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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



 3
7 juliol 2006
Número 751

3

editorial

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

CONSMANUELPOZO@terra.es
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sumari
Ha començat l’estiu de bon de veres

Ha començat l’estiu, i no ens referim a la calor
pròpia del temps, que en fa molta i n’ha de fer,
sinó al canvi que molta gent fa els mesos
pròpiament dits com són el juliol, l’agost i part del
setembre.
Els que realment noten més el canvi meteorològic
i no perquè tenguin més o manco calor, són els
nins, sobretot en edat escolar. Ells segur que són
els més beneficiats en aquesta etapa estiuenca
perquè han acabat les classes i es poden dedicar
plenament a l’esplai, sobretot els més petits. Els
de secundària i batxiller ja és diferent, perquè si
han duit carabassa a qualque assignatura tendran
un estiu una mica més amarg i hauran de fer
feina per recuperar-la.
I així podríem seguir amb altres professions i
feines que als estius es deixen de fer, o almanco
molts agafen unes setmanes per descansar de
les feines quotidianes.
També ho podríem aplicar als polítics. Molts
d’ells tenen els seus dies o mesos de vacances i
es dediquen a passar temps fins al principi del
nou curs.
Els nostres polítics locals també sembla que
estan una mica mans fentes, encara que no tots,
sobretot els que preparen les festes patronals, els
demés esperen que passi la calor per llavors
prendre forces i preparar ja els mítings per a les
properes eleccions. Que ja hi som! Falta només
trabucar any nou i ja es posaran a fer càlculs per
preparar la campanya electoral i veure de
convèncer la gent perquè votin el seu partit.
Nosaltres el que desitjam és pau per a tots. Que
l’estiu sigui propici a petits i grans sense cap
mena de distinció i que comenci en positiu un
altre curs.
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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

noticiari

L’ajuntament demana al Govern que investigui què està passant a l’escola de la Colònia

Durant el transcurs del ple celebrat el
passat dia 27 de juny, es va aprovar
una moció en la qual es proposava
demanar al conseller d’Educació del
Govern i al Servei d’Inspecció que
investiguin quines han estat les causes
que han fet que un bon nombre de
alumnes matriculats a l’escola Rosa
dels Vents de la Colònia de Sant Pere
hagin sol·licitat un canvi de col·legi.
La moció fou presentada per UIA i
aprovada per 12 vots a favor (PSOE,
UM, UIA i PP) i va comptar amb el
vot en contra del regidor d’EU-EV,
que hem de recordar que fins el seu
cessament el passat mes de maig fou
el responsable de l’àrea educativa.
De moment, la conselleria d’Educació
ja ha fet públic que ha obert un
expedient a la mestra Dolors Ribas i
que seguirà investigant per esbrinar
quines han estat les causes que han
provocat aquest èxode massiu
d’alumnes cap a altres col·legis.
Respecte a aquest tema, el regidor
d’EU-EV ens ha remès un comunicat

en el qual vol expressar el seu suport
al conjunt de mestres del CP Rosa del
Vents, i en especial a la mestra Dolors
Ribas. Segons el comunicat de Julen
Adrian una de les principals causes
que han conduït cap a la situació

actual han estat les desavanències
entre l’AMIPA de la Colònia, en
especial de la seva expresidenta, i
l’equip directiu del centre.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari

Alternativa EU-EV denuncia abocaments il·legals a la cantera abandonada de Son Forté

El regidor d’EU-EV d’Artà ha enviat
un comunicat a la nostra redacció en
el qual exposa que a la cantera
abandonada de Son Forté continuen
els abocaments il·legals de restes de
poda i fusta triturada, vehicles, vidres,
estructures metàl·liques i també fangs
de fosses sèptiques. Així ho va
denunciar a través d’un prec presentat
al passat plenari de 27 de setembre,
en el que demana a l’Equip de Govern
que s’incrementi la vigilància sobre
aquest abocador. En aquesta cantera
abandonada, situada en les proximitats
del Coll de Morey, estan autoritzats
els abocaments de restes d’excavació
o de runa classificada, però es poden
trobar tot tipus d’abocaments.
Especialment perillosos són els restes
de matèria vegetal seca (fusta i restes
de poda), perquè Son Forté està en
mig d’una zona forestal d’alt perill
d’incendi. Però amés els abocaments
incontrolats de restes de vehicles i

maquinària, metalls i fangs de foses
sèptiques, poden provocar la
contaminació d’un dels aqüífers dels
què s’abasteix d’aigua potable el poble

d’Artà, ja que Sa Font de Sa Vila,
està, en cota inferior, a un parell de
quilòmetres en la mateixa conca.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel



7 juliol 2006
Número 751

6

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

 650

noticiari
Estiu Viu 2.006

Un any més l’àrea socioeducativa de
l’ajuntament d’Artà ha posat en marxa el
programa d’animació Estiu Viu 2006.
Aquest programa d’animació estival
pretén esser una sortida lúdica,
entretinguda i a la vegada pedagògica
dirigida als infants del poble. Enguany es
beneficiaran d’aquest programa un total
de 130 infants repartits entre els pobles
d’Artà i la Colònia de Sant Pere. Per poder
posar en marxa l’Estiu Viu d’enguany
l’ajuntament ha necessitat contractar 12
monitors i un director de temps lliure per
a Artà i 3 monitors i un director de temps
lliure per a la Colònia de Sant Pere. Des de
l’àrea socioeducativa ens han informat
que enguany ha canviat la ubicació de
l’Estiu Viu ja que en comptes de fer-lo a
l’institut, enguany els infants realitzaran
les activitats al CP Na Caragol. Per la seva
part, els infants de la Colònia de Sant Pere
utilitzaran les instal·lacions del CP Rosa
dels Vents. A més, els infants que vagin
a Artà, podran utilitzar les instal·lacions
de la piscina municipal que ja ha reservat
un espai dins el seu horari d’estiu per,
d’aquesta manera, permetre refrescar-se
als nins i les nines de l’Estiu Viu. Dins les
activitats programades, a més dels tallers
i les activitats lúdiques, també hi ha
previstes algunes excursions i la
participació dins les festes d’Artà. En
definitiva, l’Estiu viu és un programa
estival ben consolidat dins el municipi,
com així ho demostra la gran demanda de
matrícules que any rere any presenta, que
suposa una alternativa diferent i divertida
per als infants d’Artà i de la Colònia de
Sant Pere.
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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

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
El proper dia 9 de juliol la platja de la Colònia de Sant Pere acollirà una nova edició del Mulla’t

Un any més l’Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), amb
la col·laboració de  l’Ajuntament
d’Artà,  celebra la campanya «
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple»,
que es celebra a tota Espanya i que
ABDEM i la Fundació Embat
d’Esclerosi Múltiple organitza a
Mallorca el proper dia 9 de juliol.
Aquest any és la 12 ª edició i l’objectiu
que persegueix l’Associació no és
altre que informar i sensibilitzar envers
aquesta malaltia crònica i invalidant, i
fomentar la solidaritat amb tots els
afectats i afectades d’esclerosi
múltiple i les seves famílies.
L’Esclerosi Múltiple és la primera
causa discapacitat en adults joves i la
segona en conseqüències neurològi-
ques. Es tracta d’una malaltia encara
massa desconeguda que afecta
greument a moltes de les 600 persones
que la pateixen a les nostres illes,
canviant la seva vida i la de les persones
que l’envolten.
Des de l’Associació es treballa per
millorar la qualitat de vida de  les
persones afectades.
Aquest any la diada del « Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple» es durà a
terme el dia 9 de juliol a la platja de

la Colònia de San Pere, de les
10:00 a les 19:00 h
Podem recordar que l’any passat hi
va haver una gran participació per
part dels ciutadans i ciutadanes del
municipi d’Artà i la Colònia, amb una
participació de 115 persones i un total
de  52.935 metres nedats.
El dia de la diada hi haurà la possibilitat
de donar donatius, de comprar material,
com per exemple; tovalloles, camise-

tes, bosses de platja, etc., i com no, de
nedar metres i metres.
Vos hi esperem a tots i a totes a la
platja de la Colònia  el dia 9 de juliol.
Participa: hi sortirem guanyant
TOTS.

Per a més informació crideu al 971-
83 56 24 ò al 971- 22 93 88.
e - mail: abdem@telefonica.net ò a la
pàg. Web. www.abdem.es
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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
Festa degustació a la Tenda Naturàlia

El passat dia 9 de juny va tenir lloc, a
la tenda Naturàlia d’Artà, una festa
degustació amb productes de la botiga
en la qual tota la gent interessada va
poder gaudir d’una mostra ben variada
i saborosa de plats. A més d’oferir un
extens surtit de patés, salxitxes,
hamburgueses, i d’altres productes
preparats, durant la festa també es va
tenir l’ocasió de veure com es poden
preparar plats amb productes naturals
d’una forma molt ràpida, senzilla i
econòmica. El corral de la tenda
Naturàlia, en aquesta ocasió, va servir
com a improvisada cuina en la qual
s’acaben de preparar alguns dels plats
que a continuació tothom podia tastar.

Com és natural, na Joana Gelabert,
propietària de la tenda Naturàlia, va fer les
funcions de «directora d’orquestra». En
aquesta ocasió no va estar tota sola ja que
va comptar amb un equip de 13 persones
que l’ajudaren a aconseguir que la festa
degustació fos un èxit total. Segons ens va
explicar na Joana, la intenció de la festa, a
més de donar a conèixer la varietat de
productes que es poden aconseguir a la
tenda, també era fer veure a la gent que
per menjar bé i sà no importa deixar-s’hi
la cartera; simplement basta tenir bones
idees i bons ingredients.  Durant el
transcurs de la vetlada, es varen oferir un
total de vuit plats elaborats que s’acabaven
de cuinar en directe i que s’han recollit en
un petit llibret de receptes que es va
repartir durant la festa.
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En Jordi i en Biel, nous gerents del
Restaurant Sa Tafona, es complauen en
comunicar la seva reobertura.

Vos animam a tots a gaudir de la nostra cuina
i del nostre entorn

www.satafona.com

noticiari
Comença la campanya d’excavacions a Ses Païsses
Javier Aramburu dirigirà un equip format per més de 20 persones

Durant aquest mes de juliol es durà a
terme una nova campanya
d’excavacions al poblat talaiòtic de
Ses Païsses. La primera fase de la
campanya es va iniciar el passat
dissabte, dia 1 de juliol, quan el grup
ecologista Dadma, a les ordres de
Javier Aramburu, director de les
excavacions, s’encarregaren de
netejar de mates i arbustos la zona on
es treballarà enguany. Una vegada
netejada aquesta zona, està previst
que aquest divendres, dia 7 de juliol, es
comencin les excavacions. Per dur a
terme aquesta tasca, Javier Aramburu
comptarà amb un equip ben complet
de més de 20 persones que
s’encarregaran de moure la terra,
realitzar prospeccions i anar netejant,
classificant i documentant tot el
material que es vagi trobant.

*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
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere
dissabte, 10 0,4 0,7
dijous, 15 0,9 0,4
diumenge, 16 0,9 1,2
dilluns, 17 1,7 2,2 2,4 2,0 1,7 1,8
dimecres, 31

MES 3,0 2,6 4,0 3,2 1,7 1,8
ANY NATURAL 316,7 349,2 324,7 312,1 305,2 382,5
ANY AGRICOLA 793,7 774,6 784,9 738,1 692,3 779,0

MES 3,5 3,0 15,0 8,8 0,0 0,0
ANY NATURAL 200,6 205,6 266,1 252,5 171,1 207,3
ANY AGRÍCOLA 610,7 674,8 734,2 811,7 715,3 811,3

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

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (JUNY DE 2005)

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES JUNY DE 2006
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Vols passar una nit diferent amb
bona música lounge?

-- CAPITAN MORGAN --

Carta d’especialitats italianes com
pasta farcida, gnocchi, ensalades,
picadetes i cuina mexicana. Gaudeix
d’una selecció de les millors cerveses
internacionals.

Per a reserves tel. 971565059
C/ Faralló, 54. Cala Rajada.

noticiari
     Temperatures Juny 2006
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 21,5 10,5 16,0
2 20,0 10,5 15,3
3 24,0 12,5 18,3
4 25,0 13,5 19,3
5 28,5 16,5 22,5
6 28,5 10,5 19,5
7 28,5 12,0 20,3
8 28,5 13,0 20,8
9 26,0 17,0 21,5

10 22,0 15,5 18,8
11 28,0 13,5 20,8
12 27,0 13,5 20,3
13 25,5 15,5 20,5
14 26,0 16,0 21,0
15 27,5 19,0 23,3
16 32,0 20,5 26,3
17 31,0 17,5 24,3
18 30,5 20,0 25,3
19 29,0 20,0 24,5
20 31,0 20,0 25,5
21 33,0 20,0 26,5
22 29,5 19,0 24,3
23 31,0 18,5 24,8
24 32,0 16,5 24,3
25 32,0 19,0 25,5
26 30,0 18,5 24,3
27 30,5 20,0 25,3
28 30,0 21,0 25,5
29 31,0 20,0 25,5
30 33,0 18,0 25,5
31

Màxima Mínima Mitjana
                 Mitjana   >>> 28,4 16,6 22,7

Temperatures de Juny de 2006
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Observacions:
Màxima del mes: 33,0ºC els dies 21 i 30.
Mínima de mes: 10,5ºC els dies 1, 2 i 6.

Avís del Club Tercera Edat

El Club de la Tercera Edat d’Artà
comunica a qui pugui interessar que es
lloga el Bar del Club.
Per més informació dirigir-se al Club o
als seus directius.

La Junta Directiva
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noticiari
Toni Tauler visita l’escoleta de Na Caragol
Els alumnes tengueren l’ocasió d’aprendre educació vial amb el Campió d’Espanya de contrarellotge 2006

Els infants de l’escoleta de Na Caragol tengueren el privilegi de poder
aprendre educació vial amb el vigent Campió d’Espanya de ciclisme
en carretera en la prova de contrarellotge, Toni Tauler. Des de fa anys
el ciclista, nascut a Santa Margalida, està casat amb una artanenca i,
per això, manté una estreta relació amb el poble d’Artà. De fet, aquest
ha estat el tercer any consecutiu que Toni Tauler ha volgut compartir
els seus coneixements amb els alumnes més petits de l’escoleta
municipal. Cada vegada que el ciclista ha visitat els nins i les nines, les
educadores de l’escola han muntat un petit circuit per dedins del qual
els infants s’han pogut passejar amb les seves bicicletes com si d’un
circuit urbà es tractàs. No importa dir que els pares i les mares dels
alumnes han seguit amb molta d’atenció cada una de les evolucions
dels seus fills. Després d’haver acabat el circuit, en Toni Tauler va
donar un carnet d’educació vial a cada un dels alumnes i un petit regal,
obsequi de Bicicletes Caldentey de Manacor.
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noticiari

Activitats d’estiu a Can Cardaix:

Dia 14 de juliol a les 20,00hores, inauguració de
l’exposició de Pintura Electrònica de l’artista
Santiago Bibiloni Solivelles.
Dia 28 de juliol a les 20,00 hores, inauguració de
l’exposició de Xisco Fuentes.
Dia 29 de juliol, actuació del grup re-percusión
a les 20,00 hores.
Dia 12 d’agost, inauguració a les 20,00 hores,
de la Pintura Filosòfica de Montse Arnal.
Hi estau tots convidats.

Per a qualsevol consulta, es poden adreçar a
971829233, www.cardaix@lliterascardaix.net
o www.lliterascardaix.net

Exposicions

De l’1 al 13 de juliol romandrà oberta al públic l’Exposició Col·lectiva
d’Art Figuratiu a la galeria d’art, s’Estació d’Artà.
La inauguració va ser el dia 1 a les 20 hores i restarà oberta de dilluns
a divendres de 10 a 14 hores i de les 19 a les 21 hores.
Els dissabtes i diumenges l’horari serà de les 20 a les 22 hores.

Una altra exposició

També es convida al públic en general a l’Exposició Col·lectiva
d’Escultures que s’inaugurarà el pròxim dia 15 de juliol a les 20
hores a s’Estació d’Artà.
Aquesta exposició romandrà oberta del 15 al 27 de juliol i es podrà
visitar de dilluns a divendres de les 10 a les 14 hores i de les 19 a
les 21 hores.
Dissabtes i diumenges l’horari serà de les 20 a les 22 hores.

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE JUNY

NAIXEMENTS
14-05-06 José Alejandro Inturias Soto, fill de José Antonio i Elizabeth, c/ Calvari, 5.
26-05-06 Zoe García Muñoz, filla de Francisco i Mercedes, c/ Pou Nou, 5.
04-06-06 Jhordi Miguel Rodríguez Castro, fill de Marcial i Sebastiana, c/ Mestral, 39.
09-06-06 Margarita Ferriol Bonet, filla de Bartolomé i Sebastiana, c/ R. Blanes, 57.
09-06-06 Marta Ferriol Bonet, filla de Bartolomé i Sebastiana, c/ R. Blanes, 57.
14-06-06 Gloria Catalina Reche Carmona, filla de Pedro Enrique i Maria Carmen, c/ A. Blanes, 17.
16-06-06 Maria Mar Nadal Lorenzo, filla de Juan i María-Belén, c/ Marina, 6.
19-06-06 Nerea Massanet Damea, filla de José i Ana Belén, c/ Tarongers, 12.

MATRIMONIS
03-06-06 Guillem Roman Cabrer amb Maria Cristina Canet Vazquez
07-06-06 Neville Gerard Dunne amb Hilary Ann Ryan
23-06-06 Juan Manuel Barragan Hernandez amb Maria Carmen Gili Ginard.

DEFUNCIONS
07-05-06 Jaime Sansó Caldentey, c/ Santa Margalida, 16, 76 anys.
09-05-06 José Esteva Pascual, c/ Santa Margalida, 68, 81 anys.
09-05-06 Antonio Sureda Dalmau, c/ Roqies, 33, 90 anys.
11-05-06 Bernardo Artigues Rosselló, c/ de S’Hort, 10, 88 anys.
17-05-06 Cendres de: Guillermo Danús Bisbal. Palma.
21-05-06 Margarita Massanet Alzamora, c/ Tarongers, 24, 81 anys. Colònia de S. Pere. Artà.
23-05-06 Gabriel Llaneras Brunet, c/ Joan XXIII, 2, 80 anys.
24-05-06 Catalina Gayà Nadal, c/ Vinya, 19, 83 anys.
06-06-06 Maria Massanet Tous, c/ Mariano Aguiló, 5-2º, 71 anys. Palma.
07-06-06 Maria Lliteras Gil, c/ Terrassa, 7-1º, 86 anys.
10-06-06 Ana Rosselló Amoros, c/ Pau, 4, 77 anys.
16-06-06 Francisco Cutillas Guino, c/ Siquia, 17, 89 anys.
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Sebastià Mesquida presenta un nou llibre
Va ser el primer capellà obrer de l’església mallorquina.

«Anant amb una granera a la mà pel carrer, veus els d’abaix i pots estar amb ells».
«La gent a l’església es dóna la ma i a fora ni es saluda».

Els sacerdots obrers aparegueren a la
llum pública a França i poc a poc
s’escamparen per tot arreu, ja fa un
bon grapat d’anys, suposant una gran
esperança per a l’església,
davant el conservadorisme
dels sectors tradicionalistes.
Aquest trencament amb
molts de costums i passar a
conviure amb la realitat
quotidiana va quedar reflectit
en la novel·la d’en Gisbert
Cesbrón, «Los ángeles van al
infierno».
Avui, tot ha canviat i ningú no
es sorprèn que un sacerdot
faci compatible les responsa-
bilitats eclesiàstiques amb una
feina civil (avui, més bé
burocràtica). Però tal vegada
algú es pregunti què es estat
dels protagonistes d’un dels
testimonis més significatius
de l’església catòlica. Per
això, hem conversat amb el
nostre paisà Sebastià
Mesquida i Sureda.
En Sebastià, que fou el pioner i tal
vegada l’únic cas a Mallorca d’aquesta
esmentada experiència, és persona
tímida, amb una sincera modèstia, que
posa una singular atenció amb
expressar amb exactitud els seus
pensaments, sospesant minuciosa-
ment la paraula, que ell ennobleix
fent-la prosa poètica
Nasqué a una casa planta baixa amb
persianes verdes del carrer de
Margalida Esplugues del barri d’es
Figueral, l’any 1933. Els seus estudis
primaris les va fer a ca ses monges
«moreies» i posteriorment a Ses
Escoles. La seva vinculació tardana
el sorprengué fent feina a un hotel de
Cala Rajada i entrà al Seminari als

vint-i-cinc anys i fou ordenat sacerdot
quan en tenia trenta tres. Vingué molt
de nou que en Sebastià es fes capellà,
doncs malgrat sovint freqüentes la

Congregació Mariana de ca don Pep
Jordana, mai es va caracteritzar per
un al·lotell donat a la beateria.
Actualment, en Sebastià Mesquida
passa els seus dies a la palmesana
barriada del Vivero, retirat del món
dels renous, suportant amb valentia
una molestosa malaltia, causa de la
desvinculació amb el poble que el va
veure néixer.
En Sebastià acaba de presentar un
nou llibre titulat «El Déu possible»,
que és una clarificació de la coherència
en que ha viscut la seva vida,
impregnada d’una lluita per trobar la
veritat, sense pretendre res més que
ser fidel a les seves creences.

Però deixem que sigui ell mateix qui
ens comenti tot el que hem esmentat.
«Després de vuit anys de sacerdoci

va canviar la meva percepció
de les coses. Vaig compren-
dre que no lligava el món
interior de l’església amb el
món real. El que sol passà allà
dins, res sol tenir a veure amb
els problemes de la gent
corrent i senzilla, que no és
capaç d’entendre tantes
d’incoherències. L’home del
carrer es mou amb fets reals
ben diferents, com els perso-
nals, familiars, socials... Es
clar que no m’atreviré a fer
un judici sobre les intencions
de ningú. Endemés, conec
gent molt valuosa dins l’esglé-
sia.»
«Amb una granera a les mans
es comprenen moltes coses.
I anant pels carrers veus el
món des de abaix, els qui
sofreixen, sense que la sotana
impedeixi atracar-te a ells i

escoltar-los. Voldria proposar un retorn
a la història. Demanaria a la jerarquia
eclesiàstica que sortís enmig del carrer,
intentant una mirada alliberadora dels
conflictes interiors, convertint els ritus
en vida. Pens que no té sentit que a
dins l’església es doni la pau i a defora
ni es saludi».
En Sebastià Mesquida ens ha xerrat
clar i llampant i un es pregunta si pot
esser aquesta la solució per resoldre
la gran crisi que travessa la Santa
Mare Església.
Tota la conversa es desenvolupà amb
gran simpatia d’en Sebastià, que
exposa el seu criteris amb la serenitat
del qui té les idees clares.

Cristòfol Carrió i Sanxo

entrevista
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

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

noticiari
Taller d’iniciació a l’escriptura creativa

Curs dirigit a totes aquelles persones
interessades en el procés de creació a
través de la paraula i que desitgin
trobar-se amb gent per a qui la literatura
també és quelcom real i important.
Un taller literari és un lloc on:
-endinsar-se dins les tècniques
narratives a partir de petits grans
textos,
-practicar l’escriptura,
-compartir allò escrit amb altres
persones i analitzar-ho per aprendre
tots junts.
TEMARI:
-Escriptura automàtica: el
subconscient creatiu.
-El conte: descripcions, creació de
personatges, estructures narratives,
trama, tipus de narradors, suspense i
tensió, la dificultat del principi i el
dilema del final.

-Microrrelat: una gran literatura en el
mínim d’espai.
-Poesia: exploració de les possibilitats
mètriques i temàtiques. Límits i
fronteres.
Profesora: Mª Antònia Massanet
Mayol, estudiant de Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada a
la Universitat de Barcelona,
col·laboradora del Centre Dona i
Literatura de la UB.
Preu del curs: 45 euros (material
inclòs).
Inici classes: dimarts 4 de Juliol. Les
sessions seran dimarts i divendres
horabaixa (a concretar) i tendran una
durada d’una hora i mitja.
Reunió informativa: divendres 30 de
juny a les 20 h. al centre Creixem.
Informació i inscripcions: 620308012



7 juliol 2006
Número 751

16

(J. Caldentey)

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

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

07579 - Colònia de Sant Pere
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de la Colònia
El bisbe Jesús Murgui presidí la missa patronal
Voldria ésser fidel a l’encàrrec que
m’ha fet el corresponsal de Bellpuig a
la Colònia, narrant la vinguda del bisbe
Jesús al nostre poble. No m’agradaria
que la meva condició sacerdotal i el
fet d’haver estat vicari general amb
D. Jesús restàssin gens d’objectivitat
a la crònica.
La gent estava contenta que el bisbe
vingués a la Colònia a presidir la missa
patronal. Fou una missa major solemne
que comptà amb nombrosos fidels
que ompliren de gom a gom el temple.
El nostre Patró, Sant Pere, pintat a
l’absis pel francès Berthelot,
desconcertat i meditatiu davant la
pesca miraculosa, fins i tot semblava
que somreia, veient com els mariners
i tots els devots el festejaven de cor.
La celebració va ésser com
acostumen les de la Colònia, familiar
i molt participada; la gent cantava
amb entusiasme, ajudada pel cor
parroquial que animava tota la
comunitat; i els càntics, com sempre,
acompanyats per l’orgue que en
Salvador toca de forma magistral.
El bisbe a l’homilia exaltà la figura de
Sant Pere, un apòstol singular, que
estimava el Mestre amb un gran cor

tot i les seves debilitats. Jesús li
demostrà també una gran confiança
fent-lo cap de tota l’Església. El Pastor
de la diòcesi aprofità l’ocasió per
recordar que avui aquest lloc l’ocupa
el Papa Benet i animà els feels a
seguir la seva vinguda a València a
través dels medis de comunicació.
D. Jesús va dir que se sentia molt a
gust entre els coloniers, que s’alegrava
de la presència dels mariners i que
tenia molt presents tots aquells que no
havien pogut participar d’aquella
Eucaristia, especialment els malalts.
Animà els pares a ésser bons
transmissors de la fe i desitjà a tots els
presents que fossin molt feliços seguint
Jesús de Natzaret, com ho va fer sant
Pere.
La processó que seguí a la missa va
transcórrer en un to festiu, a la qual
cosa ajudaren els xeremiers. Com
sempre, membres de la Confraria de
pescadors varen ésser els encarregats
de portar la imatge de sant Pere i un
grup de nins i nines obria la comitiva
portant una xarxa amb les mans. El
bisbe anava amb la comitiva just
després del sant i tingué ocasió de
saludar a moltes persones.

Un cop arribats al port, la figura del
primer apòstol fou col·locada entre
aplaudiments sobre una de les barques
dels pescadors que poc després sortí
escortada per llaüts i llanxes
engalanades per a aquell acte que
resultà molt vistós.
El desig del rector es va complir, i la
imatge del Patró fou retornada al
temple ben acompanyada pels feels i
simpatitzats i les notes festoses de les
xeremies. L’acte acabà amb el cant
del crec en un Déu i la veneració de la
imatge.

Andreu Genovart Orell

Fòrum de Participació Ciutadana

Pressuposts Participatius
Dimarts, dia 21 de juny en el Fòrum de
la Colònia es varen sotmetre a debat
les propostes corresponents a l’àrea
4: Promoció Econòmica,
Descentralització Administrativa,
Participació Ciutadana i Policia.
De les 11 propostes presentades les
que obtingueren més vots foren:

1. Cobertura del poliesportiu
2. Construcció de la pista de Skate
3. Nova fotocopiadora per a
l’oficina municipal
4. Revisió del Trànsit i reposició
de rètols.

Assistiren a l’Assemblea  16 veïns,

molts d’ells representant a importants
entitats ciutadanes de la nostra
localitat. Per part de l’Ajuntament hi
foren presents el Delegat de La
Colònia Tomeu Martí, el Regidor
Manolo Galán i la Regidora Paula
Ginard.
És convenient esmentar una sèrie
d’aspectes alguns explícits i altres
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de la Colònia
implícits del transcurs de l’Assemblea.
El Regidor Galán feu al principi de la
reunió dues constatacions, una sobre
la dificultat de fer arribar la informació
als ciutadans, el debat d’aquesta àrea
s’havia de celebrar el dia 13 de juny i
per motius que no va explicar es va
traslladar al dijous, dia 15. No hi assistí
més que una persona. Finalment
s’acabà celebrant el dia 21 en que les
telefonades i el boca a boca varen
funcionar. En conseqüència, quan s’ha
elaborat un calendari a llarg termini o
bé s’ha de mantenir, o en cas de canvi
d’alguna data, s’ha de cercar una
forma eficient de fer arribar la
informació respecte al canvi de data.
Segona constatació, el Fòrum té el
suport de totes els partits polítics que
en el plenari de l’Ajuntament d’Artà
de 30 de novembre de 2004, per
unanimitat aprovaren la moció
presentada per EU/V relativa a la
creació del Fòrum de Participació
Ciutadana a la Colònia de Sant Pere.
Aquest punt convindrà tenir-lo
sempre present, perquè és el que
dóna legitimitat jurídica i democràtica
al Fòrum.
La reunió tingué també, com dèiem,
alguns aspectes que cal explicitar i un
d’ells és la sensació que s’havia
escampat respecte a la inutilitat del

Colònia, en els pressuposts municipals
unes partides econòmiques
proposades i votades pels coloniers;
es tanquen ferides obertes en llargs
debats de comissions i assemblees i
s’entra en una fase de menys feina de
comissions i que ha de permetre
garantir la presència dels coloniers i
colonieres en les decisions que es
prenguin en i sobre la Colònia i el seu
terme. Pot ser  un temps d’impulsos
descentralitzadors i l’inici d’una relació
més fluida entre govern municipal i
veïns i veïnes, situació que imposarà,
així mateix, nous deures i
compromisos.

Fòrum: Moltes de reunions per a res;
es votaven propostes que llavors no
es concretaven en efectes immediats.
Precisament ara, desprès que en el
plenari de dia 6 de juny s’aprovassin
els pressuposts de l’Ajuntament, en el
quals, evidentment, hi estan incloses
les partides econòmiques relatives a
les propostes aprovades en les
assemblees dels pressuposts
participatius de la Colònia, és quan els
60.000€ es podran convertir en
realitats concretes per a la Colònia.
Una altra sensació fou la d’haver
entrat en un nou temps de
desplegament del Fòrum. Hi ha un
reglament aprovat. S’han incloses, per
primera vegada en la història de la

Associació d’Amics de la Música

Assemblea General Ordinària

El proppassat 20 de juny l’Associació
d’amics de la Música va celebrar la
seva assemblea ordinària amb el
següent ordre del dia:
 -Memòria d’activitats i econòmica
anual.
 -Programació i previsions per a l’any
vinent.
- Precs i preguntes.
1-Antònia Martí presenta la memòria
d’activitats i econòmica corresponent
al  període 1 de juny de 2005  al 20 de
juny de 2006, la qual és un reflexe de
l’excel·lent labor que aquesta
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

C/. Josep Sureda Blanes, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323

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

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

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

novembre).
-     Concert de Nadal, Escolania de
Blauets de Lluc (17 de desembre).

2006
-     Concert de Pasqua, Concert
d’Orgue a càrrec d’Arnau Reynés
(29 d’abril).
-     Taller de Veu impartit per Toni
Lliteres (11 de març- 24 de juny).
S’ha impartit tots els dissabtes de
15:30h a 16:30h. i s’hi han inscrit un
total de 27 infants que hi han assistit
regularment.
-     El mestissatge a la música
cubana, concert pedagògic
subvencionat per La Caixa (13 de
maig).
-     Dia 16 de maig uns 40 alumnes de
l’Escola de Música d’Artà  i 6
professors varen gaudir d’un concert
pedagògic d’orgue que els oferí
Tomeu Mut. En acabar el concert,
l’Associació d’Amics de la Música
els oferirem un petit berenar a la plaça
.

Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

associació amb col·laboració amb
l’Ajuntament d’Artà i Centre Cultural
realitza  al servei de la cultura de la
nostra localitat:
     2005
-  Taller de Veu 2005 (9 d’abril-25 de
juny) impartit per Montserrat Ginard.
-  Concert d’estiu a càrrec dels
alumnes de l’Escola Municipal de
Música i del Taller de Veu (28 de
juny).
-   Concert d’Antoni Lliteres, es va
col.laborar en la venda d’entrades.
Va actuar el Trio Gaudeamus
Ensemble (21 d’agost).
-   Coneguem el Jaz, concert
pedagògic subvencionat per La Caixa
(10 setembre).
-   L’aparició i el desenvolupament
dels intruments al llarg de la
història, , concert pedagògic
subvencionat per La Caixa (8
d’octubre).
-     Concert de Sta. Cecília, Música
Sacra interpretada per l’Schola
Cantorum de Mallorca (19 de

 En el resum d’econòmica anual es va
donar una relació detallada de sortides
i entrades. Es gastaren un total de
3.508 € i en data de la celebració de
l’assemblea hi havia un disponible de
2.752€.
La major part de despeses es
destinaren a costos de concerts i
manteniment  del taller de veu
A continuació s’informà de la
programació i previsió d’activitats pel
període juny 2006- juny 2007:
-     El proper 27 de juny  a les 20:00h
es preveu celebrar un concert a càrrec
dels alumnes de l’Escola de Música i
del Taller de Veu.
-     13 d’agost, col·laboració en la
venda d’entrades del concert del
Quartet Mozart que actuarà en el
cicle de concerts Antoni Lliteres.
-     23 de setembre a les 20:15h,
Viatgem amb la veu, concert
pedagògic.
-     Celebració del Concert de Sta.
Cecília (encara per concretar).
-     Concert de Nadal, Orfeó Artanenc
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

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

i possiblement també hi actuarà
Aquatreveus.
-     Concert de Pasqua (encara per
confirmar qui actuarà).
-     Es preveu també organitzar alguna
activitat lúdica-formativa adreçada als
infants.

 En l’apartat de precs i preguntes es
va proposar que l’Associació impulsi
la iniciativa de comprar un piano amb
l’objectiu de fer-lo servir als concerts
que es programin i posar-lo a disposició
dels alumnes de l’Escola de Música.
Una altra proposta, que rebé el suport

de tots els assistents, fou que el
president de l’associació Salvador
Martí faci un concert d’orgue.
Finalment es suggerí que es programi
algun concert de música més popular
per tal d’arribar també al públic que no
és tan erudit.

L’exposició de pintura de Miquel Fuster Mosca

He passat una estona curta, insuficient
per tant per a fer una valoració de la
pintura de Miquel Fuster, en la sala de
l’escoleta on el pintor i la seva dona
Na Bàrbara atenien amablement els
visitants. A més de l’amabilitat del
pintor i de la seva dona , el que més
crida l’atenció és  l’exposició de retrats
dels batles coloniers. La idea ha estat
molt ben acollida pels nadius i residents
de llarga duració de la Colònia. Es
podien sentir comentaris de tota classe,
«és just ell», «aquí encara era molt
jove», «era homo de poques paraules
i si et podia fer un favor te’l feia»; dels
darrers tinents de batle el comentari
que més es feia era que de continuar
així s’haurà d’ampliar l’escoleta, ja
que prest no hi haurà lloc per tants de
retrats.
En Miquel és un home que des de què
es va jubilà ha fet de la pintura el seu
hoby. Pinta, sobre tot, paisatges i té
bona ma pels retrats. Li agrada
mostrar el que fa i sabre la gent que en
pensa. Se’l nota feliç, disfrutant  i
assaborint cada un dels instants
dedicats a una tasca en que el temps

és concentració, diàleg entre el que fa
i el que el quadre li demana que faci.
 Na Bàrbara és també una artesana i
artista del brodat. Els tapetes que
cobrien les taules del local de
l’exposició, són mostres de labors ben
fetes, perfectes. Algunes, a més, d’uns
perfils clàssics que ens recorden

motius escultòrics d’aquells grans
artistes grecs que saberen traslladar
als mosaics l’art que contínuament
ens regala la natura.
Els coloniers recordaran amb afecte
aquesta exposició que els ha retornat
a la història del que fou la Colònia.
Cada retrat implica un tram, més o
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AVIS ALS ESTUDIANTS

S’arrenda pis cèntric a Palma

Disposa de quatre habitacions-
dormitoris.

Interessats/ades, cridar al telèfon :
650 107 665.

menys llarg del desplegament de la
nostra localitat Ens suggereix d’on
venim i  ens parla de famílies que
tingueren i tenen un protagonisme dins
la història de la nostra localitat Una
exposició, per tant, positiva i que ens
ajuda a recuperar trossos del nostre
passat.

Concert final de curs
Per segon any consecutiu l’Escola de
Música d’Artà tingué el detall de
celebrar a la Colònia de Sant Pere un
concert de fi de curs, on els diversos
grups musical mostraren  el millor del
seu repertori. El taller de veu de la
Colònia hi fou també present
interpretant, molt bé, algunes cançons
populars.

I Trobada de Pintors Vila d’Artà

de la Colònia

Dissabte 24 de juny s’inaugurà una
singular trobada de pintors amb
l’objectiu d’acostar l’art de la pintura
a la nostra localitat. La invitació de
l’Associació dels Artistes Visuals
d’Artà  es va trobar amb la generosa
resposta d’uns 45 pintors de tots els
indrets de l’illa. El tema plàstic de la
trobada fou la màgia de la nostra
muntanya màgica: En Ferrutx.
L’exposició dels quadres resultants
d’aquesta trobada romangué oberta
fins dia dos de juliol amb una afluència
considerable de públic.
 Els visitants de l’exposició tingueren
una ocasió única de contemplar En
Ferrutx des de perspectives i
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sensacions diferents. En uns quadres
es mescla el cel i la terra amb la
imatge central de la muntanya, en
altres un costat, un detall que mai
havíem descobert, uns matisos, uns
colors, un moviment fruït de la mescla
de colors o de la utilització de
l’espàtula, n’hi havia de ingenus
(naives) amb cap de mussol, algun
amb l’enigma de la reflexió sobre

l’evolució del paisatge sotmès a la
pressió urbanística. Obres que són la
concreció d’un somni, d’un diàleg entre
el pintor i el paisatge iniciat  en un
racó, en un camí, en un carrer del
nostre poble. Diversitat de pintors, de
processos, de sensibilitats, de persones
que tenen en comú un llenguatge, el
de l’art de la pintura.
Els qui no som pintors, però que hem

tingut el plaer d’entrar en contacte
amb aquest estol de persones sensibles
que ens han mostrat la «nostra
muntanya» baix tants d’aspectes, al
matí, a ple migdia, al capvespre...
agraïm als pintors, a la Associació
d’Artistes Visuals i a l’Ajuntament
d’Artà que hagin escollit la Colònia de
Sant Pere i el tema d’En Ferrutx com
a lloc i objecte d’aquesta trobada.

Pa amb oli solidari

Prop de 400 persones participaren en
el «Pa amb oli solidari» organitzat pel
Consell Pastoral de la Colònia de St.
Pere, el proppassat 30 de juny. Els
beneficis, «3.876€» aniran destinats
íntegrament a favor del projecte que
un grup de germanes de la Caritat
desarrollen a Barra de Patuca
(Honduras). Es tracta d’una població
de 3000 habitants d’una gran bellesa
paisatgística, però amb molts i greus
problemes socials. Joana Obrador
Servera (Claret), dur 8 anys treballant
en aquest poblat junt amb altres dues
germanes. Joana fou present en
aquest sopar i volgué dirigir unes
paraules d’agraïment al públic pel
suport que estaven donant al seu
projecte. No fou un discurs llarg, sinó
unes poques paraules en les quals hi
vaig percebre dos missatges clars:
Un missatge de gratitud als
organitzadors i assistents al Pa amb
Oli Solidari. Té molt clar el que ha de
fer amb aquests i altres ajuts solidaris
que li puguin arribar al llarg de la seva
estança a Mallorca. Són moltes les
mancances de tot tipus que tenen les
dones, els nins i nines, els malats i
persones grans de Barra de Patuca i
pocs els mitjans amb que compta la
missió. Un altre missatge, molt
important, una sensació

d’impotència per a tocar la fibra dels
sentiments dels allà presents. Estic
contenta, ens deia, de què estigueu
tan bé, no vos queixeu, viviu en una
societat opulenta, heu tingut sort,  no
doneu, però mai l’espatlla a la realitat
d’aquest món pobre i necessitat d’on
jo venc i al qual pens prest tornar.
Hem sent feliç de poder estar al costat
dels que me necessiten i de poder, al
menys aquesta nit, comptar amb la
vostra ajuda i solidaritat.
El rector d’Artà i de la Colònia, Antoni
Amorós, agraí també a tots els presents
la seva assistència,  la col·laboració
total del Consistori, les aportacions
personals dels organitzadors i les

moltes mostres d’afecte manifestades
pels veïns fent arribar a la rectoria
(l’actual Ca Ses Monges) els postres
de coques dolces pel sopar. Volgué
així mateix repetir i deixar clar que els
doblers recaptats anaven íntegrament
al projecte de Joana Obrador.
Una nit per a recordar i per agrair a
Joana Obrador Servera que ens hagi
acostat,  per uns moments, a la realitat
d’un món marcat per la pobresa i per
necessitats urgents de tot tipus. Una
realitat lluny de la nostra, però a la
qual Joana, ens obrí amb paraules
senzilles, convençudes i
compromeses, un finestró per si la
volem mirar i reaccionar.
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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
Tel. i Fax 971 83 51 20

Feim a saber a tots els nostres clients i poble d’Artà i de la Colònia de Sant Pere, 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.

Volem convidar al poble d'Artà i de la Colònia de
Sant Pere a la inauguració del nou concessionari  de
cotxes Peugeot que tendrà lloc al nostre local el
proper divendres dia 14 de juliol

Hi haurà un refresc
Vos convidam a tots

de la Colònia
Concert de Sant Pere

Amb el Concert de Sant Pere a càrrec
de la Banda de Música d’Artà,
diumenge 2 de juliol, és tancava el que
és estat el nucli central de les nostres
festes, inauguracions d’exposicions,
sonades de xeremiers, competicions
esportives, jocs i festes  infantils, gran
verbena, teatre i cinema a la fresca,
recorreguts a peu, amb bicicleta o
piragua, focs artificials a la platja,
torrada de sardines, i un llarg etc.
d’activitats de tota classe i per a tots
els gusts.
Si el principi de participació és inherent
a unes festes que es vulguin fer
mereixedores de l’atribut «populars»,
les de la Colònia de Sant Pere ho
estan essent totalment. Hi ha hagut
organització, s’ha comptat des del
principi amb la ciutadania, les autoritats
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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
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municipals hi han estat presents, sense
exhibicionisme, i donant als actes tot
el suport d’esforços i medis que
aquests requereixen. I, quan les coses
es preparen bé, els resultats solen
ésser, també, bons. El públic tampoc
ha fallat. Els actes han estat de lo més
concorreguts. S’han vist vist infants a
balquena, sempre ocupats i ocupant a
tots. Les places han estat escenaris
d’activitats en les quals, en cap
moment, s’ha tingut la sensació
d’assistir a actuacions avorrides o
que no fossen del interès del públic
assistent. Unes festes, per tant

«populars» amb el sentit més ple de la
paraula.
 El concert de la Banda de Música fou
un gran concert. El repertori extens,
variat, alegre amb obres i
interpretacions de qualitat. L’escenari
una plaça que reuneix les millors
condicions per aquest tipus
d’espectacles: Els tamarells, els pins,
la discreta remor de les paperines, la
fresca d’un oratge amarat de
sensacions de vorera de mar, els estels
en una nit tranquil·la i una lluna que
guaita i assisteix a la festa. El públic
fou nombrós, respectuós, amb ganes

d’escoltar música i d’agrair amb
aplaudiments la bona disposició dels
més de 40 músics que integren una
banda que sembla passar per un dels
seus millors moments. Encert, doncs,
en l’elecció del repertori, bona
direcció tan de part d’en Tomeu Ginart
com d’en Joan Moyà, al qual se’l veu
més segur i amb més domini de les
obres i de tot el conjunt orquestral.
Enhorabona a tots i ja se sap: LES
FESTES DE SANT PERE
CONTINUEN. Molts d’Anys i a
seguir PARTICIPANT.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Juliol
Divendres 7
A les 22 h, concert jove amb els
grups Alto Voltage, Estierkol, One
Food, SDA, i els grups convidats
Gérmenes (Madrid), A Palo Seko
(Sevilla) i el grup estel·lar BOIKOT
(Madrid), al Poliesportiu Municipal
Cap Ferrutx. Ho organitza: Associació
de Joves de la Colònia de Sant Pere.

Dissabte 8
A les 19 h, concurs de
dibuix i de pintar
camisetes, per a infants
de 5 a 12 anys, a la plaça
de Sant Pere. Ho
organitza: Associació de
Joves d’Artà.

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

A les 20.30 h, XVI Cursa Popular
Festes de Sant Pere. Sortida i
arribada a la plaça de Sant Pere. Es

faran dues curses segons l’edat dels
participants. Menors de 16 anys:
partida a les 20.30 h. Majors de 16
anys: partida a les 20.45 h. Categories:
sènior femení, sènior masculí i veterans
(nascuts fins l’any 1971).

A les 22.30 h, verbena camp a la
plaça de Sant Pere, amb l’actuació de
les orquestres PISCIS I LUNA.
Diumenge 9
A les 19 h, IV Travessia de Natació
Costa de la Colònia de Sant Pere.
Inscripció i arribada a la platgeta de la
Colònia. Es faran tres curses, segons
l’edat dels participants. Informació a
l’oficina de la Colònia o a la Piscina

Municipal d’Artà. Ho organitza: Club
Aigua Esport.

A les 22 h, vetlada de ball de bot, a
càrrec de l’agrupació Artà Balla i
Canta, a la plaça de Sant Pere.

Dijous 13
A les 19 h, contacontes amb

teresetes, a càrrec d’Asja
Olga Schalekamp, a la
Biblioteca Municipal.

Divendres 14
A les 21 h, concert
d’Aquatraveus, a l’església
de la Colònia de Sant Pere.

Dissabte 15
A les 21 h, lliurament de
trofeus i sopar per a socis del
Club Nàutic, al Club Nàutic.

A les 20 h, partit de futbet
de prebenjamins i, a les 20.45

h, de benjamins del CE Artà, al
Poliesportiu Municipal Cap Ferrutx.

Divendres 21
A les 22 h, torneig d’estiu de futbet,
al Poliesportiu Cap Ferrutx.
Inscripcions dels equips, 1 hora abans
de l’inici. Ho organitza: Associació de
Joves de la Colònia de Sant Pere.

de la Colònia
Programa de Festes de Sant Pere 2006
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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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Viu l’estiu amb responsabilitat. Pren precaucions.

L’ésser humà és fràgil davant el sol i
la calor. Per això, quan arriben
aquestes dates hem de prendre
precaucions per a pal·liar els seus
efectes, especialment els nins i les
persones majors. Segueix aquestes
recomanacions i gaudeix d’un estiu
amb salut.

LA CALOR
L’excés de calor pot afectar al sistema
de regulació de la temperatura del
cos.
En aquest sentit, un augment elevat
de la temperatura ambiental pot
produir dues conseqüències
importants. L’esgotament per calor,
que es caracteritza per debilitat,
marejos, nàusees i enrampades; i el
cop de calor o insolació, que pot ser
greu i precisa assistència sanitària, la
persona manifesta una temperatura
corporal molt elevada, pell vermella i
calenta, mal de cap intens i fins i tot
pèrdua de consciència.
Quan es produeixen altes
temperatures i un excés d’humitat
ambiental, cal posar en pràctica una
sèrie de recomanacions que tenen per
objectiu refrescar-nos.

-  Beure líquids en abundància, encara
que no es tingui set. Evitar les begudes
alcohòliques, amb cafeïna o amb molt
de sucre.
-  Menjar més ensalades i fruites.
Evitar els menjars molt calents o
copiosos.

-  A casa, romandre en les habitacions
més fresques.
-  Reduir l’activitat física i descansar
en l’ombra.
-  Dutxar-se una o dues vegades al
dia, o bé humitejar la pell amb tovalloles
humides.
-  Utilitzar roba de colors clars, lleugera
i àmplia.

Si comença a trobar-se malament per
la calor, demani ajuda a un familiar o
veí. Informi’s de l’estat de salut de les
persones del seu entorn fràgils o que
visquin soles.

AL SOL
El sol és una font de salut per a tots,
però que en excés pot provocar efectes
negatius no tan sols a curt termini
(cremades, irritacions, al·lèrgies), sinó
també a llarg termini, com lesions
oculars i problemes dermatològics
(envelliment prematur de la pell i
càncer de pell).
Les característiques meteorològiques
de la nostra Comunitat, amb un índex
elevat de dies assolellats a l’any,
suposa un major risc en totes les
activitats que es realitzen a l’aire lliure.
L’atenció i la cura deu tenir-se al llarg
de tot l’any, i s’ha de potenciar en el
període estival.
En la mesura del possible, és preferible
romandre a l’ombra i protegir-se amb
roba. És molt recomanable utilitzar

barret i ulleres de sol fosques
homologades que filtrin radiacions
UVA i UVB. Per a aquelles parts del
cos que no puguin ser cobertes, com
la cara, cal utilitzar cremes
fotoprotectores d’índex elevat,
s’aconsella de 30.

Per a prendre el sol minimitzant els
riscs:
- No exposar-se al sol entre les 12 i les
16 hores, ja que les radiacions són
més intenses i, per tant, més perilloses.
- Les cremes protectores deuen tenir
filtre solar per als raigs UVA i UVB,
ser resistents a l’aigua i un factor de
protecció mínim de 30.
- Aplicar el protector solar 30 minuts
abans de l’exposició i renovar cada 2
hores.
- Estar moreno no és una protecció
enfront del sol. És necessari utilitzar
sempre cremes fotoprotectores, fins i
tot baix del para-sol o en els dies
ennigulats.

Les cremes amb un índex de protecció
elevat permeten el bronzejat evitant
les cremades, però no protegeixen de
l’envelliment cutani ni del càncer del
pell.

ELS NINS I EL SOL
El sol és una font de salut que
acompanya a la majoria de les

col·laboració
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activitats que desenvolupen els nins,
però que en excés pot provocar efectes
negatius, no tan sols a curt termini
(cremades, irritacions, al·lèrgies), sinó
també a llarg termini, com lesions
oculars i problemes dermatològics
(envelliment prematur de la pell i
càncer de pell).

Els efectes nocius dels raigs solars
són acumulatius. Atès que la major
exposició al sol es produeix dels 0 als
18 anys d’edat, és crucial que els
pares prenguin consciència sobre els
perills del sol i actuïn per a protegir la
salut futura dels seus fills des del
naixement.
La iniciació primerenca en conductes
de cura i protecció davant del sol, pot
disminuir el risc d’un nin a
desenvolupar un càncer de pell
Per a protegir eficaçment als nins
mentre gaudeixen a l’aire lliure, cal
tenir en compte algunes mesures de
fotoprotecció fonamentals:

- Controlar les activitats a l’aire lliure
durant les hores de major radiació
solar, entre les 11 i les 16 hores.
- Ensenyar als nins la Regla de l’ombra:
Si la seva ombra és més curta que ells
mateixos, els raigs solars estan en la
seva major força, i és més probable
que es cremin.

- Protegir als nins amb gorra i
samarreta eixuta i opaca.
- Utilitzar ulleres de sol fosques
homologades, que filtrin les radiacions
UVA i UVB.
-  Utilitzar una crema amb filtre solar
enfront dels raigs UVA i UVB, amb
un factor de protecció mínim de 15.
- Aplicar la crema fotoprotectora 30
minuts abans de l’exposició,
especialment en el nas, les galtes, les
orelles, els llavis i altres zones que no
cobreixi la roba.

L’ALIMENTACIÓ
Amb l’arribada de l’estiu i l’augment
de les temperatures ambientals són
majors les probabilitats que apareguin
les intoxicacions i toxiinfeccions
alimentàries, que es produeixen per la
ingestió d’aliments que contenen
microorganismes patogens (bacteris,
virus, fongs... ) o substàncies tòxiques,
i es manifesten principalment
mitjançant diarrees, vòmits, dolors i
febre.
Un aspecte molt important a tenir en
compte és que la major part dels
microorganismes patogens no alteren
l’olor, color, sabor o consistència dels
aliments, pel que és fonamental seguir
una sèrie de mesures higièniques tant
en la compra, com en el manipulat
dels aliments.

En la compra
- Comprar els aliments el més
frescs possible, prestant
especial atenció a l’etiquetatge:
data de caducitat o de consum
preferent i condicions de
conservació.
- Reservar per al final de la
compra els aliments que han
de guardar-se en fred.
- Una vegada feta la compra,
guardar ràpidament els
aliments en el frigorífic.

- Guardar els ous sempre en el
frigorífic i mai utilitzar els ous que
tinguin la closca trencada.

En la cuina
- Rentar-se les mans abans de
manipular aliments.
- Les fruites i verdures que es
consumeixen crues s’han de rentar
en aigua amb unes gotes de lleixiu
sense detergent i aclarir
abundantment.
- No emprar ou cru per a confeccionar
aliments o salses si posteriorment no
han de sofrir una intensa cocció
(atenció amb les salses, truites poc
fetes, gelats...).
- Immediatament després de refredar-
se, guardar els aliments cuinats en
recipients proveïts de tapa i en la part
més freda de la nevera.
- No tornar a congelar aliments que
s’hagin descongelat.
-  Reescalfar a temperatures elevades
els aliments cuinats.
- Netejar adequadament els utensilis
emprats per a manipular aliments i
canviar amb freqüència els draps de
cuina.

Si apareixen símptomes o desitjau
realitzar alguna consulta Cridau al
061

Organisme: DIRECCIÓ
GENERAL DE SALUT PÚBLICA
I PARTICIPACIÓ

informació extreta de: http://
portalsalut.caib.es/psalutfront/
info?id=8858

col·laboració
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Entrevista a Llorenç Vallori, President de la Germandat de donants de sang de Mallorca

UN PRESIDENT DE PES !

Començarem parlant d’una associació que treballa des de fa uns trenta anys a la Nostra Illa, és la Germandat de Donants de Sang
de Mallorca, actualment presidida pel Sr. Llorenç Vallori Sastre, amb ell xerrarem de la Germandat, d’on ve i cap a on vol anar. Li
demanam que es presenti i ens diu:
Sóc natural i veí de Selva. Sóc pre-jubilat de Gesa. Fa 27 anys, na Maria José Roglà i el primer President de sa nostra Germandat,
el Sr. Jeroni Albertí quan aquests anaven pels diferents pobles de Mallorca per a promocionar la donació de sang, em varen demanar
d’ajudar-los en aquesta tasca tan important com a col·laborador (voluntari). Després d’un any fent feina en aquesta labor tant
solidària vaig ser anomenat cap de la zona d’Es Raiguer (Alcudia, Biniamar, Búger, Caimari, Campanet, Lloseta, Mancor de la Vall,
Moscari, Pollença, Port d’Alcúdia, Port de Pollença, Sa Pobla i Selva). Després em van demanar per entrar a la  Junta Rectora, passant
a ser durant el mandat del Sr. Víctor Gistau, vice-president i en el mes de setembre de 2003, quan el Sr. Gistau va passar a ser gerent
de la Fundació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, vaig ser anomenat President i en el mes de juny de 2004, vaig ser elegit
per unanimitat, President de la Germandat pel període 2004-2008.

Ens podria dir que representa,
per a vostè, la Germandat :
Per a mi representa una associació
amb l’objectiu principal d’aconseguir
que la nostra societat es concienciï de
la necessitat de donar sang pel bé de
tots. La Germandat ha anat
evolucionant de la mateixa forma que
la societat també ho ha fet. Som un
associació sense ànim de lucre, o
sigui, una ONG, encara que molta
gent no sigui conscient de que ho som.
Durant el meu mandat intentaré que
la Germandat MILLORI tota la gran
feina feta fins ara, però vull fer arribar
a la societat un missatge: la
REALITAT DE LA SITUACIÓ,
FALTA SANG!
Ara que arribam al cap d’any, és el
temps d’analitzar el que s’ha
aconseguit i, sobre tot, dels
desitjos, qui és el seu per l’any
2005?
 Que cada al·lot i al·lota que compleixi
18 anys, a part de ser conscient de que

ja se li reconeix el dret d’anar a votar,
– i la possibilitat d’obtenir el carnet de
conduir vehicles, podem afegir- sigui
conscient de que ja pot SALVAR
VIDES DONANT SANG i que
S’APUNTI A LA DONACIÓ DE
SANG.
Com heu dit abans, hi ha una gran
demanda de sang, voldríem saber
que podem fer la gent per arribar
a cobrir les necessitats de
Mallorca:
Segons les previsions actuals,
aproximadament faria falta que es

fessin uns 4.000 donants nous i que
aquests donessin sang un mínim de 2
vegades a l’any. Durant el 2004, la
Germandat ha aconseguit concienciar
a diferents donants de sang per tal de
poder arribar a la xifra de 30.000
donacions de sang.
Amb les dades que ens acabau de
donar, és molt important mantenir
i fidelitzar els donants actuals i
alhora sensibilitzar a la població
per aconseguir nous donants. Com
es pot fer i quins mitjans li pareix
que es pot fer servir?
Està clar que sense una bona
informació, és impossible sensibilitzar
a ningú. La GERMANDAT de cara
al pròxim any apostarà per a la
conscienciació mitjançant diferents
audio-visuals i xerrades que explicaran
tot el procés de la donació de sang i la
feina de sa nostra Germandat. Però
està clar, que el boca a boca és la
millor forma de poder conscienciar a
les persones, això ho aconseguim amb

entrevista
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la tasca dels nostres col·laboradors
(voluntaris) que sa nostra
GERMANDAT té per tots els pobles
de Mallorca i diferents institucions
públiques i privades. Per descomptat,
sempre comptam amb els mitjans de
comunicació que sempre ens han
recolzat.
Podem comprovar que per a dur a
terme aquesta tasca, s’ha
d’implicar tota la societat, tant
institucions com entitats, per fer
arribar el missatge a tots, que fa
falta col·laboració per obtenir les
bosses de sang que necessiten
els hospitals, com a objectiu a
aconseguir.
La principal forma com ho fa la
Germandat és firmant convenis de
col·laboració amb diferents entitats
tan públiques com privades per tal de
poder arribar a tots els racons de sa
nostra illa, l’any 2004 s’ha firmat
convenis amb la Fundació Reial
Mallorca, l’Associació de Veïns de
Palma, l’Ajuntament d’Inca,

l’Ajuntament de Llucmajor, FEPAE,
etc..
Un dels més importants ha estat el
firmat amb l’Associació de Premsa
Forana de Mallorca, el passat més de
juliol, donat que amb la firma d’aquest
conveni, la pàgina Web de l’Associació
realitzarà la funció d’un portal virtual
de distribució de notícies/actualitat
sobre les activitats de la Germandat,
necessitats de donació de sang a les
Balears i requisits per a la donació de
sang. Informació que es podrà publicar
a les diferents revistes associades i a
les quals els hi demanam també la
seva col·laboració per arribar a tots
els indrets de la part forana de
Mallorca. L’associació ens ha obert
les portes per tal de poder posar en
marxa aquest projecte i els hi estam
molt agraïts.
Des de la Germandat volem ajuntar
esforços per obrir aquest canal
d’informació tant important i amb la
tradició de les revistes locals i
comarcals de tota Mallorca.

Algunes idees i propostes de futur,
que ens pugui avançar:
Idees, en sorgeixen moltes, a vegades
pareix que n’hi ha massa. I com a
proposta que s’està treballant és fer
arribar la importància i la necessitat
de la donació en el món dels estudiants,
no sols en la Universitat, també s’ha
d’arribar als Instituts, als més joves
perquè ho coneguin i s’impliquin,
participant activament en la mesura
de les seves possibilitats.
Moltes vegades, el més difícil és tenir
idees, però amb l’equip que forma la
nostra Germandat, entre tots, sempre
arribam a obtenir-les i a vegades, les
més descabellades, són les que
funcionen millor.
Moltes gràcies i voldríem fer des
d’aquí una crida a tots:
Donades les necessitats de bosses de
sang a Mallorca.
 TU POTS SALVAR VIDES,
DONA SANG!.

Entrevista realitzada per l’Associació
de Premsa Forana de Mallorca.

entrevista
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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

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

col·laboracióXerrameques

Heu reparat…
Que les rotondes segueixen un ritme ni lent ni ràpid, però eficaç?
Que davant el quarter ningú s’aclara amb la rodona a mig fer.
Que a les dues noves rotondes no hi haurà estàtues però si sembla una sínia i un aqüeducte
Que el polèmic pas de zebra de Costa i Llobera ja està acabat i els bots no són massa esgarrifosos?
Que segur que a aquest final de legislatura no posaran remei al tema dels cans?
Que potser els polítics ja pensin més en la pròxima legislatura?
Que moltes millores quedaran sense fer perquè no són populars?
Que el «barri» de na Carretó està deixat de la mà de Déu?
Que els seus carrers estan més que intransitables?
Que l’ajuntament hauria de prendre mesures al respecte?
Que l’asfaltat de Cala Mitjana encara acaba al creuer?
Que els banyistes potser hagin d’arribar a peu a la platja?
Que duren poc els policies locals a Artà?
Que hi ha molt de trull respecte a aquest tema i altres
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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
 

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

El passat cap de setmana la revista
«magazine» a la seva secció de
suggeriments gastronòmics
recomanava a ¼ de pàgina un vi:
«Parque Natural 2004» i entre els
seus mèrits deia que no tenia
denominació d’origen però que
procedia del «Parque Natural de las
Lagunas» a Torrevieja.
Aquesta revista se distribueix
gratuïtament amb 2 grans diaris: La
Vanguardia i la Razón i altres 20 diaris
d’àmbit regional, amb una tirada que
deu rondar els 500.000 exemplars.
Des de fa uns mesos, els hotelers de
Capdepera i altres zones del Llevant,
reivindiquen que el Govern potenciï i
promocioni el parc Natural de Llevant.
Com aquest vi de la revista aquestes
zones turístiques fa temps que han
perdut la denominació d’origen, a força
de voler vendre més i més han aigualit
el producte, i han gosat treure els
reserves sense passar  per la bota i
com el que fa malbé la terra a força de
collir el fruit sense conrear-la ni
adobar-la, han anat fent o deixant fer
mal bé l’entorn preciós que atreia els
seus turistes i ha hagut d’anar baixant
preus fins que el que havia estat un
gran reserva ja quasi no es pot vendre
ni com a vi de taula.
I ara que cerquen? idò poder embolicar
un poc el seu desprestigiat producte
amb un envàs de Parc Natural, i està

bé això, entre d’altres coses la funció
d’un Parc Natural és la de fomentar el
desenvolupament socioeconòmic de
les contrades que el conformen i que
li són properes, de constituir-se en una
marca de qualitat, en una garantia de
productes propis i respectuosos amb
la natura…
Però clar perquè un Parc pugui fer tot
això, hi ha d’haver un Parc, un Parc
de veres, que abans que res, tingui la
funció que li és pròpia, la de preservar
la natura i l’entorn del seu àmbit.
Vàrem tenir un Parc amb un gran
potencial, però el van matar tot just
acabat de néixer, ja no parlem abans
de poder donar qualsevol fruit.
L’oposició al Parc de Llevant en el
moment de la seva creació va ser
ferotge i va estar absolutament fora
de cap racionalitat, i en aquells
moments, els que intentàvem explicar
amb objectivitat el que suposava
realment un Parc Natural, vam enyorar
molt que algun hoteler aixecàs una
veu de coneixement i de mesura, que
algun hoteler, senzillament, fos objectiu
i defensés la part bona del Parc de
Llevant, però no va ser així, sembla
que van pesar molt més les ganes de
perjudicar el Pacte de Progrés a favor
d’una victòria del Partit Popular, que
fins i tot, la defensa de mesures molt
afavoridores de l’activitat turística a
mig i llarg termini. Sabem de bona

tinta que algun important hoteler de
Capdepera va finançar generosament
la campanya antiparc, «no mireu prim»
deia ell «que no els he m’acabareu.»
Ara resulta que les meravelloses xifres
que mostrava el Govern respecte de
la recuperació del turisme després del
desastre provocat pel Pacte, són poca
cosa més que una enganyifa
estadística i que un maquillatge d’un
mal molt més profund, i els hotelers, i
tots els que hem de viure realment de
l’atraccció de la nostra terra cap als
potencials visitants, comencen a veure
que cada pic tenen manco que oferir,
i com a mesura desesperada
comencen a demanar al Govern que
promocioni el Parc de Llevant, contra
el qual alguns d’ells van lluitar
aferrissadament, i altres no es van
atrevir a defensar. Però senyors, el
primer que heu de demanar és que es
torni crear el parc de Llevant que ja hi
era i aquest Govern el va desmuntar,
i el va reduir a una ridiculesa absoluta,
ni als països del tercer món passen
aquestes coses. Per promocionar una
cosa el primer de tot ha d’existir i, en
segon lloc, el que ho promociona s’ha
de creure que és bo. En aquests
moments ni existeix el Parc de Llevant
(de fet la junta rectora duu 3 anys
sense ser convocada), ni aquest
Govern creu en absolut en la necessitat
que existeixi.

carta al director
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CURSETS DE NATACIÓ PER NINS DE TOTES LES EDATS I 
ADULTS I NADONS. 
 
LLOC:PISCINA MUNICIPAL D’ARTÀ (RECINTE POLIESPORTIU) 
DATES: DE DIA 1 DE JULIOL FINS DIA 15 D’AGOST 2006. 
 
OPCIONS : 
MATINS: 
2 DIES A LA SETMANA (dimarts i dijous) 
3 DIES A LA SETMANA (dilluns ,dimecres i divendres) 
5 DIES A LA SETMANA  

   CAPVESPRE: 
               2 DIES A LA SETMANA (dimarts i dijous) 

PREUS SUBVENCIONATS PEL CONSELL DE MALLORCA. 
DESCOMPTES PER FAMILIES NOMBROSES , MAJORS DE 65 ANYS I PERSONES AMB 
MINUSVALIDESA. 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS FINS DIA 30 DE JUNY 2006 A LA PISCINA MUNICIPAL.  
 

En aquest segle XXI de les tecnologies
de la comunicació i la Informació, se
diu que no ets ningú o que no existeixes
si no ets a Internet, quan en una cerca
de Google, una cosa no apareix a les
primeres 100 pàgines, és pràcticament
invisible a ulls del món.
Si busqueu a Google «parcs naturals»
A la primera pàgina trobareu les webs
institucionals de la Generalitat de
Catalunya de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat
Valenciana, que promocionen i
difonen els parcs de les seves
comunitats autònomes, de les Illes
Balears sols apareix una pàgina el
resum de la qual és « el nou Govern
del PP a les Illes pràcticament deroga
els Parcs Llevant i Cala d’Hort ».
Si continuam amb les següents 10
pàgines trobarem entre les de

promoció de parcs concrets de
Catalunya, València i els Pirineus,
una nova web que fa referència a la
nostra comunitat és una pàgina del
GOB d’Eivissa que resa «Ajudan’s a
evitar el retall dels Parcs Naturals»
Continuem la cerca i entre les pàgines
41-50 trobarem una altra web dedicada
als parcs de les Illes Balears: Es tracta
d’una pàgina del GOB Mallorca que
reivindica una bona gestió dels parcs
naturals i dels espais protegits.
Finalment entre les pàgines 91-100 de
la cerca de Google trobem dues noves
webs de les Illes: La primera diu «El
Partit Popular es va caracteritzar la
passada legislatura per la seva posició
contrària a la creació de parcs naturals
que incloguessin terrenys privats…»
La segona és d’Eivissa Confidencial i
el resum anuncia: «Les grues han

d’estar dins Vila, dins Sant Antoni,
dins Santa Eulàlia… i no dalt les
muntanyes i dins els parcs naturals».
Benvolguts hotelers això és el que veu
el món dels nostres parcs,  si de veres
creieu que el Parc de Llevant pot
ajudar a aixecar el vostres negocis,
com ho creiem nosaltres, vosaltres
que ho teniu bé amb el Govern,
demanau-li que giri la truita, que torni
a refer el Parc, i llavors, en tornar
existir, que el promocioni, com ho fan
els altres governs.

www.mallorcaweb.net/independents
independentsarta@arta-web.com

carta al director
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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

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

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Marga Sintes, guanyadora del  trofeu Renshinkan.

Aquests dies passats, Manacor va ser el centre d’atenció
pels aficionats al judo. El Trofeu Renshinkan esta reservat
a les categories sub 17 (15 i 16 anys) i sènior absolut.
Uns 70 varen ser el participants, els representaven a la quasi
totalitat dels clubs de les  nostres Illes.
La gran protagonista fou na Marga Sintes ja que va aconseguir
sa primera plaça desprès de guanyar per ippon a na Mª de
Mar Pérez del Olimpic, Na Malen Fornés del Renshinkan i
na Laura Leslie Jones del Mallorca Nord Judo.
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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
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C/.Ciutat, 48 A Tel. y fax 971835375

esports
Acampada hípica dels alumnes del Club Hípic d’Artà

Amb motiu de la finalització dels cursos d’hivern, el club hípic d’Artà va organitzar una acampada de dos
dies.
Els més de 50 alumnes que aquest
hivern han assistit a les classes del
club hípic amb Nadal Ferriol i Julio
Alou han disfrutat aquest passat cap
de setmana d’una acampada hípica.
Un dels objectius d’aquesta acampada
era que l’alumnat pogués conèixer
i col·laborar amb les tasques diàries
del maneig del cavall.
Els infants aprengueren a netejar-los,
pentinar-los, fer-los els cascs nets,
netejar les quadres, donar-los menjar.
És a dir, visqueren de prop tot el que
els cavalls necessiten a diari. Tot això
són feines que els alumnes no fan a les
classes ordinàries i que és fonamental
que es coneguin.
Per altra part, l’acampada dóna la
possibilitat que els alumnes de diferents
edats convisquin plegats aquests dos
dies (ja que com sabeu les classes
d’equitació es fan en grups reduïts de
dues o tres persones), i és important
que almenys un cop a l’any es
relacionin entre ells.
Convidats pel club, els nins
començaven els matins amb un bon
berenar de llet amb ensaïmades i
seguien amb tot un programa
d’activitats hípiques que acabaven
amb jocs d’acampada a les 24 hores.
El darrer dia i preparats pels alumnes,
els cavalls del club, magníficament

preparats per l’ocasió, sortiren a fer
una exhibició eqüestre on hi
participaren tots els alumnes de les
classes ordinàries i també els
d’equitació terapèutica.
Els pares i mares pogueren apreciar
els avanços fets pels infants, que any
rere any, van pujant de nivell.
Per acabar, els alumnes de l’escola
que ja estan federats i concursen als
diferents concursos hípics que es fan
a l’illa, demostraren a tots els assistents
el que es pot aconseguir anant a classe

amb professionals ben preparats i amb
constància i dedicació. Els més petits
de l’escola quedaren bocabadats amb
les exhibicions de na Maria Bel
Cursach, n’Ignasi Maria i en Gori.
Tot seguit, es varen entregar els
informes i els diplomes del curs a tots
els alumnes.
El Club Hípic agraeix la col·laboració
voluntària i desinteressada de tots els
pares i mares que varen fer possible
l’acampada, sense la seva ajuda una
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esports

 

Els ofereix venda de pisos amb
terrassa privada a Artà

Des de 156.000 Euros

Financiació 100% més despeses
Cridi sense compromís als telèfons

651889721 i/o 628408483

associació sense ànim de lucre com
és la nostra, no podria existir.
Tots els pares i mares dels nins que
assistiren a l’acampada ens han
demanat que, en aquestes línies,
agraíssim públicament l’esforç i les

hores de dedicació que han fet en
Nadal i en Julio.
També volem recordar que el club no
tanca durant l’estiu, per a tots aquells
alumnes que volen seguir practicant, i
com no, per a aquells que durant

aquests dos mesos volen iniciar-se en
aquest esport.

Bon estiu !!!
La junta directiva del Club Hípic d’Artà
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA
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esports
Ccomentari hípic

Fa uns dies es va celebrar el Gran
Premi Manacor per a cavalls de tres
anys sobre la distancia de 2.375 mts a
l’hipòdrom Municipal de Manacor. El
guanyador fou Melicoto d’Arc, segon
classificat el G.P.Nacional, amb un
bon registre de 1.18. Referent a les
darreres actuacions dels nostres
cavalls cal destacar la bona regularitat
dels cavalls propietat de Sebastià
Esteva, el germans uterins Estar de
Nuit i Gentille de Nuit. De la quadra
Sa Corbaia el líder indiscutible Le
Claray VX i la seva companya de
quadra L’Auba VX, estan en un bon
moment de forma. Altres cavalls que
puntuen amb regularitat son l’egua
d’Es Sementeret, Gleam Bowl i el
representant de Son Morey, Hanson
Horse GS. Per a finalitzar, esmentar
el bon registre del cavall de Sa Font
Calenta, Hacker Black que marca
1.17.7 a Son Pardo.
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esports

R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

PRUEBE NUESTRO :
RIBEYE STEAK DE BUEY de 350 gramos
BIFE ANGOSTO STEAK (Entrecot argentino)
CHULETONES DE 600 gramos
T.BONE STEAK DE 600gramos

Solomillo de CIERVO, con salsa de castañas
Solomillo de AVESTRUZ, con salsa de pimienta
Solomillo de CORDERO, con salsa de ciruelas Y
MAS ...Y MAS…Y MAS…Y MAS…

«En carnes somos unicos»

Abierto desde las 19 horas. Miércoles cerrado
C/ Vinya de Mar 18. Cala Millor
Teléfonos : 971 585 276  ó   686 255 229

Es lloga local al C/ de
Santa Catalina, 22
d'Artà.

BON PREU

Inf. telèfon 619 31 27 22

MILLOR MA SP MA SP MA SP MA
TEMPS 11 16 17 23 24 30 1

ESTAR DE NUIT 1.19 22 2ON 3
FILET D’OR 1.17 3
GENTILLE DE NUIT 1.19 29 1ER 3ER 6
GLEAM BOWL 1.19 8 3ER 2
GRAND AMOUR 1.17 3
HACKER BLACK 1.17 14
HACUM SC 1.17 8
HANSON HORSE GS 1.17 14 4RT 1
JATKINSON VX 1.18 4
JENIFER BRANCH 1.18 13
JYPISOL 1.20 4
JOLI DE FRANCE 1.19 21
JOLI DE NUIT 1.23 12
LARISOL POU RAFAL 1.19 11
L’AUBA VX 1.19 20 3ER 4RT 3
LIANA POU RAFAL 1.19 1
LINFA D’OR 1.20 11
LINX DE SA CLOTA 1.22 5
LE CLARAY VX 1.19 42 1ER 4RT 5
LAMBRO BRANCH 1.19 25
MISTERIOS MAR 1.23 4
MOUSOL POU RAFAL 1.20 10
MY DREAM 1.20 24

NOM DEL CAVALL PUNTS 
TOTAL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE JUNY-JULIOL
LIDER:  LE CLARAY VX
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

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

Ascens a Tercera Divisió
Campos 2 – Artà 2
Gols: Gayà M., Piñeiro
Alineació: Bisbal, Femenias, Nieto,
Ramon (Piñeiro), Sureda (Gayà V.),
Brunet, Gayà M. (Terrassa), Reyes
(Jordi), Toño, J. Tous, Víctor
Partit entre el C. E. Artà i el Campos
per una plaça d’un possible ascens a
la Tercera Divisió Nacional i que es
va decidir a favor de l’Artà en la
tanda de penals, ja que el partit i
després de la pròrroga va acabar
amb empat a 2. No va poder consumar
l’ascens el C. E. Artà ja que
s’implicava també l’ascens del
Mallorca B a la Segona Divisió B i
aquest va perdre l’eliminatòria amb
l’Orihuela. Hi havia una altra
possibilitat i aquesta era que el
Vilafranca renunciàs a la categoria,
però va poder solucionar els seus
problemes i no es va produir aquesta
renúncia, per les quals coses el C. E.
Artà seguirà una temporada més a
Preferent.
El partit entre campaners i artanencs
va ser molt disputat i emocionant i
amb suspens fins al final. Prova d’això

és que es va haver de recórrer a la
pròrroga i al llançament de penals.
Va començar marcant el Campos,
com podia haver estat l’Artà, ja que
els dos equips sortiren a cercar la
victòria, sabent el que es jugaven. La
pilota anava i venia d’una porteria a
l’altra i cap dels dos equips aconseguia
fer-se amb el domini clar del partit.
Ja en la segona part va empatar l’Artà,
arribant al final sense guanyador cosa
que va dur a disputar la pròrroga.
En aquesta es pot dir que sobraren
quasi 28 minuts, ja que tot es va
decidir en el darrer alè. El Campos
feia el seu segon gol que semblava
clar que decidia el partit, però en la
jugada de treure de mig camp per part
de l’Artà i després de dos tocs, Piñeiro
es va treure un remat des d’uns 40
metres tan inversemblant com
espectacular que es va colar per la
mateixa esquadra posant novament
les taules  en el marcador, davant la
desesperació dels campaners als que,
mai millor usada l’expressió, en el
darrer batec (ja no es va treure de mig
camp), se’ls escapava el triomf en el

partit i el possible ascens a Tercera
Divisió.
Per dilucidar el guanyador es va
procedir al llançament des del punt de
penal, resultant guanyador l’Artà per
5-3. Per part artanenca, que va
començar la tanda i va encertar els
cinc xuts, tiraren Nieto, Toño, Víctor,
Terrassa i Piñeiro i el Campos no va
tirar el darrer penal ja que havia errat
el quart enviant la pilota al travesser.
Ja no podien empatar i el resultat
global va ser 7-5 pels artanencs.
Una victòria que, malgrat ser victòria,
va deixar un gust amarg pels motius
exposats anteriorment. No es va
aconseguir l’objectiu pel qual es
lluitava, que era l’ascens de categoria.
De totes maneres, ningú els pot negar
el reconeixement de la molt bona
campanya realitzada, malgrat la
baixada sofrida a la meitat de la lliga.
Però saberen rectificar i reposar-se i
aconseguiren un gran final, amb dues
victòries claus i importants a Andratx
i Alcúdia que els va dur a disputar la
possibilitat d’ascens.
Bones vacances a tots.

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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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.

Natació

Èxit de participació en el «VII Trofeu Club Aigua Esport Artà»
Més de 350 nedadors participaren
el dia 24 de juny en la setena edició del
Trofeu Club Aigua Esport Artà. A
nivell esportiu també cal ressaltar els
12 pòdiums en les diferents
categories, dels nedadors del club
artanenc. El trofeu estava dividit en
dues jornades; la primera a les 9’30
per a les categories G0, G1 i G2, és a
dir, per als nascuts els anys 98, 97, 96,
95 i 94.  Aquestes categories podien
nedar 50 m. de qualsevol estil. Abans
de començar la competició es feren
dues sèries fora de concurs amb les
futures promeses del club. A l’entrega
de trofeus assistí el regidor
d’esports de l’Ajuntament d’Artà,
Manuel Galán. En aquestes
categories pujaren al pòdium Samuel
Sánchez (97), que aconseguí la 5a
posició, nedant els 50 m. lliures en
40"45; Adrià Cosano (96), que
quedà 4t, nedant els 50 lliures amb un
temps de 37"49, rebaixant 2 segons la
seva marca personal. La resta de
temps dels nostres nedadors varen
ser els següents:
- 50 lliures: Pascual Tello (98),

45"48, rebaixant 3 segons la seva
marca personal; Samuel Sánchez
(97), 40"45; Dani Alzamora (94),
37"67; Geroni Tello (94), 36"95;
Iraide Juez (98), 52"69; Elena
Barba (97), 49"18; Bàrbara García
(97), 46"00; Anabel Díaz (94),

43"95; Maria Cursach (95), 40"03,
rebaixant 3 segons la seva marca
personal; Alicia Barba (94), 38"33,
rebaixant 2 segons la seva marca
personal; Esperança Ferrer (94),
36"82, rebaixant 3 segons la seva
marca personal.

A les 12’00 els tocà el torn a les
categories G3, G4, G5 i absolut i els
nostres nedadors pujaren al pòdium
en quasi totes les categories, alguns
d’ells en el lloc més alt, com Javi
Muñoz (92), Toni Ginard (88) o
Javier de la Fuente (90).  En

segona posició quedaren Feriel
Rabai (88), Marc Bisbal (89),
Daniel de la Fuente (90) i Xisca
Tous (92); en tercera posició,
Guillermo Gavilla (92); i en quart
lloc, Raquel Sánchez (88), i Rafel
Nadal (88). Els temps dels nostres
nedadors varen ser els següents:
- 100 esquena: Javi Muñoz (92),

1’05"77.
- 100 lliures: Rafel Nadal (88),

1’03"76; Marc Bisbal (89),
1’00"85, millorant 2 segons la seva
marca personal; Toni Ginard (88),
1’00"85; Guillermo Gavilla (92),

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius

(93), 1’21"37; Raquel Sánchez
(88), 1’21"50; Feriel Rabai (88),

«Trofeu Ciutat d’Inca»

Els nedadors del Club Aigua Esport Artà aconsegueixen 10 medalles en el Trofeu Cituat d’Inca

1’00"62; Javier De La Fuente
(90), 57"15; Daniel De La Fuente
(90), 57"40; M. Antònia Ribot

1’08"68; M. Angels Ribot (92),
1’09"53; Xisca Tous (92), 1’05"68.

Bona actuació dels  nedadors del Club
Aigua Esport Artà en el trofeu
«inquer», una competició que es
celebra en piscina de 50m., una
novetat per a molts dels nedadors,
sobretot per als més joves, ja que és
l’única competició que hi disputen.
Les medalles foren pel relleu 6 x
50 lliures i estils; Marc Bisbal
(89), Javi Muñoz (92), Javier de la
Fuente (90) i Xisca Tous (92),
obtengueren la medalla d’or;
Daniel de la Fuente (90), i M.
Angels Ribot (92) la d’argent i
Maria Cursach (95) i Guillermo
Gavilla (92), la de bronze. Obrí la
competició el relleu de 6 x 50 lliures,
format per les categories G0 i G1,
amb Adrià Cosano (96), Iraide Juez
(98), Pascual Tello (98), Samuel
Sánchez (97), Carlos Miguel Gómez
(97),  i Elena Barba (97), amb un
temps de 4’37"28. Els temps dels
nostres nedadors varen ser els
següents:
- 100 papallona: M. Angels Ribot

(92), 1’25"02.
- 100 esquena: Javier de la Fuente

(90), 1’10"72, millorant 11 segons
la seva marca personal; Daniel de
la Fuente (90), 1’11"55; Maria

esports

Cursach (95), 1’48"59; M.
Antònia Ribot (93), 1’31"56; i
Xisca Tous (92), 1’23"09.

- 100 braça: Guillermo Gavilla (92),
1’24"27, millorant 26 segons la
seva marca personal.

- 100 llliures: Dani Alzamora (94),
1’28"25; Geroni Tello (94),
1’26"24; Marc Bisbal (89),
1’04"84; Javi Muñoz (92), 1’00"42;

Anabel Díaz (94), 1’39"47; Glòria
Líria (91), 1’22"49; Esperança
Ferrer (94), 1’26"68; Alicia Barba
(94), 1’28"99 i Raquel Sánchez
(88), 1’24"24.
La competició acabà amb un altre
relleu, en aquest cas 6 x 50 estils
fora crol, format pels mateixos
nedadors que el 6 x 50 lliures, amb
un temps de 5’56"48.
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El dilluns dia 4 els nedadors del Club
Aigua Esport Artà, juntament amb els
entrenadors, feren el dinar de final
de temporada, encara que queda la
competició més important, que és el
Campionat d’Espanya. En el dinar es
va veure un muntatge audiovisual amb
els millors moments de la temporada
i també es va tenir un reconeixement
per una sèrie de nedadors per diferents
motius.

- Nedador amb major nombre de
millors marques del club: Rafel
Cruz amb 4 millors marques.

- Nedadora amb major nombre de
millors marques del club: M.
Àngels Ribot amb 8 millors
marques.

- Nedador amb major nombre de
metres nedats durant els
entrenaments: Guillermo Gavilla,
que sobrepassà els 1000
quilòmetres.

esports
- Nedadora amb major nombre de

metres nedats durant els
entrenaments: Xisca Tous, que
també sobrepassà els 1000
quilòmetres.
També es va tenir un

reconeixement pels tres nedadors que
participaren en el Campionat
d’Espanya de seleccions
autonòmiques la temporada 04/
05, Guillermo Gavilla, Javi Muñoz
i Xisca Tous.

«IV travessa Costa de la Colònia de Sant Pere»

El diumenge dia 9 de juliol, a partir
de les 19’00 h. la quarta edició de la
travessa de la Colònia, amb motiu de
les festes de Sant Pere. Hi haurà 5
categories i 3 distàncies:
- Categories:

- 98 i posteriors, i 97-96 des de
la punta gran de la platja fins a la
vorera (aproximadament 60 m.)
- 95-94-93, des dels «vivers»
fins a la platja (aproximadament 400
m.)

- 92-91,  i 90 i anteriors, des de
la «caleta dels Ermitans» fins a la
platja (aproximadament 1.600 m.)
La inscripció serà a partir de les
18’30 hores a la platja de la Colònia
de Sant Pere.

FERRETERIA PASCUAL
Ja tenim aquí  les rebaixes

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

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

En tot el material de construcció, un 10% de descompte
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INSTAL.LACIONS 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

Vòlei

«IV circuit de vòlei platja nocturn»
Èxit de participació amb 66 parelles inscrites

Gran acceptació de la quarta edició
del circuit de vòlei platja nocturn, amb
66 parelles inscrites en les diferents
modalitats. El passat dimecres 28 de
juny va començar el vòlei platja
nocturn amb un gran ambient a la
platja de la Colònia de Sant Pere. A
causa de la gran quantitat de parelles
inscrites, es va haver d’afegir un dia
més, que va ser el dilluns dia 3 i per
tant ja es duen 2 jornades disputades,
amb 72 partits jugats. Per a completar
la primera fase es jugarà els dimecres
5, 12 i 19, i el diumenge 23 es
disputaran quarts de final,
semifinals i finals de les diferents
categories. En la categoria
masculina hi ha inscrites 25 parelles,
24 en la categoria mixta; i 17 en la
femenina. En totes les categories
s’han fet 4 grups, excepte en la
femenina que s’han fet 2 grups, i
jugaran tots contra tots dins de cada
grup, després els dos primers de cada
grup disputaran la fase A i el 3r i 4t la
fase B. El dimecres 19 de juliol, a
les 19’00 hi haurà vòlei platja
infantil. Els equips estaran formats
per 4 jugadors/es i es podran apuntar
el mateix dia a la platja. Després de
les dues primeres jornades, aquestes
són les classificacions:

Femení   
Grup 1 Jug G P P F PC   D 
A. Bernat – Montse 4 3 1 80 56 +24 
Mercedes – Carolina 2 2 0 42 31 +11 
N. Jaume – A. Cabrer  2 2 0 42 34 +8 
Silva – Victòria - Infante 4 2 2 63 65 -2 
Inès -  Carme Sansó 2 1 1 38 30 +8 
Francina - Àngela 4 1 3 66 74 -8 
Neus – M.A. Nicolau 3 1 2 49 64 -15 
Rosario – A. Riera 4 1 3 56 82 -26 
A. Maria - Kika 1 0 1 19 21 -2 
 

esports
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Femení   
Grup 2 Jug G P P F PC   D 
A. Ferragut – Pilar 4 4 0 84 58 +26 
X. Puigserver - Àngels 3 3 0 63 46 +17 
Mari –Coloma- Mar 3 2 1 58 44 +14 
Xènia – Nena 3 2 1 58 43 +15 
Obrador – Gabriela 2 1 1 31 30 +1 
Bel Puigserver – M. Bel Llinàs 3 0 3 39 63 - 24 
M. Riera – Mar Fernàndez  2 0 2 13 42 -29 
Isabel - Bel Moyà 2 0 2 28 42 -14 
 

Masculí   
Grup 1 Jug G P P F PC   D 
Pastor - Llabrés 2 2 0 42 12 +30 
T. Barbón – Víctor 2 2 0 42 19 +23 
G. Ayala - Càndil 3 2 1 48 52 -3 
Llorenç – Pau Obrador 2 1 1 34 36 -2 
Jose – Tià Danús 4 1 3 59 82 -23 
M. Strunk - Felip 3 0 3 39 63 -24 
J. Martí – J. Martí 0 0 0 0 0 0 
 

Masculí 
Grup 2 Jug G P P F PC   D 
Tobias – Pere – M.A. Tous 3 3 0 63 39 +24 
J. Cabrer – P. Jaume 3 2 1 42 38 + 4 
Bisbal – Genovard 1 1 0 21 17 + 4 
Nofre – Nieto 2 0 2 30 42 -12 
Xavier – Toni Josep 2 0 2 26 42 -16 
Marc – Tomàs Cattaneo  1 0 1 9 21 -12 
 

Masculí 
Grup 3 Jug G P P F PC   D 
Ll. Canet - Pau 2 2 0 42 32 +10 
J. Sancho – T. Melis 3 2 1 54 45 +9 
P. Alzina - J. Riera 1 1 0 21 12 + 9 
M. Mestre - Toni 2 1 1 35 35 0 
Albert – Joan Jaume 1 0 1 19 21  - 2 
Marc Bisbal - Guillem 3 0 3 37 63 -26 
 

Masculí 
Grup 4 Jug G P P F PC   D 
Moyà - David 2 2 0 42 21 + 21 
T. Martí - Pau 1 1 0 21 8 +13 
Pep Canet - Ramon 2 1 1 27 31 - 4  
J. Genovart - Lluc 2 0 2 23 42 - 19 
Toni Nadal – T. Coll 1 0 1 10 21 -11 
T. Xavier - Sergi 0 0 0 0 0 0 
 

Mixt   
Grup 1 Jug G P P F PC   D 
Coloma – Joan 2 2 0 42 21 + 21 
Neus – Toni Llabrés  2 2 0 42 32 + 10 
Llorenç - Angels 3 2 1 53 44 + 9 
Marc – Francina 3 0 3 46 63  - 27 
M. Pastor – Tià Canet  3 1 2 44 59 - 15 
Isabel Pastor - Jordi 1 0 1 13 21 - 8 
 

Mixt   
Grup 2 Jug G P P F PC   D 
Piris – Obrador 2 2 0 42 25 + 17 
Bel Moyà – Xisco Nieto 2 2 0 42 33 + 9 
A. Ferragut – A. Sureda 2 0 2 28 42 - 14 
A. Cabrer – J. Jaume 2 0 2 30 42 -12 
T. Morey – Xènia  1 0 1 20 22 - 2 
P. Alzina – A. Maria 1 1 0 22 20 + 2 
 

Mixt   
Grup 3 Jug G P P F PC   D 
Gelabert - Pastor  2 1 1 35 34 + 1 
A. Bernat – Pau Cabrer 2 2 0 42 30 + 12 
X. Puigserver - Borja 3 1 2 48 59 -11 
Albert – Neus Jaume 1 0 1 17 21  - 4 
Rosario – M.A. Tous 3 2 1 57 53 +4  
Xisco Bisbal - Montse 1 0 1 21 23  - 2 
 

Mixt   
Grup 4 Jug G P P F PC   D 
T. Xavier – Pilar 3 3 0 63 27 + 36 
G. Ayala – M. Riera 3 1 2 50 56 -  6 
Carme – Xisco Mosca 2 0 2 24 42 - 18 
Kika – J. Riera 2 1 1 27 39  - 12 
Nofre – M. A. Nicolau 2 1 1 39 39 0 
Joan Marc – M. Fca. Infante 0 0 0 0 0 0 
 

esports
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El saqueig de REPSOL YPF a Llatinoamèrica
Des que Evo Morales guanyà les
eleccions a Bolívia s’ha donat molta
matèria als mitjans de comunicació
per especular i murmurar sobre
democràcia, indigenisme, globalització,
etc., des dels que es posen de part dels
colonitzadors i els seus descendents,
molts dels quals no s’han aturat mai
de marginar la població indígena i
espoliar tots els territoris que han
trepitjat, fins als que han trobat que
una persona indígena no podria donar
la talla per fer de cap d’estat, fet que
els converteix en discriminadors,
perquè ben igual que aquells que no es
fiaven o no es fien d’una dona en el
poder, ara tampoc no ho poden
consentir a un indígena, ja que el
consideren com un ésser inferior. De
totes maneres aquests difamadors el
que no podien pensar mai era que Evo
Morales compliria la seva promesa
electoral de nacionalitzar les riqueses
naturals com són el petroli i el gas
natural, creien que farien el que fan la
majoria de persones que quan toquen
el poder es deixen comprar pels
poderosos que ho dominen tot amb
doblers, aquells que fan que més de la
meitat de la població mundial visqui en
la misèria i corri el perill de morir-se
de fam.
Els països desenvolupats condueixen
l’economia mundial de la mà del
neoliberalisme i atorguen la direcció
del món a les grans transnacionals,
que saquegen com els antics descobri-
dors que tornaven amb les galeres
carregades d’or i plata dels països que
descobrien; avui el saqueig és més
dissimulat i es fa en forma farisaica de
tal manera que aquestes multinacionals
arriben com si haguessin de ser les
salvadores de grans poblacions que
viuen en la misèria, i només són
salvadores d’elles mateixes i s’enca-
rreguen de buidar de riqueses els llocs
per on passen, fan molt poques
concessions i grans destruccions. Això
és el que feia REPSOL YPF a Bolívia.
Explotava el gas i aconseguia que els

ciutadans bolivians fossin els que
menys gas tenen de tot el continent
americà, ja que no havien preparat les
correspo-nents xarxes de canonades
a les ciutats per servir-lo, i es
multiplicava per 35 el cost a la boca
del pou, quan es venia en garrafes.
Tant els era explotar un pou dins un
parc natural com dins un territori
indígena, sense mirar si destruïen més
que compen-saven. REPSOL, inno-
cent fins que no es demostri el contrari,
està acusada de fer contraban
d’hidrocarburs per no pagar imposts a
l’Estat bolivià o de fer-se seves
reserves que pertanyen a l’Estat.
Moltes vegades i a partir de conces-
sions fa prospeccions en territoris
indígenes quítxues i d’altres comuni-
tats, sense fer estudis d’impacte
mediambiental. No vos sona aquesta
música?, no l’hem sentida per aquí als
governs que també apliquen el
neoliberalisme brutal? Cada vegada
que la multinacional ha explotat un
territori, sempre amb forta oposició
dels pobladors, ho ha fet a canvi d’unes
compensacions, que mai no han estat
massa útils per als territoris i quan ha
acabat l’explotació d’aquells pous per
esgotament o per manca de producció
rendible, ha incomplert els plans que
havia signat, com eren els de deixar
aquella zona tal i com l’havien trobada.
Per culpa dels abocament incontrolats
a una llacuna un pare i un fill varen
morir cremats quan varen encendre
una cigarreta per l’explosió del gas
acumulat. La companyia ni es va fer
càrrec de les indemnitzacions corres-
ponents ni varen deixar entrar el
Govern bolivià a l’explotació per fer
un estudi de com es treballava allà i de
les condicions existents. Aquestes i
moltes més són raons suficients perquè
un govern democràtic i que cerca el
bé del país i dels seus habitants,
privatitzi les seves riqueses naturals.
Mentre això passa allà, aquí el PP i la
colla de la seva «brunete mediàtica»
s’estiren els cabells i exigeixen al

Govern espanyol que actuï contra el
bolivià, com si hagués de defensar els
béns de tots els ciutadans d’aquí, quan
l’únic que es pot defensar és una
multinacional que defensa la riquesa
d’uns pocs i els interessos dels seus
accionistes, més del 50% dels quals
no són espanyols. S’ha de tenir en
compte que el Govern socialista
espanyol s’havia compromès a
condonar el deute a Bolívia, cosa que
encara no ha fet. Però hi ha moltes
associacions, grups, sindicats i partits
polítics d’esquerra que envien el seu
suport al president Evo Morales perquè
no afluixi en la tendència a aconseguir
que les riqueses d’un país reverteixin
completament en el propi país i no en
les butxaques d’uns poderosos i que
comencin a ajudar a canviar el signes
econòmics
dels temps, fugint de les garres de la
més nefasta globalització neoliberal.
Pere Polo, president de l’ONG
Ensenyants Solidaris

col·laboració

Del poc, molt
Corrompre bones costums

Tafaners, xafarders, truans, xerraires
sense pèls a la llengua, xucladors
oportunistes, desvergonyits, carallots,
mentiders, capsigranys, blasfemadors
de la paraula, tanoques de la seva
ingrata dignitat, gent que amb la seva
beneiteria de fets o de paraules són
aptes perquè s’enriuin d’ells; no els
facem honor ni lloança escarnidora,
ans primer siguem intel·ligents en
recrear-nos dins una saborosa i
tranquil·la conversació endreçada dins
la pulcritud que l’hom es mereix de
manera ingènua. Així, no tan sols
refrenam la nostra boca de dir paraules
maldestres i desmanyotades que
puguin sentir les nostres aurícules,
que són les finestres per les quals
entra tota comprensió dialogant, el
qual enteniment espera.
Utrac
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Foc i...

«-Mestre, jo no sé vós, però amb aquesta calor que fa, no només crema es cul
a ses llebres sinó que també els polítics s’exposen a què les cremi ses idees
cervelleres i no crec que això sigui gaire convenient perquè passades ses
vacacions de s’estiu podeu comptar que ses llistes electorals correran com es
veïnats quan veinadegen. I que vos pensau! falta «menos» d’un any, perquè ses
urnes consistorials tornin a decidir sa voluntat des poble: -»Aquest volem!».
Podeu estar ben segur que aquestes seran de pinyol vermell! ¿Què no ho creis?
Idò, esperau de segudes i voreu.
   Anem per parts: els de s’Unió Mallorquina ja se freguen ses mans, perquè se
pensen que rascaran sa majoria. En Cirera, sabeu que n’ha sabut de fer la bona!
Per tot sa passeja amb s’auto negre, fins i tot va a Ciutat a veure cada dos per
tres a na Munar, sa madona des duros. ¿Per què vos pensau que només se fan
rotondes? Qualque deute, per no dir més de dos, diuen que també ha pagat i
que ha deixat a la Sala cabal. Si és així, jo no veig es per què no ha de poder
continuar. Si ha fet una bona administració amb sos dobbers de la Sala jo no
hi veig cap inconvenient que tengui el verdanc consistorial durant quatre anys
més. Però, no tothom pensa igual. També se diu que entre els de s’Unió i els
Socialistes encara han deixat la Sala més en terra de lo que estava, fins i tot
amb més deutes. I si no, ¿a què ver que ara mos hagin posat un altre impost?
Aquí, hi ha cosa que fa olor i prest o tard sa pudor s’estendrà per la vila.
   Ja que xerram de Socialistes, com tota ànima vivent del poble sap, sempre
treuen es mateixos vots. Això ja canta a sentimentalisme rociero. Aquesta
legislatura els han fet anques enrere amb tot el tiquitaca que muntaren els
d’Esquerra Unida. Un comunista tot sol els ha fet posar amb so cul damunt es
trispol consistorial... i chitón!, ni els deixebles de sa comtessa de Costitx han
pogut amb els verds! No crec que facin res, ni socialistes ni comunistes; ¿què
no n’hi ha hagut a bastament? Bon vent per a tots dos, encara que es «verdes»
han surtit amb so vent des mestral.
   Del PP no en sabem res «no sabe no contesta». Aquests només critiquen de
darrere sa barrera. Una cosa diuen que es certa, que es qui havia d’anar de
segon ja no anirà tan de segon... hi ha mosques vironeres que se piquen entre
elles! Ja veis, abans de començar... I, ¿qui havia d’anar de segon? Cercau i
trobareu que no és gens mal de fer. Res, que no s’entenen. Clar, com que només
xerra per sa ràdio... i només tira cap a ca seva...
   Els Independents... no sé, no sé; no han donat senyes de res fins ara, a no ser
que en preparin alguna de bona, però esperan que aquesta convé que tengui
bons fonaments si volen mantenir lo que hi ha que sinó amb en Rafel ho tenen
una mica cruu. Ja vorem. Que cadascú voti lo que més li convengui i a la puta
es carro.
   Bé; a S’Era de Can Totdéu no hi ha qui estigui. Aquest sol ha cremat sa closca
d’en Tomeu Revellet. Sembrarem més uastres i auzines per fer ombra. Ara venen
vacacions, hem fet una caseta de roter amb una porxadeta i així acabarem de
donar es darrers retocs a s’Estatut de Sa República de Na Carretó. Si en Jaume
de Sa Mata Grossa, Mates, gosa fer un nou Estatut per ses «Baleares», (com
diuen es ciutadants), noltros encara en sabem més que ell. Ja li hem dit que no
provi d’anomenar sa república de Na Carretó. No hi té cap feina, i si ve per allà
li enviarem el nostro kefe de protocol i conseller de quatre cames, en Blau, (un
ca de bestiar mallorquí que no coneix ni Déu), que li faltaran cames per córrer.
A porgar fum!!!»

El sen Guiot

...fum
   -»Mestre, sempre he dit que anar
darrera el que fan, o diven, els polítics és
perdre els temps. Tots sabem qui són i que
fan. De que vos espantau? Ara vendrà un
any un tant mogudet: diven que han dit,
m’han contat,...res que valgui la pena.
De totes formes aquest ha estat un mes ple
de noves a la vila. Per passar a davant a
Gaballins i Llorencins s’han accelerat
la construcció de rotondes. En faran
1.341 de noves. Una a cada cap de cantó.
Ala. Vist que a Capdepera hi ha una
rotonda que té una barca, a una de les
nostres hi hauríem de posar-hi una gran
sanelleta de pauma, de 4 o 5 metres
d’alçada. Seria una mostra de que a la
vila, no tant sols tenim més rotondes que
a Capdepera, sinó que també feim la
llatra millor. Idò que s’han pensat. A una
altra, proposo posar-hi un esclatasang
gegant, de 8 o 9 metros. Es l’emblema per
excel·lència de l’Artà Universal. Més
noves. Diven que a lo millor el Papa
passarà per Mallorca a beneir als seus
compatriotes de S’Arenal, aquells que
boven la cervesa a poals.
   Segon Secret Jesuític: El fundador
dels Jesuïtes, un tal Ignasi, havia estat
mercenari a les guerres de religió del
nord. En una d’aquestes trifulgues va
agafar, compten les males llengües
perquè jo no m’he crec, la sífilis. Com
és lògic va deixar de combatre els
enemics de la fe, com déu mana, i
s’intentà recuperar. Per pair el dolor
començà a fer picarolades d’infusió
de cascall, molt de moda en el seu
temps. Això, efectivament, no sols li
va llevar el mal de la menuda, també
li va provocar un estat d’èxtasi
permanent que li va dur a escriure els
seus «exercissis». Amén. Un altra dia
més».

L’amo de Son Cuit
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

Artà fa 77 anys (Del periòdic local Llevant)
(Recopilació de G. Bisquerra) Mes de juliol complet, degut a
què la pròxima edició publicarem tot el mes d’agost. Començam
amb la segona desena perquè a la primera no hi hagué edició
degut al canvi de local.

Artà, 20 de juliol de 1929
Artanencs a fora (D. Francesc
Ferrer Llull), era el títol de la portada
de la present edició, i que parlava de
D. Francesc Ferrer Llull, fill del nostre
poble artanenc, anomenat Cònsul
General de la República del Salvador
a Uruguai.
Al col·legi dels PP Franciscans el
dia 14 de juliol es va celebrar una
funció literari musical. Feu la
presentació l’alumne Pau Morey, dient
que el present acte era en honor de
Sant Bonaventura, patró del Col·legi i
feu notar que tots els alumnes volien
retre un obsequi als seus pares i a tot
el poble d’Artà, oferint-los les primícies
de la seva intel·ligència.
Es feren entrega de premis, tres
diplomes que foren adjudicats als
alumnes Pau Morey Cabrer, Francesc
Tous Llinàs i Miquel Alzamora
Domenge.
De Son Servera  El Corresponsal de
Son Servera informa del següent: De
la gran afluència d’estiuejants a les
Cales, Bona, Millor, Port Vell i Nou.
Del programa musical a les passades
festes de Sant Joan.
Registre.- Naixements: Abril 21,
Antònia Mayol Bisquerra, de Jaime i
Margalida. Dia 27, Francisca Servera
Canet, de Jaime i Maria. Maig 5,
Maria Tous Servera, de Gabriel i
Elisabet. Dia 10, Catalina Ferrer
Cassellas, de Lluis i Catalina. Dia 11,
Antoni Ginart Cantó, de Joan i
Joanaina. Dia 12, Pere Alzamora
Segui, de Joan i Magdalena. Maria

Jaume Carrió, de
Miquel i Aina. Dia 14, Mateu Vicens
Nicolau, de Francesc i Maria. Dia 16,
Miquel Picó Gili, de Miquel i
Margalida. Dia 19, Antoni Sureda
Nicolau, de Mateu i Antònia. Dia 22,
Bernardí Gelabert Segui, de Bernardí
i Joanaina. Dia 24, Maria Picó Picó,
de Francesc i Catalina. Antoni Sureda
Sansó, de Miquel i Maria. Juny dia 2,
Bàrbara Esteva Pascual, de Tomeu i
Margalida. Dia 5, Miquel Llaneras
Esteva, de Manuel i Catalina. Dia 7,
Joan Guiscafrè Llull, de Jaime i
Antònia. Dia 8, Miquel Reichac Font,
de Miquel i Catalina. Catalina
Muntaner Moyà, de Bartomeu i Maria.
Dia 13, Joan Antich Mestre, de Toni
i Margalida. Dia 17, Toni Dalmau Gil,
de Gabriel i Joanaina. Dia 20, Jaime
Llaneras Màs, de Manuel i Maria.
Juliol dia 2, Jaime Genovart Màs, de
Jaime i Francisca. Dia 3, Bàrbara
Sureda Ferrer, de Mateu i Francinaina.
Dia 4, Francisca Torres Gayà, de
Toni i Maria. Dia 9, Margalida Torres
Carrió, de Jaime i Antònia. Dia 10,
Nicolau Cassellas Flaquer, de Jaime i
Maria.
Defuncions: Maig dia 15, Margalida
Sansaloni Sard. Dia 28, Maria Picó
Picó. Juny dia 6, Jaime Nicolau
Amorós. Dia 13, Mateu Obrador
Gayà. Dia Mateu Amorós Gili. Juliol
dia 1, Joan Pomar Flaquer. Dia 2,
Manuel Llaneras Fernández. Dia 12,
Catalina Sancho Amorós. Dia 15,
Catalina Fuster Bonnin. Dia 16, Gabriel
Cursach Font. Matrimonis: Maig

dia 1, Llorenç Lliteras Massanet amb
Maria Angela Solivellas Cursach. Dia
2, Joan Bisquerra Pascual amb
Antònia Estelrich Gili. Dia 18, Jaime
Nebot Lago amb Isabel Rosselló
Mascaró. Dia 23, Macià Riera Torrens
amb Magdalena Tous Cursach. Pere
Grau Sancho amb Maria Llodrà Llinàs.
Dia 25, Miquel Pascual Sabater amb
Francisca Amorós Ginard. Juny dia
3, Miquel Bosch Caldentey amb
Magdalena Sard Pujades. Dia 8, Pere
Carrió Sureda amb Maria Orpí
Llaneras. Dia 16, Miquel Llaneras
Esteva amb Maria Rosselló Grau.
Dia 22, Bartomeu Femeninas
Massanet amb Catalina Tous Tous.
Guillem Esteva Riera amb Esperança
Bosch Gelabert. Juliol dia 9, Joan
Sitjà Cerdà amb Maria Esplugues
Ginart. Dia 11, Miquel Estelrich Gil
amb Catalina Carrió Dalmau.
De Ca Nostra, la secció informativa
comentava la il·luminació de les Coves,
l’arreglament de la plaça, les obres de
l’església i els artanencs venguts de
fora.
Artà, 31 de juliol de 1929.- Gloses
a la Mare de Déu de S. Salvador, per
Clara, de C. Rajada.
Programa de les festes. Crònica de
Son Servera. Registres amb 6
naixements, 1 difunt i 2 matrimonis.
Informació local i crònica de les
passades festes de Sant Salvador.
(Hem extractat la darrera desena del
mes d’agost per poder donar el resum
de tot el mes d’agost al pròxim
número).
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Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

SUDOKU ----------->
Nivell difícil

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

És la mare dels invents
i s’ha pogut comprovar,
quan la perds i no la tens
molta de falta te fa.

Com si fossin nostres dents
i no poguessim mossegar,
ens fa a tots ben contents
quan torna i no se’n va.

Cercau els següents mitjans de transport: globus, avió,
cotxe, llaüt, veler, llanxa, helicòpter, tren, moto, autobús.

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

Per problemes de comunicacions,
ens ha estat impossible incloure els
guillemots en aquest número.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: L’electricitat
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

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

Fa 40 anys
Juliol del 66

Ya tenemos luz. El pueblo de la Colonia
vivió una jornada emocionante, digna de
todo elogia ha sido sin duda el día 17 de
junio de 1966, fecha que quedará grabada
en la mente de todo los colonienses y que
se anotará en la historia de nuestro pueblo,
con letrad e oro. La electrificación. A las
7 y media de la tarde al repique de campanas
con una sonoridad más alegre que las
otras, nunca oida, se congregó todo el
vecindario y acompañando a las
autoridades e invitados se personaron
ante la caseta del transformador eléctrico
[...] una salva de aplausos sinceros y de
buen grado resonaron en aquel solemne
instante.

Fa 25 anys
Juliol del 81

Amb l’arribada de l’estiu, els artanencs,
aprofitant l’avinentesa de les nombroses
platges que es troben als distints indrets
de la comarca, ens desplaçam molt sovint,
per refrescar-mos amb les aigües
sortadament netes d’aquestes platges.
[...] No oblidem que, a l’estiu, es
produeixen els incendis que desolen els
nostres boscs, privant-nos cada any, de
grans extensions de pinars. No oblidem
que molts desaprensius embruten i ofenen
les nostres platges i els seus entorns,
convertint-los en femers plens de mosques
o mals olors. I perquè tot això no es doni,
els que disfrutam d’aquestes platges, ho
pedem i ho havem d’evitar.

Fa 10 anys
Juliol del 96

Les obres d’acondicionament de
l’avinguda de Costa i Llobera continuen
a bon ritme i sembla que per les festes de
Sant Salvador estaran gairebé acabades.
Almenys així ens ho confirmaren batle i
tècnics encarregats fa pocs dies: si bé no
s’acaben d’una manera definitiva abans
de festes, el trànsit sí que podrà circular
normalment donat que l’únic que pot restar
per fer és la connexió de les faroles que
han d’il·luminar els diferents trams. Sembla
que la rodona s’il·luminarà des del centre
i no des dels laterals, com estava previst
en un principi en el projecte.

 Ses Pesqueres



 49
7 juliol 2006
Número 751

49
 693

De viatge per la xarxa entreteniments

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
Exposició de: rajoles, paviments, revestiments, balaustrades, gelosies,

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

FERRETERÍA EN GENERAL; Distribuidor oficial de:
DEWALT; Maquinària, accessoris, calçat...          MITSUBISHI: Generadors
HONDA:  Desbrossadores, motoserres...            ACESA: petites eines
UMACON: Hormigoneres, elevadors...                 PONSA: Seguretat laboral.
URBINA: Bastiments ( homologats per AENOR)     HEMPEL:  Pintures

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

Magatzem de Son Servera Magatzem de Capdepera
C/ Juan alcover S/N C/ Camp Roig Nº 1
Polígon de Son Servera Polígon de Capdepera
Tlf: 971567803 / fax: 971568656 Tlf: 971818013 / Fax:971564516

e-mail: aconsllevant@teleline.es

CB SANT JOSEP DE
BADALONA.
http://www.fortunecity.com/olympia/
gretzky/368/sant_josep.htm
Pàgina sobre el CB Sant Josep de
Badalona on hi podreu trobar
informació sobre el club, sobre les
plantilles del bàsquet base i sobre
moltes coses més.

BÀSQUET PALCAM.
h t t p : / / w w w . x t e c . e s / c e n t r e s /
a8010468/
Pàgina oficial de la secció de bàsquet
de l’escola Palcam de Barcelona. Els
equips, les classificacions, les 12
hores...

CLUB DE BÀSQUET
INSTITUCIÓ MONTSERRAT
(BIM).
http://www.fortunecity.com/olympia/
baylor/865/

Informació de les activitats d’aquest
club de bàsquet del barri de Sants de
Barcelona, dedicat a la formació
humana i esportiva de nens i joves.

EL MÓN DEL BÀSQUET -
CAPRABO LLEIDA.
http://www.lleidabasquet.com/ca/
Lo millor del món del bàsquet. Tot el
que necessitis saber: Reglament,
tècniques, tàctiques, totes les lligues
del món, software gratuït, etc ... i la
informació del nostre club i el primer
equip, el Caprabo Lleida.

CLUB BÀSQUET COLL.
http://leo.worldonline.es/basketco/
Tot d’aquest club de Bàsquet, de 3a
Catalana, del barri del Coll (Horta,
Barcelona). Hi podreu trobar les coses
de l’entitat, seguiment del campionat,
equips i jugadors... Fem de l’esport

una manera de promoure la cultura i
l’amistat.

PENYA BARCELONISTA SANTA
COLOMA DE GRAMENET.
http://www.gencat.net/entitats/
pbarce.htm
Punt de Bola és la publicació
informativa del món del Billar. Editat
a Mataró per el Club Billar Mataró,
federació Catalana de Billar i
l’Ajuntament de Mataró.
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oferta cultural
JULIOL

Dissabte 8 a les 23 h. A la terrassa, música
en viu i demostració de Ball de salo.
Dissabte 15 a les 23 h. A la terrassa música
en viu amb PERIKAS JAZZ REUNION.
Dissabte 22 a les 21 h. CATS. Un musical
dels alumnes de «Es Gimnàs» de Manacor.
Director. Mateu Riera. 5 euros
a les 23h. A la terrassa ARTÀ BIG BAND
ORQUESTRA.
Diumenge 23 a les 21h. FESTIVAL
FUTURO PLANETA. Nins prodigi russos de
6 a 20 anys. Organitza: Fundació Promesas
d’Europa.Preu: 6 euros
Diumenge 30 a les 21.30h. Concert inaugural
del XVIII festival de Música Clàssica Antoni
LLiteres al Convent dels Pares Franciscans.
«Trio Darko Brelk», clarinet, violoncel i piano.
Preu 10 euros.
Dilluns 31 a les 21.30h. ROMEU +
JULIETA.Companyes Desas3 i Es Mussol.
Preu 10 euros

AGOST

Dimarts 1 i Dimecres 2 a les 21.30 h ROMEO I JULIETA.
Companyes Desas3 i Es Mussol
Dijous 3 a les 21.30 h. Concert de piano, a càrrec de Colette
Sternberg i Maria Francisca Danús. Preu: 6 euros
Divendres 4 a les 21.30 h. «UNA NOCHE CON GABINO».
Gabino Diego
 «Es un espectacle fet per passar una estona molt agradable en
companya d’un actor que arriba directa i sincerament a tot tipus de
públic entre rialles, música, cançons, somnis i realitats amb les que
d’una manera o un altre ens podrem sentir identificats...» Preu: 20
euros
Diumenge 6: XVIII. Festival de Música Clàssica Antoni LLiteres.
Orquestra de cambra  «Silesian Soloists» Claudi   Arimany (flauta)
a l’església Parroquial d’Artà a les 21.30
Diumenge 13: XVIII Festival de Música Clàssica Antoni LLiteres.
Quartet Mozart (flauta, violí, viola i violoncel)
Església de la Colònia de Sant Pere. Preu: 10 euros. A les 20’15 h
Diumenge 20 a les 21.30 h. XVIII Festival de Música Clàssica
Antoni LLiteres. VIRTUOSOS DE LA FILARMONICA DE
BERLIN. Orquestra de cambra al Teatre d’Artà. Preu : 25 euros.
Abonament de 4 concerts: 30 euros

CLASSES
DE REPÀS

(O ajudar a fer els deures d’estiu)

* Totes les assignatures
* Nivell de primària
* Horari a convenir

971 835213  o  660 825234

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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TORNAREM EL DIA 28/VII

cloendaRacó

La fotografia representa les vuit protagonistes d’un dels festivals que es feien antany.
Les al·lotes que es deixaren fotografiar per a la posteritat anaven am

b l’uniform
e propi de l’actuació que acabaven de celebrar. Les anom

enam
d’esquerra a dreta com

ençant per la filera de darrere.
B

àrbara Leva, Teresa M
osca, M

agdalena B
otera, C

atalina R
oca, C

atalina Tora i Joaquina, la que seria l’esposa d’en Julià V
iolí. Les dues de

davant són na C
atalina Petaca i na Francisca Jutgera.

A
ny: 1952. Lloc: la C

asa d’Exercicis.
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