure al seu voltant i veure en companyia imatges
fotogràfiques, vídeos, jugar a jocs de taula, etc. Encara
no se sap quan es comercialitzarà el producte, però la
notícia important és que sigui un artanenc el que
estigui al capdavant d’un dels departaments més
importants d’investigació en noves tecnologies. Per a
més informació és poden consultar les següents
adreces:

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/chronicle/archive/2006/02/22/BUGM8HCCE91.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=/chronicle/archive/2006/02/22/BUGM8HCCE91.DTL&o=0
http://news.com.com/HP+Labs+marks+40th+with+high-tech+coffee+table/2100-1008_3-6041758.html
http://asia.cnet.com/reviews/printers/printerfriendly.htm?AT=39314840-39050070t-39000056c-20000101q-1
http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/3586606
http://tinta-e.blogspot.com/2006/02/hbrido-entre-mesa-de-comedor-y-pc.html
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Passat festes
Han passat les festes de Setmana Santa.

Començaren com ja és costum de fa
molts anys amb el concert a càrrec de
l’Orfeó Artanenc i el Pregó. Enguany
un Pregó que na Balbina Gil va saber
esbrinar en favor i defensa de la dona
en general. De la dona de sempre. De
les nostres mares, esposes, filles…
Una exposició ben esbrinada que va
fer davallar llàgrimes a més de dues
persones presents a l’acte. Una
quinzena de minuts que varen tenir la
virtut que la gent assistent estigués
molt atenta a les paraules de na
Balbina.
Els actes pròpiament dits de la Setmana
Santa es desenvoluparen més o manco
com estaven previstos al programa.
Un Auto Sacramental a les escales

del Convent on es congregà una notable multitud
de creients, els quals estigueren molt atents a
l’escenificació del Sant Sopar.
El Divendres Sant, es va escenificar a Sant
Salvador l’acte del Davallament de la Creu. Un
acte seguit per molta gent, sobretot estrangers
que durant aquestes setmanes han visitat el
nostre poble. Seguidament la processó fins a
l’església, on es fa l’enterrament del Crist al
sepulcre, va ser una autèntica desfilada de les
imatges representatives de la Passió i al final el
Crist damunt el llit que porten quatre membres
de la Confraria. El silenci el podien tallar amb
una espasa com realment es sol comentar. La
falta de la banda de música, ancorada per molts
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en aquest acte, queda suplerta per
aquest silenci expectant que els milers
de persones que fan d’espectadors
guarden a favor de la nit trista del
Divendres Sant.
Els actes litúrgics, més o manco com
sempre. L’església només roman
quasi plena a l’ofici del dia de Pasqua,
on en general a la gent li agrada
assistir a l’encontre i després anar a
missa. No cal dir que també és un acte
que omple entre l’actuació de l’Orfeó
i l’orgue. Les persones que es
reuneixen es donen els molts d’anys i
firmen perquè l’any que ve s’hi tornin

veure. Els altres actes no arriben a la
meitat, ja que la gent passa una mica
d’aquests actes i això que són realment
els autèntics vivents de la Setmana
Santa.
Però la gent, sobretot jove, aprofita
les vacances per sortir de viatge o bé
simplement anar d’acampada. De fet
la zona de sa Duaia va quedar plena
no tan sols de gent d’Artà sinó també
de fora poble.
Incidències, cap de molta importància.
Així mateix la megafonia del Dijous
Sant al convent no va anar molt bé. Hi
hagué un parell d’aturades segons

han dit degudes a la falta de força del
corrent elèctric. Del demés tot normal
com cada any. Vistosos els passos i
també la Casa Santa al Roser de la
Parròquia. Molta assistència de
penitents, els quals es mereixen una
nota ben valorada perquè de cada any
observen més compostura i ordre
dintre les processons.
L’enhorabona va per a tots els que
d’una forma o altra han participat i
ajudat perquè els actes de Setmana
Santa d’Artà siguin més decorosos i a
to amb el que representen.
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El Consell de la Joventut d’Artà elegeix president
El passat dijous dia 20 a les 20 h, al casal de joves d’Artà, es va celebrar la 1a assemblea ordinària del Consell
de la Joventut d’Artà per tal d’elegir els càrrecs directius.

Ara després de més d’un any de la
creació del Consell Local de la
Joventut d’Artà, la comissió permanent
va elegir el seu president per quatre
anys. El jove Jaume Sureda i Femenies,
el jove Faro, serà el president de tal
consell i li seguirà com a vicepresident
el jove Bartomeu Torres, Butler. Cal
recordar que fins fa ben poc el Consell
Local de la Joventut d’Artà era el
primer i únic consell de joves que
existia a un municipi de les Illes, ja que
fins aleshores sols hi havia el Consell
de la Joventut d’IB, ara pareix ser que
els pobles veïns com Capdepera i
Pollença també en volen constituir un.
Els tres objectius més importants que
el nou president vol destacar són:
1- Tenir una bona relació i
representació al CJIB demanant tenir
veu i vot a les seves assemblees o
reunions.
2- Recolzar l’Ajuntament d’Artà en
les àrees de joventut, cultura i
participació ciutadana.
3- Posar en marxa iniciatives per als
joves d’Artà com la creació d’un espai
jove i l’organització de la 1a assemblea
de joves.

La nova junta directiva està formada per:

President: Jaume Sureda, Faro.
Vicepresident: Bartomeu Torres, Butler.
Secretari general: Salvador Martínez, Sol.
Tresorera: Rosa Bibiloni Nievas.
Vocals: Sebastià Riera «Barret», Miquel Ginard «Murtó», David Salome
«Piranya», Joan Lliteres «Teléfonos», Jaume Pastor « Jardí».

Més informació a:  http://bloc.balearweb.net/clja
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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

noticiari
Brot’06, els artanencs a la final del Mallorca Prix

Programa  Recinto  Zona K Escen. 
centr. 

     

Gran Final Mallorca Prix   13 a 15:30 
h   

Paella per a 800 persones!  15:30 a 17 
h   

Trivial d‘associacions juvenils  17 a 20 h   
Entrega de premis a associacions 
juvenils  20:30 a 21 

h   

Tunning  15 a 2 h   
     
Skateboarding y Grafiti   17 a 24 h  
Dj Llewelyn (crossover)   15 a 17 h  
Jagger&meister iPod-set   18 a 19 h  
Tapon y Yuju (hip-hop)   20 a 21 h  

Dj Llewelyn (crossover)   22:15 a 23 
h  

     
Anegats    17 a 18 h 
Marta Elka    19 a 20 h 
Jaime Anglada    21 a 22 h 

M Clan    23 a 00:30 
h 

José Padilla (ex Café del Mar)    00:30 a 2 h 
 

El proper dissabte, dia 29 d’abril, se
celebrarà el festival jove de Mallorca
Brot’06, durant el qual hi ha
programada la fase final del concurs
Mallorca Prix. Com els nostres lectors
recordaran l’equip d’Artà format per
diversos joves del nostre poble, després
de realitzar una gran fase prèvia, va
aconseguir accedir a aquesta final.
Està previst que la competició entre
els diferents equips comenci a les 13h,
a l’hipòdrom de Son Pardo. El
programa dels actes prevists és el
següent:

29 d‘abril de 2006 - de 13:00h a 2:00h
BROT’06 començarà a les 13h amb

la GRAN FINAL del MALLORCA
PRIX, seguit d’una GRAN PAELLA
per a 800 persones, MÚSICA EN
DIRECTE, etc.
enllaços directes:

Nota per als mitjans de comunicació

L’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple
(ABDEM) convida tot el poble al concert que
tendrà lloc el proper 14 de maig, a les 20 h, al Teatre
d’Artà.
El concert constarà de dues parts:
1a part: actuació de la pianista i compositora Montse
Orfila.
2a part: actuació de l’orquestra Grandes Clásicos,
dirigida pel senyor Manuel García Rodríguez.
L’entrada serà gratuïta.
Hi haurà guardioles a l’entrada per si voleu fer
alguna aportació a benefici de l’Associació.

Artà, 11 d’abril de 2006

Pintures abstractes a la galeria d’art
de s’Estació

El passat dia 22 d’abril a les 21 hores va tenir lloc
la inauguració de pintures abstractes a la galeria de
s’Estació.
Paul Carr i Mateo de Vallescar són els artistes que
tenen exposades les seves obres i que estan a
l’abast dels bons aficionats a la pintura.
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VENDA DE PISOS A ARTÀ
Pisos de 88 m2 + parking al carrer de Na Coixa
a partir de 156.000 Euros

Entrada: 2.000 euros

Resta: Hipoteca Joven 525 € al mes.

Tels. 971 72 24 93 /  630 132 563

Promocions immobiliàries
 

La «Artevisita» a Can Cardaix

Dels dies  13 al 19 d’abril la galeria d’art de Ca’n Cardaix va incloure dins les seves obres una
itinerant anomenada «La Artevisita».
Aquesta exposició va tenir artistes de la nostra comarca com Joan Duran, Llorenç Burgos, Toni
Riera, Jesús Ballester i Carme Fuster, tots ells de Manacor, Fernando Robuschi, de Porto
Cristo, Winfrid Flach i Bàrbara Flach, de Capdepera, Yudito d’Ariany, Violetta Jesse de Cala
Rajada.
A més de les dues principals artistes del nostre municipi: Carme Sánchez de la Colònia de Sant
Pere, i Aina M. Lliteras d’Artà
Aquesta exposició tenia coberta tota Mallorca dividida en tres zones: Costa Nord a  Valldemossa,
Claustre de Santo Domingo a Pollença i Can Cardaix a Artà.
Una gran varietat d’aquesta exposició era amb pintura, escultura, gràfics i ceràmiques.

noticiari

Inauguració de la Memòria Històrica a Artà

El passat 14 d’abril tengué lloc a la
sala d’actes del Teatre, tal com s’havia
anunciat, la exposició de la Memòria
Històrica d’Artà: 1931-1939,
organitzada per l’Àrea Socioeducativa
de l’Ajuntament d’Artà i que
romandrà oberta fins al 29 d’abril.
A continuació es va donar una
conferència a càrrec d’Arnau
Company, historiador, que tenia per
títol «La II República a Mallorca i els
avanços socials».
Aquesta conferència va ser prou
interessant i que donà lloc a un
col·loqui entre els assistents i el
conferenciant.
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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

noticiari
El dia 22 el nostre amic i historiador
Antoni Picazo va donar una
conferència sobre la Reforma Agrària
a Artà durant la II República.
No cal dir que dita conferència va
despertar expectació i la sala d’actes
del Teatre va registrar una notable
entrada. Al final també hi hagué un
col·loqui que sempre resulta interessant
i més pel tema exposat.

El pròxim dissabte dia 29 d’abril
tendrà lloc un debat a la sala d’actes
del Teatre amb el tema «La II
República i el model d’Estat, passat,
present i futur». Hi estaran presents
representants dels diferents partits
polítics de les illes. Moderarà: Jaume
Morey Sureda.

El dia 6 de maig, a les 21 hores, es
presentarà el documental Nosaltres
els vençuts al Teatre d’Artà. La
presentació anirà a càrrec del seu
director Antoni Maria Thomàs.

Recuperació de la Memòria
Històrica. Artà: 1931-1939

HOMENATGE A LES VICTIMES

Teatre d’Artà: 27 de
maig a les 12’00
El dia 27 de maig està previst un
homenatge a les víctimes de la
repressió, per la qual cosa, des
d’aquest Ajuntament s’intentarà
contactar amb les famílies dels
repressaliats. No obstant això, les
dificultats materials per localitzar a
cada un dels afectats, o en el seu cas

amb els corresponents familiars, és
una tasca molt complexa. Per tot això,
i davant la impossibilitat manifesta de
convidar a tots i a cada un dels hereus
dels repressaliats volem, des de les
pagines del Bellpuig traslladar aquesta
invitació a totes aquelles persones
que varen tenir o tenen algun
familiar repressaliat, o bé han patit
amb les seves pròpies carns la
repressió, així com també feim
extensiva aquesta invitació a tothom
que hi vulgui assistir, tant a l’homenatge,
com a tots els actes commemoratius.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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L’associació d’Amics del Poble
Saharauí de les Illes Balears
conjuntament amb l’Ajuntament
d’Artà els volem fer arribar el
projecte de VACANCES EN PAU.
Es tracta d’un projecte que va
destinat a famílies acollidores del
municipi d’Artà,  per a acollir nins i
nines saharauís de entre 8 a 12 anys
durant els mesos de juliol i agost.

El projecte Vacances en Pau té els
següents objectius:
- Propiciar que els nins i nines
evitin les elevades temperatures que
es donen al desert durant dos mesos
d’estiu, que poden arribar fins als
50ºC.
- Diagnosticar i tractar tots els
aspectes sanitaris que presentin els
infants per tal d’evitar el

desenvolupament de malalties greus
i/o proporcionar-lis una major qualitat
de vida.
- Recordar i sensibilitzar la
ciutadania de les Illes Balears que el
conflicte Saharauí persisteix i s’agreuja
dia a dia. Per tant, els infants es
converteixen en ambaixador del seu
poble en tant que són rebuts per les
autoritats comunitàries i tenen una
forta repercussió mediàtica.

El dia d’arribada s’estima a principis
de Juliol i la partida a finals d’agost.
Tot infant que ve amb el projecte
«Vacances en Pau» se’n va amb
«Vacances en Pau».

EN DEFINITIVA: CERCAM
FAMÍLIES

Tots aquells que hi estigueu interessats
vos podeu posar en contacte amb na
Tiana al :

871.94.47.83 / 639.32.93.20
vacancesenpau@yahoo.es

ò als Serveis Socials Municipals d’Artà
amb contacte amb na M ª Antònia al:
971- 83 56 24 de 8:00-15:00 h
macatala@arta-web.com

Vacances en PAU

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

noticiari
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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

noticiari
• És possible incentivar una

economia sostenible?
• Podem aconseguir que els

immigrants s’integrin?
• S’han d’evitar els grans edificis a

la Colònia?
• Podem fer atractiva la política?

Vine a debatre tot això i més dissabte
dia 13 de maig, al Quarter de Betlem,
a partir de les 16:00 hores a la jornada
que farem els Independents.

Després hi haurà sopar i festa.

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

CONSMANUELPOZO@terra.es

Se necessiten
peons per a la
construcció

Informes: Toni Massanet
Tel. 636 978 177
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Els Serveis Educatius informen...

TENS L’ORELLA VERDA?

Aquesta és la pregunta que realitzaven
els nins i nines del Consell Infantil
mitjançant uns adhesius que repartien
el dia de la Fira del Llibre als adults.
Donaren adhesius a molta gent adulta,
i gairebé ningú sabia què volien dir els
nins amb aquesta pregunta. Tot i que
a es va explicar a molta gent, aprofitam
per aclarir-ho als que no ho saben.
Els nins del Consell Infantil varen
extreure la idea de Gianni Rodari, un
prestigiós pedagog italià, que convida
els adults, a través d’un poema, a tenir
una «orella verda» (en el sentit
d’immadura i jove) per saber
escoltar els nins.
I hauríem d’aprendre a tenir en compte
les seves idees i les seves propostes
per millorar el poble, ja que, com diu
un altre reconegut pedagog italià,
Francesco Tonucci, un poble adaptat
als nins és un poble on tothom viu bé.
El Consell Infantil d’Artà, a més, està
basat en la filosofia de Tonucci, en el
projecte de «La Ciutat dels Infants»,
en què dóna a conèixer aquesta idea.
I els nins del Consell Infantil han

«UN SENYOR JA MADUR AMB
UNA ORELLA VERDA

Un dia dalt del tren que puja a Vall
d’Userda
vaig veure pujar un home amb una
orella verda.

Ja no era gaire jove, de fet era senyor,
ben gran, tret de l’orella, que li era tot
verdor.

Ràpid vaig canviar de lloc per veure’l
bé
i estudiar aquell fenomen tal com s’ha
de fer.

Senyor, que jo li dic, vostè té certa
edat,
d’aquesta orella verda, en treu
cap resultat?

Cortès em va respondre: ja pot dir que
sóc un vell.
De jove ja no em queda sinó aquest
tros de pell.

És una orella nena, la tinc per’xi
gaudir
de veus que la gent gran no es vol
parar a sentir.

Escolto bé el que diuen els ocells,
arbres i vents,
els núvols que es desplacen, les pedres
i els torrents.

Els nens també els entenc, quan
diuen certes coses
que per la gent madura no són
altre que noses.

Això va dir el senyor amb una orella
verda
un dia dalt del tren que puja a Vall
d’Userda.»

Gianni Rodari

considerat, des del principi, reivindicar
que els adults tenguin una orella verda.
Aquest dia, a més de repartir els
adhesius, el Consell Infantil va
aprofitar per parlar amb els altres
nins, contar-los el sentit de l’adhesiu
(a qui en donaven un parell perquè els
fessin arribar a altres adults), i també
els convidava a escriure un llibre sobre
les coses que els agraden i les que no
els agraden d’Artà.
I aquí teniu, doncs, el poema que tant
ens ha fet reflexionar:
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En Xavi Torres visita el col·legi Sant Bonaventura.

Vàrem dedicar els dos dies abans de Pasqua a
realitzar unes jornades culturals. Aquestes
jornades varen estar basades en el programa
«Aprenem junts» de la Conselleria d’Educació.
L’objectiu del programa és que l’alumnat entengui
que les diferències físiques, psíquiques no han
d’ésser un obstacle per tenir una bona
convivència. Nosaltres enganxarem aquest
objectiu amb el nostre objectiu general. I així ens
va permetre fer un munt d’activitats relacionades
amb les diferències de tot l’alumnat tant a nivell
de raça, com a nivell de cultura, com a nivell de
religions.
L’alumnat d’Infantil va fer crespells i una visita
per recercar els ous de Pasqua.  L’alumnat del
primer cicle de primària es va basar en la
gastronomia de distints països de la mediterrània
i així varen anar a comprar a la plaça alguns
productes i varen fer una amanida per berenar.
L’alumnat del segon cicle va fer feina amb els
sentits i experimentaren sensacions noves sense
poder emprar algun del nostres sentits com per
exemple la vista. L’alumnat del tercer cicle
feren feina amb les distintes religions de la
mediterrània. L’alumnat d’ESO va fer feina
amb la música i la percussió.
Però el plat estrella va ser la visita de Xavi Torres
al nostre col·legi per explicar-nos una mica els
seus reptes i per transmetre els valors propis de
la solidaritat i de l’afany de superació dia a dia.
Cal comentar que la visita de Xavi no era per fer
menció de tot el seu bagatge de premis i medalles,
que si que és molt important però el que més
volíem destacar era la seva part humana. En
Xavi ens va explicar com afrontava cada dia la
seva vida i com dia a dia ha anat superant els
obstacles propis de la vida. Després hi va haver
firma de cartells i ens va deixar un cartell firmat
per cada aula del nostre col·legi.
Des de aquest espai li volem donar les gràcies
per la seva visita i dir-li que l’alumnat en va treure
un bon profit de la seva visita.
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Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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Na Caragol celebra el 25è aniversari del retorn de l’escola pública a Artà

noticiari escolar

EXCURSIÓ A COFIB

Els propers dies 17, 18 i 19 de maig, el
CEIP Na Caragol té previst realitzar
diversos actes per commemorar el
25è aniversari del retorn de l’escola
pública a Artà. Si feim una mica de
memòria hem de recordar que durant
el curs 1981-1982 es va començar la
tasca educativa a l’antiga Central
Elèctrica d’Artà amb cinquanta-cinc
infants de quatre i cinc anys i dos
mestres. El curs 1985-1986 va marcar
la consolidació d’aquest projecte

educatiu i es va realitzar el traspàs a
la nova escola de «Na Caragol» amb
uns cent seixanta-tres alumnes i sis
professors. Actualment el centre
compta amb tres-cents trenta-vuit
alumnes i trenta-cinc mestres. Durant
els dies 17, 18 i 19 de maig es podran
visitar al mateix centre de Na Caragol
diverses exposicions que serviran per
recordar quins foren els inicis d’aquest
interessant projecte, quina ha estat la
seva evolució i com s’ha transformat

la realitat escolar durant aquests anys.
El calendari d’actes acabarà amb una
festa final que tendrà lloc dia 19 de
maig al pati de l’escola i en la qual, a
més de la gent que actualment té
alguna relació amb el centre, també hi
estan convidades totes aquelles
persones que han fet possible aquesta
realitat: antics mestres, antics alumnes,
...

Dijous, dia 23 de març els nins de 3r i 4t de primària del col·legi
Sant Salvador vàrem anar d’excursió a COFIB (Consorci de
recuperació de la fauna de les Illes Balears) per estudiar les aus.
Quan vàrem arribar vàrem anar a una casa feta de fusta i ens
varen explicar que allà les duien les aus ferides o amb alguna
cosa malament i uns 30 o 35% es recuperaven i les amollaven
però les altres es morien, les sacrificaven o eren irrecuperables
com una parella de voltors negres que vàrem veure a una gàbia
molt grossa.
Després vàrem anar a berenar i a veure les gàbies on hi havia
els ocells que estaven malalts. Vérem xorics, gavines de bec
vermell, mussols, àguiles, òlibes ...També vàrem veure tortugues.
N’hi havia de mediterrànies i de mores. Seguidament vérem els
animals exòtics: serps, iguanes, escorpins...Són animals que la
gent compra i després els abandona perquè tornen adults i no els
volen. Hi havia una serp de color blanc, era una pitó.
Seguidament entràrem a la clínica i ens varen mostrar on
posaven els ocells quan les duien allà. El monitor ens va mostrar
que tenia fet com un collar d’indi amb plomes i era per fer un
implant a qualque ocell que li faltava qualque ploma. Després

ens varen mostrar  uns guants i una cosa que pareixia un davantal, era per
fer  radiografies i s’havien de posar tot això per no collir radioactivitat.
Seguidament ens varen mostrar la sala d’operacions i allà hi havia moltes
tisores, una làmpara que la seva llum no era calenta i així les ferides no
s’assecaven.
Finalment vàrem anar a dinar i quan acabarem partírem cap a Artà.
Va ser un dia excepcional!!!

JOSEP BERNAT
4t PRIMÀRIA
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El passat 24 de març els alumnes del col·legi Sant Salvador
van visitar s’Alqueria Vella (més coneguda pels artanencs
com sa Curia Vella) amb motiu de conèixer i estudiar la flora
i fauna del paisatge del Parc Natural de Llevant. El grup va
poder gaudir d’un dia ben net de núvols, però amb un vent que
molestà una mica, tant per escriure tant per anar amb bicicleta.
La partida fou des de sa Clota amb la bicicleta. Un cop allà es
trobaren amb una representant de la  Conselleria de Medi
Ambient que els explicà les diverses activitats que es durien
a terme al llarg de tot el matí i part del migdia. Després de
berenar es posaren mans a la feina. Els alumnes es dividiren
amb grups i a cadascun se l’hi va assignar una parcel·la de
terreny diferent per estudiar-la a través d’un bloc d’activitats
que els proporcionà el Consell. Per realitzar les activitats
varen contar amb l’ajuda de n’Antònia Llabrés, de la
Conselleria De Medi Ambient. Aquests exercicis duraren
bona part del matí i desprès de reposar forces i ganduleja una
mica al sol observant el preciós paisatge, ja que amb les pluges
d’aquest any tot està d’un color verd que resulta molt agradable
a la vista, s’emprengueren un altre cop les activitats i aquest
cop tocà anar a veure un tros de pinar i matoll que l’any passat
sofrí un petit incendi i estudiar les conseqüències d’aquest
damunt els ecosistemes  i les maneres d’evitar que es
produeixin i com regenerar un bosc després d’un incendi.
Després d’aquesta xerrada ens s’acomiadaren de n’Antònia
i partiren altre cop cap a Artà. No varen haver de lamentar cap
caiguda amb la bicicleta ni cap contratemps important.
En aquesta excursió els alumnes aprengueren a respectar,
guardar i estimar el bosc com a part imprescindible del seu
entorn. Tots en general agraïren aquest dia de classe al camp
i el valoraren amb molt bona qualificació la sortida.

 Sergi Franco 4t ESO

Els alumnes d’Infantil de Sant
Salvador han anat d’excursió
2n i 3r d’infantil al taller de fang

«VAIG  FER UN TASSÓ DE FANG
I VAIG JUGAR I VAREM
BERENAR DE PAMBOLI «
Pau Sancho
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Futbol

Preferent
Son Ferrer 0 – Artà 2
Gols: Nieto (2)
Alineació: Bisbal, Toño (Cursach),
Sureda, Femenias, Víctor (J. Ferrer),
Nieto, Oliver, Ramon (Gayà M.),
Brunet, Reyes (A. Tous), J. Tous

Artà 2 – Peña Arrabal 0
Gols: Víctor, J. Tous
A: Bisbal, Femenias, Nieto, Oliver,
Ramon (Gayà M.), Sureda, Brunet,
Reyes (Jordi), Toño (Terrassa), J.
Tous, Víctor (A. Tous)

Andratx 1 – Artà 2
Gols: Víctor, Ramon
A: Bisbal, Terrassa, Nieto, Oliver,
Ramon, Sureda (Cursach), Brunet,
Reyes (A. Tous), Toño, Jordi (Gayà
M.), Víctor (Piñeiro)
Importants tres victòries del C. E.
Artà que l’han duit a ocupar la setena
plaça de la classificació, cosa que el
faria disputar la lligueta o eliminatòria
d’ascens a la Tercera Divisió Nacional.
En vàries jornades s’ha passat de
mirar amb patiment la part baixa de la
classificació i estar preocupats pel
descens, a l’optimisme i l’esperança
de quedar entre els set primers i obtenir
el premi abans mencionat. Tot això
gràcies al gir que ha donat l’equip
encadenant sis triomfs consecutius.
Per mèrits propis s’ha anotat la victòria
en aquests tres darrers partits, i encara

que per la mínima, es pot dir que la
d’Andratx és la més meritòria, ja que
els andritxols són els segons de la
taula, però els artanencs saberen jugar
les seves basses, arribant a tenir un 0-
2 a favor i jugant amb intel·ligència
aconseguiren tres punts valiossíssims.
Les altres dues victòries, per un clar
0-2 la de Son Ferrer, es va aconseguir
en els darrers 10 minuts, i l’Artà va
ser qui més mèrits havia acumulat
cercant-la, fent justícia al final dels 90
minuts.
Contra el Peña Arrabal tampoc no
tengueren massa problemes ja que els
palmesans es mostraren bastant
vulgars i inquietaren poc a Bisbal, per
la qual cosa, a partir del gol de Víctor
es pot dir que el partit ja estava decidit,
certificant això el segon gol fet per J.
Tous.

III Regional
Artà 5 – Sant Marçal 2
Gols: Raul, Rocha, Mascaró, Ferrera,
Sancho
A: Cantó, Pascual (Ferrera), Cabrer
(Rocha), Sirera, Juanlu, Javi, Palou
(Sancho), Raul, Bernat (Xavi),
Gamaza, Pedro (Mascaró)
Tancament i final de temporada
d’aquest equip i ho va fer amb una
ampla victòria a Ses Pesqueres forjada
en la segona part. Es va arribar al
descans amb 0-0, però a la represa, i
malgrat foren els visitants els que

obriren el marcador, es desmelenaren
els artanencs per treure un ample
triomf. Bona temporada la que han
fet, quedant en un honrós sisè lloc.

Juvenils
Son Oliva 3 – Artà 2
Gols: Cattaneo, Juanfran
A: Pere Miquel, Font, Cattaneo, Bajo,
Serra, Caldentey, Juanfran, Borja,
Grillo, Aitor, Coll

Artà 1 – Felanitx 1
Gol: Aitor
A: Pere Miquel, Font, Cattaneo, Bajo
(Ruz), Serra (Alfredo), Caldentey,
Juanfran (Nieto), Borja (Massanet),
Grillo, Aitor (Obrador), Coll
No acaben d’agafar l’ona els juvenils,
encaixant una derrota mínima a Son
Oliva, on hi acudiren els justs per
disputar el partit. Bastant igualats en
el joc els dos equips però un poc més
encertats els locals de cara al gol,
cosa que va ser determinant per
aconseguir la victòria. Contra el
Felanitx sí que mereixeren guanyar,
jugant millor que el rival i creant moltes
ocasions clares de gol. Però uns pics
els pals i altres errades
incomprensiblement, no pogueren
sentenciar el partit, i en l’única ocasió
clara, mancant  minuts, els visitants
feren el seu gol davant del desencant
artanenc privats de la victòria.
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Cadets
Artà 1 – Santa Catalina 2
Gol: Nadal
A: Bover (Reynés), Gil, Genovard
(Riera), Marc, Felip, Ismael, Roberto
(Ruben), Nadal, Alzamora, Ginard
(Alberto), Molina

Sa Vileta 4 – Artà 1
Gol: Felip
A: Nadal, Gil, Genovard, Marc, Felip,
Roberto, Alzamora (Sergi), Bover,
Ginard, Molina (Alberto), Ruben
(Riera)
Un altre pic han caigut en picat els
cadets, on en els darrers quatre partits
han encaixat altres tantes derrotes.
És un poc inexplicable el que li passa
a l’equip. Hi ha un gran abisme essent
els mateixos jugadors que es
desenvolupaven i jugaven francament
bé, aconseguint bastantes victòries a
l’inici de la temporada. S’ha de fet un
acte de consciència i tornar a les
bones actuacions precedents.

Infantils
Artà 7 – Santa Mònica 0
Gols: Sergi (2), Abdon (2), Coll, Jon,
Torreblanca
A: Ignasi (Reynés), Alzamora, Jordi,
Coll, Flaquer, Abdon, Valle,
Torreblanca, Sureda (Bover), Jeroni
(Jon), Sergi

Margaritense 2 – Artà 1
Gol: Torreblanca
A: Ignasi (Reynés), Alzamora, Jordi,
Riera (Christian), Coll, Flaquer, Abdon,
Valle, Torreblanca, Sergi, Jon (Bover)
Quasi quasi poden cantar l’aliró els
infantils amb la seva victòria contra el
Santa Mònica, en un partit on
s’imposaren amb total comoditat al
darrer classificat i que va demostrar
per què. Decepció en la visita a Santa
Margalida on encaixaren la segona
derrota de la temporada, essent el

partit més fluix que han realitzat. Res
a dir a la derrota.

Alevins F-7
Artà 2 – S’Arracó 3
Gols: Arto, Garau
A: Massanet, Llull, Adrian, Arto,
Garau, Ginard, Gastón. Bonnin, Oca,
Fiol, Marvin, Navarro

Sant Salvador 2 – Binissalem 6
Gols: Seguí, X. Darder
A: Riutort, Danús, Riera, X. Darder,
Alzina, Artigues, Seguí. Ferragut,
Amer, López, Tous, Girart

Pollença 2 – Sant Salvador 5
Gols: Danús (2), X. Darder (2), Alzina
A: Riutort, Danús, Riera, X. Darder,
Alzina, Seguí, Ferragut. Amer,
Herrera, Edgar
Gran sorpresa a Ses Pesqueres amb
la primera derrota del C. E. Artà
contra S’Arracó que és el quart de la
classificació i que va saber frenar i
jugar als artanencs. Res a objectar al
seu triomf. Pel que fa al Sant Salvador,
el que va perdre a Ses Pesqueres
contra el Binissalem, tercer de la taula,
ho va guanyar a Pollença amb claredat
i els fa assentar-se en la meitat de la
taula.

Benjamins F-7
Felanitx At. 3 – Artà 7
Gols: Carmona (5), Llinàs, Riera
A: Quintanilla, J. Vives, Carrió,
Carmona, Llinàs, Bisbal, Riera.
Burdiel, Paris, M. Vives

Artà 2 – Olímpic 10
Gols: Carmona, Paris
A: M. Vives, Carrió, Carmona, Moll,
Paris, J. Vives, Burdiel. Riera, Llinàs
De normals es poden considerar
aquests dos resultats d’aquest equip.
Els felanitxers són els colistes del
grup i ho saberen aprofitar els

artanencs per anotar-se una ampla
victòria, essent molt superiors als locals
i mai no va perillar treure els tres
punts. Per contra, amb els manacorins,
classificats en els primers llocs, no
pogueren fer res per frenar el rival i
plantar-li cara, cosa que es va traduir
en una ampla derrota. La diferència
entre els dos equips va ser clara i
contundent.

Benjamins F-8
Cala D’Or 3 – Artà 0
A: Jonathan, Moll, Pascual, Massanet,
Tous, Ojeda, Vega, Sansó. Riutort,
Alex
Derrota honrosa, encara que derrota
al cap i a la fi, però el rival és el líder
del grup amb tots els partits guanyats
i poques eren les possibilitats de treure
res de positiu. Els artanencs, dins les
seves limitacions, feren un bon partit
i és l’equip que menys gols ha rebut
contra el líder, la qual cosa pot servir
un poc de consol.

Pre-Benjamins F-8
Artà 2 – Son Servera 5
Gols: Ginard, Sansó
A: Julian, Sascha, Colomer, Sansó,
Sergio, Gomis, Ginard, Bàrbara.
Fornés, Molina
Duel comarcal de dos equips
semblants i que es troben a la part
baixa de la classificació. Es va resoldre
amb amplitud a favor dels serverins
que foren millors i no hi ha res a dir a
la seva victòria. Els artanencs, malgrat
anar sempre per darrera en el
marcador, no s’arrufaren i donaren la
cara, per tant, bé per a ells.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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Voleibol
ELS EQUIPS INFANTIL FEMENÍ I CADET MASCULÍ ES PROCLAMEN CAMPIONS DE MALLORCA

Campionat de Mallorca Infantil
femení

07-04-06
RESTAURANT SON BESSÓ 3
Esporles 0
25-21 / 25-11 / 25-14
C. V. Artà: J. Galván, A. Riera, C.
Sansó, M. Bel Llinàs, X. Puigserver,
A. Ferragut, B. Puigserver, V.
Quintanilla i M. Fca. Infante.
08-04-06
Esporles 0
RESTAURANT SON BESSÓ 3
18-25 / 9-25 / 15-25
C. V. Artà: J. Galván, A. Riera, C.
Sansó, M. Bel Silva, X. Puigserver,
A. Ferragut, V. Quintanilla i M. Fca.
Infante.
L’equip infantil femení necessitava
tan sols guanyar un set en els dos
partits que havia de disputar contra
l’Esporles per accedir a una de les
dues places que donaven opció a
disputar el Campionat de Balears, però
ho volia fer entrant «per la porta gran»,
quedant Campiones de Mallorca, i
així va ser. L’Esporles era un rival
difícil, ja que havia complicat molt les
coses al Sóller en els dos partits que
havien jugat i per això se li tenia un
gran respecte. En el partit disputat
divendres, els dos conjunts

començaren molt igualats i cap dels
dos aconseguia obrir forat en el
marcador. A partir de la meitat de set,
les nostres, més encertades en el
servei, disposaren d’un avantatge en
el marcador que semblava definitiu,
però es relaxaren i l’Esporles s’acostà
perillosament. Va costar, però es
guanyà el set i a partir d’aquí les
nostres se n’anaren cap a dalt i les
visitants cap a baix. En els altres dos
sets es va poder veure el millor joc de
les artanenques, amb un gran servei,
que impossibilitava els atacs visitants
i amb un remat potent i efectiu,
impossible d’aturar per a la defensa
contrària. En poc més de 12 hores es
tornaren a enfrontar, aquesta vegada
a Esporles. Amb una plaça pel
Campionat de Balears ja assegurada,
tan sols quedava saber si es
proclamarien Campiones de Mallorca

i també ho aconseguiren. El partit no
es presentava fàcil ja que per un
costat hi havia el llarg desplaçament
fins a Esporles i per l’altre les ganes
de les locals de tancar la lligueta amb
una victòria. Així, el primer set
començà com a Artà, molt igualat,
però a partir de la meitat, les
artanenques posaren la directa i fins
al final. L’equip local treballà de valent
en defensa, però les nostres no es
desesperaren i seguiren atacant amb
convicció, amb un remat cada vegada
més potent i ajustat, que al final trobava
el seu premi. Al final alegria de les
nostres i totes les mirades posades en
el Campionat de Balears que es
disputarà els pròxims 28, 29 i 30 d’abril
a Manacor.
CADET FEMENÍ
08-04-06
Pòrtol 1

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 CV ARTA 6 5 1 0 17 4 493 369 11
2 CV SOLLER 6 5 1 0 16 10 587 531 11
3 ESPORLES VC 6 1 5 0 6 15 404 489 7
4 CV BUNYOLA 6 1 5 0 5 15 359 454 7

CLASIFICACIÓ JORNADA NÚMERO 6
EQUIP

JORNADA 
07/04/2006

ESCOLAR Infantil Femení
Fase: Campionat de Mallorca
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

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

esports
DUPLICAT ARTÀ 3
11-25 / 25-22 / 18-25 / 12-25
C.V. Artà: M. Llull, Vicki, G. Salort,
A. Bernad, R. Llaneras, M. Artigues
i N. Ferragut. Lliure, F. Jaume
Darrer partit de lliga i victòria
contundent de les cadets, que es
complicaren en el segon set, més per
errades pròpies que per encert del
contrari. El partit va ser més fàcil del
que s’esperava, ja que a la primera
volta es va guanyar de manera més
ajustada. El partit començà molt de
cara per a les nostres que ràpidament
es col·locaren 0 a 8 en el marcador i
deixaren pràcticament sentenciat el
primer set. Després de guanyar-lo de
manera tan clara es relaxaren i les
visitants, sense fer res de l’altre món,
començaren a sumar punts i a veure
opcions de victòria, i així va ser. El set
va anar bastant igualat, inclús en molts
moments vàrem anar per darrere, però
4 punts seguits de les artanenques
deixaven el marcador amb empat a
18. Semblava que s’havia fet el més
difícil, però amb 21 a 20, 4 serveis
consecutius de les locals deixaren el
set sentenciat. A partir d’aquí les
d’Artà canviaren la mentalitat i no
donaren cap opció a les locals en els
altres dos sets. Amb aquesta victòria
l’equip cadet obtenia la cinquena plaça
a la lliga.

CADET MASCULÍ
08-04-06
Sant Josep 1

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 CV MANACOR 22 20 2 0 61 12 1752 1107 42
2 ALGAIDA-VALLDEMOSSA 21 19 2 0 61 13 1752 1230 40
3 CJ PETRA 21 17 4 0 55 22 1711 1437 38
4 CV CIDE 21 17 4 0 52 21 1686 1237 38
5 DUPLICAT ARTA 22 13 9 0 49 34 1818 1581 35
6 CV VILAFRANCA 22 12 10 0 46 38 1792 1681 34
7 SANT JOSEP 22 9 13 0 38 42 1639 1667 31
8 CV BUNYOLA 22 8 14 0 28 49 1481 1668 30
9 IES BENDINAT 22 7 15 0 26 48 1401 1603 29

10 CV PORTOL 21 5 16 0 24 52 1362 1714 26
11 VC ALARO 22 2 20 0 11 61 1153 1729 24
12 CV SOLLER 22 1 20 1 5 64 807 1700 22

CLASIFICACIÓ JORNADA NÚMERO 22
EQUIP

JORNADA 
08/04/2006

ESCOLAR Cadet Femení
Fase: Lliga Regular 

FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
21-25 / 13-25 / 25-18 / 23-25
C. V. Artà: P. Ginard, M. Franco, S.
Franco, M.A. Tous, T. Llabrés, G.
Roser i M. Pastor.
Amb el títol de Campions de
Mallorca, tan sols quedava per saber
si els nostres serien capaços d’acabar
imbatuts i no cedir ni un sol set a la lliga
ni al torneig «s’Institut». El primer
objectiu i més important es va
aconseguir, no perdre cap partit; el
segon era més per l’estadística, així

que tampoc passava res. El Sant Josep,
que era l’únic equip que havia donat
una mica de «guerra» als nostres,
tenia moltes ganes de victòria. De
seguida es va veure que havien millorat
respecte als altres partits i això
sorprengué una mica els nostres, que
anaren per darrere en el marcador
durant bona part del primer set. El
major encert atacant artanenc però,
capgirà el marcador i es guanyà el
primer set. En el segon els nostres no
donaren cap opció a l’equip local, que

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 FUSTERIA ALZINA ARTA 6 6 0 0 18 1 468 283 12
2 CV SANT JOSEP A 6 3 3 0 11 10 475 410 9
3 CV MANACOR 5 2 3 0 6 10 292 352 7
4 CV CIDE 5 0 5 0 1 15 206 396 5

CLASIFICACIÓ JORNADA NÚMERO 6
EQUIP

JORNADA 
25/03/2006

ESCOLAR Cadet Masculí
Fase: CAMPIONAT MALLORCA 
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• 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 C/.Ciutat, 48 A Tel. y fax 971835375

Manacor 3
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
2
20-25 / 25-14 / 25-23 / 29-31 / 15-7
C. V. Artà: P. Cabrer, J. Mercant, T.
Llabrés, J. Moyà, J. Martí Maria, R.
Gili, J. Martí Munar i T. X. García.
Lliure: E. Piñeiro
Gran i emocionant darrer partit de
lliga el que disputaren els equips sèniors
de Manacor i Artà. Tal i com ho
demostren els parcials, el partit va
estar igualadíssim i qualsevol dels dos
conjunts s’hagués pogut fer amb la
victòria. Els artanencs, per enfrontar-
se al primer classificat, comptaven
amb dues baixes importants en atac,
la del suís Tobias i la de Pere Piris,
però amb un reforç de luxe, Joan
Martí Maria, que aquest any encara
no havia pogut disputar cap partit. En
el primer set, els manacorins es varen
veure sorpresos pel joc desplegat per
l’equip artanenc, molt sòlid en defensa
i molt efectiu en atac. En el segon, els

d’Artà baixaren una mica la intensitat
i ho aprofitar el Manacor per guanyar
de manera còmoda. El tercer també
va caure del costat local de manera
més ajustada. El quart va ser el millor
de tots, sobretot quant a emoció, ja
que els dos conjunts disposaren de
diverses pilotes de set, sobretot el
Manacor, però varen ser els artanencs
el que l’aprofitaren i forçaren el cinquè
set. El gran esforç del quart set passà
factura en el cinquè i els de Manacor
es feren amb el partit.
Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques Galícia
2006.

Del 18 al 23 d’abril, a Vigo, es va
disputar el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques infantil i
cadet, amb una àmplia representació
del Club Vòlei Artà. La competició es
va celebrar al recinte ferial de Vigo,
amb un espectacular muntatge. Per
primera vegada es feia tota la

trobava la manera de contrarestar el
joc artanenc, des del servei fins a
l’aspecte rematador. Després de
guanyar els dos primers sets els d’Artà
es relaxaren, cosa que aprofitaren els
locals per entrar en partit guanyant el
tercer set. Això els donà moral i els
artanencs s’hagueren d’emprar a fons
per guanyar el quart de manera
ajustada. Amb aquest partit acabava
la fase regular de la lliga i ara l’equip
està a l’espera de poder disputar el
Campionat d’Espanya. Enhorabona!

SÈNIOR MASCULÍ
08-04-06
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Platges de Ca’n Picafort 1
25-21 / 25-22 / 21-25 / 25-12
C. V. Artà: P. Cabrer, J. Mercant, J.
Moyà, Tobias,  Ll. Terrassa, J. Miró i
T. X. García.
Segueix amb la ratxa de victòries
l’equip masculí, encara que contra el
Ca’n Picafort no realitzàs un dels
seus millors partits. Els artanencs,
molt superiors als visitants, es varen
contagiar del seu joc i cediren un set,
en un partit on no es va veure reflectida
en el marcador la diferència que hi ha
entre els dos conjunts. La nota negativa
de la setmana la va protagonitzar la
lesió de Pere Piris, que es va fracturar
dos metacarpians en un entrenament
i estarà unes quantes setmanes de
baixa. Ànims i a recuperar-te aviat.

10-04-06

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 CV BUNYOLA 17 15 2 0 48 19 1540 1307 32
2 ESQUITXOS MANACOR 18 13 5 0 47 23 1581 1328 31
3 ESPORLES VC 18 12 6 0 39 24 1424 1248 30
4 CV MANACOR JUVENIL 16 13 3 0 42 12 1253 963 29
5 RAFAL VELL 17 11 6 0 38 24 1388 1263 28
6 FERRETERIA PASCUAL ARTÀ 18 8 10 0 37 34 1505 1523 26
7 CV BUNYOLA JUVENIL 17 7 10 0 24 41 1364 1464 24
8 INESTO ALGAIDA 17 6 10 1 25 38 1216 1343 22
9 CARNISSERIA RAN DE MAR PLATGES CP 18 2 15 1 14 48 1165 1480 19

10 CV SOLLER 18 0 18 0 3 54 898 1415 18

CLASIFICACIÓ JORNADA NÚMERO 22
EQUIP

JORNADA 
08/04/2006

INSULAR Segona Divisió Masculina
Fase: Lliga Regular 

esports
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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

*Berenars (Pa amb oli, variats)
*Menú diari
*Menú especial per a grups
*Batejos, noces, empreses…

* Cada diumenge: Paella (amb
foc de llenya), porcella rostida,
vi, aigua i postres especials.

*Menjar a la carta

*Diumenges  vespre tancat
  Tel. 971 82 92 45

competició al mateix pavelló, amb 8
camps de vòlei i grades a cada camp.
Tot un luxe poder jugar en un recinte
com aquest.

Selecció infantil femení
1a fase
Illes Balears 0  Andalusia 3
20-25 / 17-25 / 18-25
Illes Balears 3 Castella La Manxa
0
25-13 / 25-13 / 25-16
Illes Balears 3 Aragó 0
25-10 / 25-15 / 25-10

Quarts de final
Illes Balears 3  Astúries 0
25-16 / 25-16 / 25-21

Semifinal
Illes Balears 0  Múrcia 3
19-25 / 24-26 / 21-25

3r i 4t lloc
Illes Balears 2
Andalusia 3
24-26 / 25-16 / 16-25 i 7 a 15.

La gran alegria balear la va donar la
selecció infantil femenina, que va
obtenir la quarta posició, una fita
històrica ja que mai cap equip femení
havia quedat dins els quatre primers
d’Espanya. Dins aquesta selecció
infantil femenina hi havia tres
jugadores i els dos entrenadors del
Club Vòlei Artà, Carme Sansó, Aina
Ferragut i Francisca Puigserver,
Sebastià Rebassa i Joan Martí.

L’inici de la selecció infantil femenina
no va ser massa bo, ja que en el primer
partit es va enfrontar a la potent
Andalusia. El partit va ser per a les
andaluses per 3 a 0, i els nervis varen
trair una mica les jugadores balears.
El segon partit era clau, Illes Balears
- Castella La Manxa, ja que l’equip
que guanyés obtendria la segona plaça
del grup i entraria dins els vuit millors
d’Espanya (quedava un tercer partit,
però la selecció d’Aragó era la més
fluixa del grup). L’equip balear jugà
un partit impecable i no donà cap
opció al conjunt visitant, guanyant per
3 a 0 i amb autoritat. S’estava molt a
prop d’aconseguir l’objectiu, entrar
dins els vuit millors d’Espanya. El
partit contra Aragó va ser fàcil i
certificà el pas a quarts de final de la
selecció infantil balear. En quedar
segons de grup tocava jugar contra un
primer d’un altre grup, i va ser
Astúries, que va quedar per davant
de la potent selecció catalana deixant
fora dels 8 millors l’amfitriona Galícia.
L’encontre es presentava molt
complicat, ja que l’equip asturià
comptava amb jugadores molt altes i
amb un gran joc de conjunt, tant en
defensa com en atac. Les de Balears,
però, realitzaren el millor partit de tot
el Campionat, amb un gran treball de
recepció i defensa i un joc d’atac molt
efectiu. El resultat va ser de 3 a 0.
L’alegria es desbordà en l’expedició
balear, ja que per primera vegada en
la categoria femenina es jugarien unes
semifinals d’un Campionat d’Espanya.

La semifinal va ser contra Múrcia,
una selecció amb un gran treball
defensiu i un joc d’atac, sense gran
rematadores però molt compensat.
Hi havia opcions, però l’arbitratge
marcà el desenvolupament del partit,
ja que pità moltes retencions a l’equip
balear, cosa que no havia succeït a
cap altre encontre i descentrà les
nostres, que es veien impotents davant
aquest fet. Tot i això es varen tenir
opcions, ja que al segon set es va
perdre per un ajustat 24 a 26, i els
altres dos també foren igualats. El cop
va ser dur per a les infantils però
ràpidament es reposaren i ja pensaren
en el tercer i quart lloc, que ens tornava
a creuar a la potent Andalusia. En
aquesta ocasió el partit va ser molt
més igualat, tot i que es va tornar a
perdre, però per 2 a 3.

Infantil masculí
1a fase
Illes Balears 3  Canàries 0
25-16 / 25-21 / 25-14
Illes Balears 1  Galícia 3
16-25 / 25-21 / 24-26 / 12-25
Illes Balears 1  Catalunya 3
9-25 / 21-15 / 25-23 / 12-25

9è al 12è lloc
Illes Balears 3
Aragó 1
25-11 / 11-25 / 25-8 / 25-18
Illes Balears 3
Castella La Manxa 2
25-14 / 16-25 / 25-12 / 24-26 / 15-9

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

esports

La selecció infantil masculina també
tenia representació artanenca, amb
Miquel Franco. Començaren la seva
participació amb un gran triomf sobre
Canàries per 3 a 0. El segon partit els
enfrontà a l’amfitrió, Galícia, i a punt
estigueren de fer-se amb la victòria
però es va perdre per 1 a 3. S’ho
jugaven tot en el tercer partit contra

Catalunya i es varen tenir opcions
però al final es va perdre per 1 a 3.
Quedant tercers de grup, els tocà
enfrontar-se a un quart, que va ser
Aragó. Tot i perdre el segon set els
illencs varen ser superiors. Sols
quedava un partit i si es guanyava
s’obtenia la novena plaça i així va
ser, ja que es va derrotar Castella La
Manxa en un partit molt igualat.

Cadet masculí
1a fase
Illes Balears 0 Catalunya 3
21-25 / 22-25 / 19-25
Illes Balears 2 Múrcia 3
9-25 / 23-25 / 25-11 / 25-17 / 5-15
Illes Balears 0 Galícia 3
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

esports

21-25 / 15-25 / 18-25
9è al 16è lloc
Illes Balears 1 Castella i Lleó 3
16-25 / 25-20 / 14-25 / 20-25
13è i 16è lloc
Illes Balears 3 País Basc 1
25-22 / 24-26 / 16-25 / 15-25
13è i 14è lloc
Illes Balears 3 Melilla
25-11 / 25-23 / 26-24

La selecció cadet masculina també
comptava amb àmplia representació
artanenca, ja que comptava amb 4
jugadors, Miquel Pastor, Miquel
Àngel Tous, Sergi Franco i Toni
Llabrés. Varen tenir opcions de ficar-
se entre els 8 millors, però en el partit
clau, contra Múrcia, va ser on pitjor
jugaren i aquesta derrota els

condicionà molt. En la lluita pels llocs
del 9è al 16è els va tocar un rival molt
complicat i tot i que lluitaren sols
pogueren guanyar un set. Els altres
dos partits guanyaren i quedaren en la
13a posició.
La selecció cadet femenina, on no hi
havia representació artanenca va
quedar en la 13a posició, amb 3 partits
guanyats i 2 perduts.
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esports
Básquet

Mini masculí

Calvià  65
BORINOS  15

Infantil Masculí

Joan Capó Felanitx  63
ELECTRO HIDRAULICA  65
Primer partit del torneig S’Institut i
victòria dels artanencs. Partit molt
correcte el que disputaren els nostres
jugadors, on la major sang freda que’ls
rivals propicià que guanyassin el partit.

Júnior masculí

FLEXA  38
Santa Maria  64
Partit condicionat per la falta d’efectius
dels locals, ja que només pogueren
comptar amb 5 jugadors.

Sènior provincial femení

HERMANOS PALLICER
PONS  39
Campos  58

1 Autonòmica masculina

HORMIGONES FARRUTX, 71
Soller,  52

Primera nacional femenina

GASOLEOS MALLORCA  46
Ferreries  50

Parcials: 18-18, 10-9; 6-6, 12-17.
Jugaren: Xenia (0), Marta (5), Virginia (7),
M. A. Flaquer (0), Cati (6), Nicolau (17),
Clara (9), Xisca (2), Fullana (0), Ginard (0).
Partit disputat el passat diumenge dia 2
d’abril.
Partit molt igualat fins al darrer quart.
Durant els 3 primers quarts el partit va
estar molt igualat, i en cap moment cap
dels dos equips va tenir diferències
importants en el marcador; així ho

demostren els parcials. Però els partits
tenen 4 quarts, i el Gasóleos Mallorca, en
el darrer i definitiu, no va saber aturar el joc
estàtic de les menorquines, i arribà al final
del partit amb un desavantatge de 4 punts.

Sant Josep  56
GASOLEOS MALLORCA  50

Parcials: 15-3, 13-18; 12-10, 10-13.
Jugaren: Xenia (5), Marta (2), Virginia (2),
M. A. Flaquer (1), Cati (7), Nicolau (24),
Clara (4), Xisca (2), Fullana (3), Ginard (2).
Si miram els tantejos, podem veure que el
primer quart va ser decisiu, ja que les
artanenques només anotaren 3 punts.
A partir d’aquí, les jugadores del Gasóleos
Mallorca es posaren les piles, i amb una
bona defensa aconseguiren posar
nervioses les jugadores locals, que en el
segon i tercer quart ho protestaren tot.
Però les artanenques no van saber jugar
amb tranquil·litat els darrers minuts, cosa
que aprofitaren les palmesanes per
emportar-se el partit.

• Dr. Roberto Romero
• Dra. Elena Ostrovsky
• Dr. Sergio Gayà
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de la parròquia
Pensaments.

Encíclica «Deus Charitas est» VI
12. Encara que fins ara hem parlat
principalment de l’Antic Testament,
ja s’ha deixat entreveure l’íntima
compenetració dels dos Testaments
com a única Escriptura de la fe
cristiana. La vertadera originalitat del
Nou Testament no consisteix en noves
idees, sinó en la figura mateixa de
Crist, que dóna carn i sang als
conceptes: un realisme inaudit.
Tampoc en l’Antic Testament la
novetat bíblica consisteix simplement
en nocions abstractes, sinó en
l’actuació imprevisible i, en cert sentit
inaudita, de Déu. Aquesta actuació
de Déu adquireix ara la seva forma
dramàtica, ja que, en Jesucrist, el
mateix Déu va després de l’«ovella
perduda», la humanitat malalta i
extraviada. Quan Jesús parla en les
seves paràboles del pastor que va
darrere l’ovella desencarrilada, de la
dona que cerca el dracma, del pare
que surt a l’encontre del fill pròdig i
l’abraça, no es tracta només de meres
paraules, sinó que és l’explicació del
seu propi ser i actuar. En la seva mort
en la creu es realitza aquest posar-se
Déu contra si mateix, en entregar-se
per donar nova vida a l’home i salvar-
lo: això és amor en la seva forma més
radical. Posar la mirada en el costat
traspassat de Crist, del qual parla
Joan (cf. 19, 37), ajuda a comprendre
el que ha estat el punt de partida
d’aquesta Carta encíclica: «Déu és
amor» (1 Jn 4, 8). És allí, en la creu, on
pot contemplar-se aquesta veritat. I a
partir d’allí s’ha de definir ara què és
l’amor. I, des d’aquesta mirada, el
cristià troba l’orientació del seu viure
i del seu estimar.
13. Jesús ha perpetuat aquest acte
d’entrega mitjançant la institució de
l’Eucaristia durant l’Última Cena. Ja
en aquella hora, Ell anticipa la seva
mort i resurrecció, donant-se a si
mateix als seus deixebles en el pa i en

el vi, el seu cos i la seva sang com nou
mannà (cf. Jn 6, 31-33). Si el món
antic havia somiat que, en el fons, el
vertader aliment de l’home —allò pel
que l’home viu— era el Logos, la
saviesa eterna, ara aquest Logos s’ha
fet per a nosaltres vertader menjar,
com a amor. L’Eucaristia ens endinsa
en l’acte oblatiu de Jesús. No rebem
només de manera passiva el Logos
encarnat, sinó que ens implicam en la
dinàmica de la seva entrega. La imatge
de les noces entre Déu i Israel es fa
realitat d’una manera abans
inconcebible: el que abans era estar
davant Déu, es transforma ara en
unió per la participació en l’entrega de
Jesús, en el seu cos i la seva sang. La
«mística» del Sagrament, que es basa
en l’abaixament de Déu cap a
nosaltres, té una altra dimensió de
gran abast i que porta molt més alt del
que qualsevol elevació mística de
l’home podria aconseguir.

Avisos de la Parròquia

Primer de maig: Jornada Parroquial
Com ja s’ha fet tradicional, dia primer
de maig pujarem a l’ermita a compartir
una diada de germanor. L’any passat
va ser un gran èxit la paella popular,
va parèixer que conjuntava la trobada.
Per això la repetirem, els beneficis
d’enguany aniran destinats a l’obra
de la Sagristia en ruïnes que pareix
que prest podrem començar. A les 9
es partirà de sa Clota, fins a les 11 no
podran passar els cotxes, a les 12
celebrarem l’Eucaristia i a les 13.30 la
paella.

Mes de Maria
Comença també el mes de Maria. Es
farà públicament l’exercici cada dia a
les 14.30 al Centre Social, a les 15 a
l’Esglesieta de Sta. Catalina i a les
19.30 al Convent.

PRIMER DE MAIG: DIADA PARROQUIAL A 
S’ERMITA 
PARTIDA A LES 9 HORES DE SA CLOTA. Els 
cotxes no passaran de 9 a 11. 

 

PUJADA A 
S’ERMITA I 

PAELLA 
POPULAR 

A BENEFICI DE L’OBRA DE LA SACRISTIA 
 
 
 
 
 

DONATIU: 10 euros, inclou paella, ensaïmada i 
beguda. 
Venda de tiquets: Esglésies abans i després de les 
misses, al Centre Social, farmàcia Ladària, Vins 
Rosselló, forn Ca’n Leu. 
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys  (periòdic local
Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Continuació…»Extraordinari
dedicat a les obres de la
Parròquia». Les obres
d’enrajolament i la nova bancalada
seran una remodelació on tots els
artanencs hi podran veure estampada
la seva firma juntament amb el
donatiu, i els seus fills i descendents
estaran orgullosos que els seus
avantpassats contribuïssin a tal obra.
A tal fi, es va obrir un llistat dels
donatius que es feren i el Llevant els
anava publicant amb noms i quantitat.
De Ca Nostra
La secció informativa del poble
apuntava que la Meteorologia del
mes era de massa bon temps en el
sentit que no feia cap brusca i el sol
encalentia de valent. Benvingut
procedent de Bons Aires el nostre
paisà i bon amic Bartomeu Ginard, a)
Violí, després d’haver passat nou anys
per aquelles terres. Ha pres
possessori del càrrec d’advocat-
assessor de la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana d’aquesta província
el Sr. Tomàs Feliu Blanes, el qual ens
saluda i ofereix els seus serveis.
Camins: Fa un parell de setmanes es
va començar la construcció del camí
de la Colònia a la Cala dels Camps. El
de les Coves ja està molt avançat i
aviat es podrà fer la inauguració.
Emigrants: Han sortit cap a San Juan
d’Argentina, a comptes de fixar allà
la seva residència, els esposos
Montserrat Santandreu, Figuerota, i
Àngela Pelada amb el seu fill Pere.
Espectacles: Pel dia 28 està
anunciada la inauguració de la
temporada de la Pista amb importants
corregudes de bicicletes obsequiant
els corredors amb uns bon premis.

De Son Servera
El corresponsal serverí informa del
següent: De les societats establertes
en aquesta vila cal reconèixer que és
la Colombòfila Serverense la que va
endavant, ja que amb només tres anys
d’existència seria difícil enumerar les
seves moltes activitats.
Han partit cap a Amèrica els següents
serverins: na Jerònia Sardeta i na
Francisca Pellicer amb l’amo en Joan
Brunet, Caló. Defuncions: Miquel
Sart, a) Cotxer. Jaume Servera, de 10
mesos, fill de Jaume Sopa de s’Auma.
Artà 30 d’abril de 1929
L’Exposició de Barcelona i la nostra
comarca
Al número de febrer aquest desenari
donava compte d’haver-se acabat el
camí de l’ermita que honora el nostre
ajuntament. Parlàvem de la
conveniència d’organitzar un bon
servei de turisme perquè no es trobin
desprevenguts els viatgers que
visitaran la nostra comarca. Han
passat dos mesos i ningú s’ha fet eco
de la nostra proposta i només a Artà
tenim coses a visitar com per exemple
Sant Salvador, la parròquia, la Caixa
Rural, el Museu, els talaiots de ses
Païsses i de sa Canova, la Colònia i la
badia d’Alcúdia, l’Ermita de Betlem,
les Coves i Canyamel, les cases de sa
Torre i Cala Rajada. Quant a la venda
dels nostres productes, poca cosa
podem aprofitar a no ser la indústria
de l’obra de pauma que pot tenir
venda.
De Ca Nostra
Quant a la meteorologia dominen
els dies primaverals. Els dies 21 al 23
va estar molt ennigulat però ens
quedàrem amb les ganes de pluja.

Opositora aprovada. Ha estat
aprovada amb molt bona puntuació la
nostra paisana Francisca Xamena, a)
Nadal. Rogatives a la Mare de Déu
perquè enviï aigua, que és molt
necessària. Carreres de bicicletes.-
Com havíem anunciat el passat
diumenge es feren unes carreres de
bicicletes per inaugurar la pista. Hi
hagué molta gent i les proves resultaren
prou interessants. Inspecció de
contribució industrial.- Aquesta
setmana passada hem tengut la visita,
mai agradable, d’uns funcionaris
d’Hisenda per tal de comprovar
algunes denúncies rebudes. Les
obres de la plaça.- S’ha començat a
muntar la bomba a l’aljub de la Plaça.
La casa constructora ha enviat
operaris, els quals muntaran la farola
i així aviat quedarà acabada la
urbanització i es podrà omplir el dipòsit
de l’aigua, tan necessària durant
l’estiu.

Del poc, molt
Mallorquí, però més artanenc fins al moll
dels ossos. Això que diuen de ser
baleàrics francament, ni me va ni me ve;
tant me fa ni m’interessa. Primer és la
meva terra, la que m’ha vist néixer, la dels
meus pares i padrins i prou. Les
administracions, tant central com
autonòmica ens lleven el poc que ja ens
queda fins que arribin a l’arrel de la
nostra pròpia identitat com a poble. Si
pagam religiosament els nostres imposts
imposats a la força, per què no podem
tenir les mateixes prestacions que la resta
de l’Estat ? O és que sempre hem d’anar
amb l’argolla pel coll? I mestrestant, els
polítics fan ca seva.

Utrac



 51
28 abril 2006
Número 746

51
 419

Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

SUDOKU ----------------------------------->
Nivell mitja

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

Qui la va saber crear
ens va fer un bon favor
mil gràcies li podem dar
perquè és ben mereixedor.

Molt en ell hem de pensar
persona de gran valor
gran idea Déu donà
a n’aquest bon creador.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

0           
 

HORITZONTALS: 1. Aquesta dona
deixa la cara dels homes ben polida. 2.
S’hi produïren, formaren per
aglomeració. 3. Hauriem de demostrar
sempre que no tenim aquest os buit.
Ha patit tant, amb tanta paciència que
es mereix aquest títol. 4. Que conté

cert element químic (fem.). Beneitura,
desbarat. 5. Quan la gallina escaina
vol dir que està a punt de fer-lo.
Reproduïa, imitava. 6. Habitant de les
regions al llarg del riu africà més
famós. La contracció més típica, i no
és del cor. 7. Aquesta té gana. 8.
Consonant. Ho faci el catòlic davant

la Marededéu. Com que té al·lèrgia
ha de dur les arracades d’això. 9.
Déu greg de la guerra. Cruel,
despietat. 0. Davant del Príncep.
S’ho fes amb les ungles si li picàs.
VERTICALS: 1. Posaràs el
mecanisme en marxa. 2.
Ocorregut per atzar. Avui els
déus ens honren amb la seva
visita; aquest no és greg sinó
egipci. 3. Dirigir-se cap allà. Raig
de llum molt potent que s‘usa tant
al quiròfan com a arma de guerra.
4. Adoradors del foc. 5. Texeixen.

Consonat. 6. M’has fet mal! Posar
ben junts, com sardines dins la llauna.
7. Donàs. Relativa als peixos. 8. Bon
peix de les nostres costes. Vocal. A
tu. 9. Aquesta té tendència a anar
canviant les coses, a fer-ho tot de nou.
0. Xènòfobs que estan en contra dels
àrabs.

Cercau el nom dels següents emperadors romans:August, Tiberi, Calígula,
Claudi, Neró, Vespasià, Galba, Domicià, Nerva, Trajà.

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

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: Sa jubilació

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

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 0 

1 A F A I T A D O R A 

2 C O N G R I A R A S 

3 C R A N I  S A N T 

4 I T R I C A  D O I 

5 O U  C O P I A V A 

6 N I L O T I C  A L 

7 A T A L E N T A D A 

8 R  S E N Y I  O R 

9 A R E S  A C E R B 

0 S A R  G R A T A S 

 

C/ de son Servera

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

Fa 40 anys
Abril del 66

Si esto fuera una crónica social,
anotaríamos en el capítulo de llegadas;
las de los Seminaristas el 19, una
fecha ya habitual para conocer los
pormenores del Seminario; y la de
nuevos modelos de coches que van
llegando para hacerse pronto familiares
sus nuevas siluetas en las carreteras
próximas a Artá. [...] se ha solucionado
la implantación de nuevos discos en
algunas calles de la población, aunque
el problema completo sigue sin
arreglar, sobre todo en las cercanías
del Centro. [... ]

Fa 25 anys
Abril del 81

Un comunicat de l’ajuntament deia
així: Aquest ajuntament té l’honor de
confirmar oficialment a tota la població
artanenca la notícia que ja és coneguda
des del dissabte dia 28 de març de
1981: Dona Maria Ignàcia Morell i
Font del Olors ha fet donació al poble
d’Artà de la seva casa del carrer Pou
Nou, amb els terrenys que la circunden,
perquè sigui destinada a Residència
per a persones majors. [...] Aquest
ajuntament vol aprofitar l’avinentesa
per expressar públicament el seu
reconeixement [...].

Fa 10 anys
Abril del 96

Durant aquesta setmana passada
s’iniciaren les obres del nou port que
començaren amb una sèrie de treballs
preparatius o previs al que són les
obres pròpiament dites, així s’ha
construït una caseta per guardar els
materials i eines de què disposa el
Club Nàutic per a la neteja
d’embarcacions i altres erveis de cara
als socis. També s’ha tomat una part
de l’antic mur per tal de facilitar el pas
de camions que han de transportar les
pedres per aixecar el nou dic.
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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

entreteniments
PESCAMAR.
h t t p : / / w w w . g e n c a t . n e t / d a r p /
pescamar.htm
Informació sobre esculls artificials a
Catalunya, pesca responsable, xarxa
dels alguers, el butlletí Fullpesca i
l’Escola de Capacitació
Nauticopesquera, ajuts, cofradies de
pescadors i espècies.

APC-AMICS DELS RIUS.
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m /
RainForest/Vines/3475/APC.HTM
Associació de Pescadors que defensa
els Ecosistemes Aquàtics. Té més de
tres-cents socis. Objectius: La
conservació, restauració i millora dels
rius i llacs de Catalunya. També
organitzem activitats relacionades amb
els rius i la pesca pels socis.

PESCA DE RIU - PESCA DE MAR.
http://www.arrakis.es/~quimbo/

Àlbum de fotografies de les nostres
aventures. Fotos de pesca i captures
de tota classe d’espècies de la
geografia catalana.

C.E.O. KAYAKOLOT.
http://www.ceolot.org/kayakolot/
Club de Kayak d’Olot (Secció de
Piragüisme del Centre Excursionista
Olot). Aigües Braves, Kayak-Polo,
Surf, Mar, Rodeo, ...

AVENSPORT.
http://www.avensport.es/
Esports d’aventura al riu Cabriol al
País Valencià; ràfting, pònting,
piragüisme, descens de barrancs, ...

CLUB DE VELA BLANES.
http://www.cvblanes.cat/
Fundat al 1943, i convertit en un dels
punts nàutic i turístic més important
de la Costa Brava. Es troba situat al

extrem NE de la platja de Blanes, a
llevant de la roca de Sa Palomera.
Port esportiu dins del Port Pesquer.

CENTRE MUNICIPAL DE VELA
DEL PORT OLÍMPIC DE
BARCELONA.
http://www.vela-barcelona.com
Informació del Centre Municipal de
Vela del Port Olímpic de Barcelona i
de l’Escola Municipal de Vela del
Port Olímpic. Modalitats i informació
de campionats de vela.
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oferta cultural

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

Dimarts, 2 de maig a les 21
h
BOGERIES (VI Mostra Escolar de
Teatre, Música i Dansa)
IES Llorenç Garcíes i Font, 1r,2n i 3r
d’ESO
Direcció: Antònia Quetglas I Ramon
Ginard
Autor: de creació propia
Preu: 3,50 euros

Divendres, 5 de maig a les
21 h
LES FALSES CONFIDENCIES
(VI Mostra Escolar de Teatre, Música
i Dansa)
IES Llorenç Garcíes i Font, 4t d’ESO
Direcció: Antònia Quetlgas I Ramon
Ginard
Autor: Pierre de Mariavaux (a partir
de la versió de Sergi Belbel)
Preu: 3,50 euros

Diumenge, 7 de maig a les
20 h

Trobada de corals

Dimarts, 9 de maig a les 21
h
EN DIRECTE (VI Mostra Escolar
de Teatre, Música i Dansa)
Col.legi Sant Bonaventura, 4t,5è i 6è
Direcció: Ramón Ginard
Autor: idea original de Ramon Ginard
Preu: 3,50 euros

Divendres, 12 de maig a les
21 h
BANGERANG I (VI Mostra
Escolar de Teatre, Música i Dansa)
Col.legi Sant Salvador, 1r i 2n d’ESO
Direcció: Jaume Alzamora
Autor: Adaptació de Jaume Alzamora
Preu: 3,50 euros

Diumenge, 14 de maig a les
20 h
ASSOCIACIÓ BALEAR
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
(ABDEM)

CONCERT BENÈFIC
MONTSE ORFILA AL PIANO
ORQUESTRA GRANS CLÀSSICS.
Director: Sr. Manuel Garcia Rodríguez
Preu: Gratuït. Hi haurà unes guardioles
a l’entrada per si es vol fer una
aportació a benefici de l’Associació.

Dimarts, 16 de maig a les 21
h
UN CONTE DE LA MAR (VI
Mostra Escolar de Teatre, Música i
Dansa)
Col.legi Sant Bonaventura, 1r,2n i 3r
de primària
Direcció: Ramon Ginard
Autor: idea original de Ramon Ginard
Preu: 3,50 euros

Dijous, 18 de maig a les 21
h
Cinema club: consultar cartellera

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius
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TORNAREM EL DIA 12/V

cloenda

Acabades les festes de Setmana Santa, vuit dies després la gent artanenca té per costum, i ja s’ha fet tradició des de
fa molts anys, anar a celebrar el que tothom anomena «sa vega» el dia de l’Àngel.
Què més bé, idò, que publicar avui una fotografia que representa aquesta diada tan assenyalada d’un grup d’artanencs
que passaren el dia a la bellesa natural de la nostra ermita de Betlem, allà pels anys 1942-43, segons una de les retratades
que ens ha cedit la fotografia (na Margalida Montseriva)?
Per tant, ja ha plogut i ha fet molta de neu i els que surten a la foto han tornat majors i alguns han deixat d’estar entre
nosaltres per llei de vida.
Els anomenam com tenim per costum d’esquerra a dreta i començant per la filera de darrere:
Drets: Benet Beca, Bàrbara Montseriva, Miquela Montseriva, Margalida Treball, Miquel Monjo.
Asseguts: Arturo Beca, Pedro Monjo, Catalina Estamera, Jaume des Pont, Margalida Montseriva i Miquel Beca. La
nina que està sola just davant tots és na Margalida Treball, filla de Margalida Treball i Tomeu Patró.
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