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Toquem amb els peus a terra

Han passat les festes patronals de Sant Salvador. Uns
dies que es fan llargs per a un sector de gent, potser els
vells i malalts, i en canvi a d’altres mai els cansa la festa
i tot el que comporta. Aquests són sempre els més joves.
Per tant, no podem opinar ni a favor ni en contra perquè
els gustos de la gent mai seran els mateixos, encara que
sí creim que aquestes festes són molt esperades pels
ciutadans artanencs.
Però després queda un temps, quasi tot l’agost per molta
gent, que continua tenint vacances i gaudeix d’uns dies
de manco calor que al juliol. Per tant, podria ser aquest
un temps per pensar i decidir molts projectes, il·lusions i
fets que es poden rectificar dins la nostra vida quotidiana
a tots els nivells socials, tant per la gent jove com per
l’adulta i fins i tot pels que ja gaudeixen d’una sana i
estable jubilació. També els joves encara en edat escolar,
per decidir el que pot ser el seu futur a nivell de feina o
d’estabilització social. Els adults ja immersos dins una
feina o carrera, per desenvolupar-la amb més serietat i
profit per als altres. I els jubilats, per tenir un temps lliure
per donar una mà on faci falta sense esperar recompensa.
El desitjable també seria que els polítics dedicassin el seu
temps als altres. Pensar en una altra etapa en què es pot
fer el bé al seu entorn, que per això els vota el poble, i fer-
se la idea que un polític sempre és un servidor de la
comunitat on es troba. Mai s’ha de fer servir el càrrec
per imposar el seu criteri, sinó posar-lo sempre al servei
dels ciutadans. Només així s’aconseguirà un poble ben
governat pels seus dirigents.
Comença un nou curs per a tothom. Intentem enfocar-
lo amb serenor cap a la meta que ens proposem. Artà i
els seus habitants necessiten un canvi en molts sentits.
Intentem trobar la solució als problemes i no posar
emperons que no condueixen a cap fi, i sentim sempre la
responsabilitat del càrrec que tenim a sobre sense abusar
de les atribucions rebudes.
Toquem per tant amb els peus a terra.

Bellpuig us
desitja una
bona fira
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Passat festes

Passaren  les festes de
Sant Salvador i es dugueren
a terme els seus actes més
o manco com estaven
prevists al programa.
Intentarem com cada any
donar un repàs a les
celebracions  que es
dugueren a terme, encara
que no a totes perquè es fa
impossible assistir a tot.
Tampoc volem interpretar
ni destacar cap espectacle
com el millor, ja que les
opinions dels lectors són
tan vàlides com les que
hem recollit i no feim res
més que reproduir opinions
de la majoria.
El dia 28 de juliol a vespre
es van iniciar els actes amb
el ball dels capgrossos i la
música de l’estol de
xeremiers a la Sala, la
convidada de la batlessa,
l’amollada del coet boiet i
més d’una hora de focs i
corregudes a càrrec dels
dimonis d’Hiachat.
Aquests varen ser dife-
rents dels altres anys, però
molt vistosos i espectacu-
lars. Seguidament comen-
çà la festa dels capells
damunt la plaça, orga-
nitzada per l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà,
sota l’animació de Tòfol i
Guillem, acte que va
concloure ben avançada la
matinada.
L’acte central del dia 29 havia d’esser
sens dubte la gran verbena amb les
orquestres Tramuntana, Orquestrina
d’Algaida i Alabama, però, sentides
les opinions generalitzades de la
majoria de la gent assistent, hem
d’acceptar que sobretot l’Orquestrina
no va tenir res a veure amb la que es

coneixia fa un grapat d’anys, fent que
la vetlada fos criticada.
El dia 30, el ben interpretat concert de
música clàssica al claustre del convent
i el recital a Sant Salvador, dos actes
ben distints que, ambdós, obtingueren
bona nota dels nombrosos assistents.
El dilluns dia 31 són de destacar la
ronda poètica per alguns carrers del

poble i la representació de l’obra
Romeu i Julieta al Teatre, que per ser
dia feiner van ser ben seguides per la
gent.
Dia 1 d’agost el ja tradicional concert
de la banda de música a la plaça del
Monument, envoltats els músics per
un gran sector de gent que aprofità
per sopar als bars de na Pati i que al

passat festes
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

mateix temps aplaudí fortament cada
una de les peces de la nostra banda,
dirigida en primer lloc pel novell
director, en Moyà, i després pel ja
veterà Tomeu Ginard. Seguidament
la cursa popular, la qual va ser de les
més completes dels darrers anys, ja
que foren 297 els participants.
Dia 2, el ja tradicional sopar a la
fresca a la plaça del Conqueridor i els
seus voltants, i també a la del Pes i
alguns altres carrers. Molta gent acudí
amb les seves variades viandes i
gaudiren d’una vetlada entretenguda
i al final contemplaren l’espectacle de
contorsionisme i equilibrisme a la
mateixa plaça.
Dijous dia 3 un acte poc vist a Artà i
que va entusiasmar els presents va
ser el taller de castellers a la terrassa
del Teatre. El concert de Maria F.
Danús i Colette al Teatre i la música
verbenera damunt la plaça a càrrec
de la banda de música d’Artà donaren
cloenda als actes d’aquest dia. Les
nostres opinions i les de la majoria de
gent assistent, per no dir totes, foren
d’elogi de cada una de les
interpretacions de la nostra banda, les
quals varen ser ben distintes d’així
com ens tenen acostumats. Semblava
més una gran orquestra que no una
banda de poble.
Dia 4 se’n va dur la palma en Gabino
Diego al Teatre amb les localitats
quasi esgotades. Aquest personatge
té la virtut d’encantar un sector de
gent i per altra part en té que no li

passat festes
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veuen la gràcia. Però com en tot hi ha
gustos distints i l’aforament del Teatre
va romandre quasi ple.
Dia 5 la cursa de carretons d’Artà va
ser ben entretenguda amb molta
d’assistència i va ser guanyada per un
artanenc, encara que hi hagué molts
participants de fora, la qual cosa va fer
que fos molt disputada. No hi hagué
desgràcies personals i només algun
ensurt propi d’aquestes curses. Al
vespre, l’acte de reobertura del Museu
Regional d’Artà a la plaça de la Sala,
al qual varen assistir diferents autoritats
locals, del Consell de Mallorca i del
Govern Balear. Parlaments a càrrec
dels diferents convidats, de la batlessa
i del president del Museu, Joan Garcies.
Seguidament es va mostrar el
reorganitzat museu a tots els assistents.
La verbena camp, la demostració del ball de saló i uns
vistosos focs artificials ompliren la vetlada d’aquest dissabte
sense que fos cap meravella però sí entretengueren la gent
més major del nostre poble.
Dia 6, les acostumades curses de cavalls a Son Catiu, la
passejada amb tren i una altra espectacular exhibició de
castellers, l’entrega de medalles als donants de sang,

l’Eucaristia a la parròquia acompanyada de la sempre
bona interpretació de l’Orfeó Artanenc, ompliren la diada
de la festa principal. El vespre, festival de música clàssica
a la parròquia, la monumental verbena amb tres conjunts
que feren ballar de valent tota la joventut artanenca i de
fora fins acabada la matinada. Ja poden donar voltes però
el dia de Sant Salvador està més que assegurada

passat festes
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l’assistència a la verbena. A aquest
acte hi acudeixen tots els artanencs
amb ganes de bauxa i també molta
gent de la comarca que sap que aquest
dia és especial.
Dia 7, cloenda de les festes amb el
tradicional circuit ciclista. L’eucaristia
a Sant Salvador, acte amenitzat per
l’estol de xeremiers locals i el també
tradicional i recuperat ball de la
cisterna.
Al vespre, festa pagesa i ball obert a
càrrec d’Esclafits i Castanyetes i traca
final a la mateixa plaça, la qual cosa
donà per acabades les festes patronals
de Sant Salvador.
Ja sabem que ens hem deixat molts
actes sense esmentar. S’ha de
comprendre que és molt difícil assistir
a tots per donar-ne detall. Però podem
afirmar que tots ells varen ser ben
animats, tant els esportius com els
culturals i els d’entreteniment dels
infants i d’altres que ompliren els dies
de festa. Les ballades matinals dels
capgrossos foren seguides per un
nombrós grup de gent matinera que

passat festes
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els dies 5 i 6  recorregueren bona part
dels carrers del poble.
Així mateix i sense voler destacar-ne
cap, voldríem remarcar alguns dels
actes celebrats i que la gent ens ha
insistit que en féssim menció especial.
En primer lloc la música verbenera de
la nostra banda de música damunt la
plaça del Conqueridor.
Realment va ser una grata sorpresa
l’actuació dels nostres músics, els
quals deleitaren el nombrós públic
assistent amb un repertori molt digne
i a més sorprenent. Molta gent pensava
que seria una rememoració de les
melodies dels anys 60. Res més enfora
de la realitat. És cert que hi hagué una
primera part dedicada a la música de
sempre, però l’altra part del repertori
va ser totalment diferent i va agradar
molt al públic. L’espectacle va ser
molt aplaudit pels presents sense
excepció perquè a més es notava una
sana alegria en les interpretacions
dels músics i sobretot en la direcció.
En Tomeu dirigia, ballava, botava i
estava immers entre els altres músics
fent que la gent envoltàs l’escenari i la
pista de ball fos insuficient pels
balladors. I el final, apoteòsic. La
tonada celestial de Sant Antoni,
corejada i ballada per tothom i sobretot
pels dos protagonistes dels dimonis,
Mosca i Ferriol, que es trobaren
casualment davant l’escenari, va fer
esclatar les veus i els aplaudiments.
Enhorabona a tots els músics i el seu
director. L’opinió generalitzada és que
aquest podria ser un acte que tengués
continuïtat entre les festes patronals
d’anys venidors.
Un altre acte a ressaltar per la seva
importància i futur al nostre poble va
ser sens dubte l’acte de reobertura
del  Museu Regional d’Artà. Molta
gent hi va acudir i pujar a les sales
d’exposició de Sa Nostra. Enhorabona
a tots els qui formen la directiva amb
el seu president Joan Garcies al front,
que han fet possible aquest fet, i també
a l’activitat manifesta d’Irene Cabrer,
la qual serà l’encarregada de mantenir

i mostrar d’ara endavant aquest
Museu que és la joia artística d’Artà.
Les exposicions, molt encertades, tant
les locals de l’Estació com de na
Batlessa. També la de bonsais
enguany a la galeria de Can Solivelles.
A la de Can Cardaix la podem
qualificar de notable, ja que les obres
exposades eren realment dignes
d’admirar. La tómbola parroquial del
Centre també fou molt visitada. No hi

ha hagut baralles d’importància, llevat
d’algunes entre gent que no és nativa
d’Artà. Del demés tothom ha fet
bonda i hi ha hagut diversió per tots els
gustos.
L’enhorabona per tant als
organitzadors i col·laboradors i a tots
els que d’alguna forma han contribuït
que els artanencs es divertissin i també
a donar bona imatge a tota la gent que

passat festes
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ens ha visitat durant les festes
patronals de Sant Salvador.
També volem fer notar que després
dels dies de les festes hi hagué dues
exposicions que foren molt visitades,
la de Can Cardaix i la de l’Estació.
I com a cloenda dels èxits de festes
podríem donar nota d’excel·lent al
concert de música clàssica que

tancava el període
d’estiu i que es va
celebrar al Teatre el
diumenge dia 20
d’agost. Un encert la programació
d’aquest concert a càrrec dels
virtuosos de la Filharmònica de Berlín
amb el flauta solista artanenc, Josep
Francesc Palou. Un concert que va

ser molt aplaudit per les més de 250
persones que hi assistiren.
Molts d’anys i que el que ve, no
en falti cap.

passat festes
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III Ronda Poètica a Artà

Gènesi

Adam i Eva,
en ser expulsats
del paradís,
provocaren
la primera
 emigració
massiva
de la història.

Van ser:
despullats,
rebutjats,
desarrelats,
desterrats,
humiliats.

Tota emigració forçosa
és, per força, dolorosa.

Tots descendim d'emigrants
Que van anar a la recerca
D'un nou paradís.

Potser una nit ( Melilla, 2006)

Amagar-se a la fosca,
contenir l’alè,
silenciar del pit el batec.
Potser aquesta nit.

Arena i mates,
companys i esperança.
Junts hem fet una escala.
Potser aquesta nit.

Fa dos mesos
que espero el moment,
aquí, enmig del desert.
Potser aquesta nit.

Els murs són alts,
gran la distància,
tinc una esgarrifança.
Potser aquesta nit.

Si no aquesta, potser una nit,
una altra nit, alguna nit...

Mª Antònia Massanet  Mayol.

El passat dia 31 de juliol, organitzada per ARTÀ SOLIDARI i dins el programa de festes
de Sant Salvador, va tenir lloc a Artà la tercera Ronda Poètica nocturna que se celebra
al poble. Enguany el tema escollit per donar significat a la Ronda ha estat la immigració,
per això el títol de la convocatòria va ser : "Diversitat cultural: immigració i integració"
L'objectiu que els organitzadors (Artà Solidari) volíem aconseguir és que la poesia
serveixi com un element de difusió de la problemàtica de la immigració i fer servir la
poesia com un instrument per lluitar contra el rebuig dels altres i els menyspreu dels
diferents
La Passejada va estar amenitzada per un simpàtic cotxe musical manat per un exòtic
personatge que va precedir la ronda. El recorregut va ser: na Batlessa, l'Ajuntament, la
Residència, les escales de Sant Salvador, la Plaça de l'Aigua  i, per finalitzar,  el Teatre
d'Artà.
A la ronda poètica es van llegir poemes creats per a la ocasió i altres de poetes clàssics,
però relacionats amb el tema triat. Van participar amb el seus poemes Miquel Mestre,
M. Antònia Massanet, Mariano Moragues, el colombià Julio Ricardo, Joana Aina
Sancho, Pilar L. Alcántara i Luis M. Bajo, entre altres. Es van llegir poemes en català
i en castellà, que van emocionar els assistents a la Ronda.
Artà Solidari vol donar les gràcies als participants i als assistents i convida a totes les
persones amb sensibilitat a participar, tant en la campanya com a la IV Ronda Poètica
que, sense dubtes, es celebrarà a les festes de Sant Salvador de l’any pròxim.
Com a mostra del que va ser l’acte, oferim els dos poemes creats per a la ronda poètica
i llegits per  la mateixa autora:    M. Antònia Massanet
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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

 763

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

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

Jaume Fuster guanya el I Premi Artà de Narració Curta

El jurat del I Premi Artà de Narració
Curta, convocat per l’Ajuntament
d’Artà i format, entre d’altres, per
Miquel Mestre i Serafí Guiscafrè, es
reuní dia 25 de juliol i va decidir atorgar
el primer premi a Jaume Fuster per
l’obra El sospitós. El passat dia 7
d’agost, en un acte emmarcat en les
festes de Sant Salvador, es va fer
l’entrega del premi, a Na Batlessa.

Jaume Fuster Alzina nasqué a
Capdepera el 1946. Al 1998 es llicencià
en Filologia Catalana a la UIB i, a
partir d’aleshores, ha anat consolidant
la seva carrera com a escriptor. És un
dels fundadors de la revista Cap
Vermell, on ha publicat poesia i articles
de sociolingüística. És autor de les
Gloses de Sant Antoni de Capdepera
durant els anys 1992 i 1997; i cal

destacar, també, la seva faceta com a
autor teatral i el fet que n’ha estrenat
totes les seves obres. Ha guanyat
distints premis de glosa i el Ploma de
Ferro (Capdepera) de narrativa curta,
els anys 1997 i 1999.

noticiari
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El dia 5 d’agost va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament l’acte de reobertura del Museu Regional d’Artà i que
fou presentat per Jaume Cabrer .Hi foren presents el director de la Fundació de Sa Nostra, representants del
Consell i del Govern Balear, la batlessa d’Artà i el president del Museu. Aquest acte fou acompanyat per molta
gent de la cultura artanenca.
Després dels parlaments d’aquestes autoritats prengué la paraula el president del Museu, Joan Garcias, el qual
va llegir el següent manifest i que pel seu relevant contingut publicam a continuació.

Reinauguració del Museu Regional d'Artà

«Benvolguts amics....
Han passat ja uns seixanta anys, i
encara record quan un personatge
que molts d’aquí coneguéreu me duia
pels guarets de Son Favar, o bé a peu
o bé amb el cotxe de D. Lluïs Amorós,
assegut al seient extern, i me va
introduir en el petit món de Museu,
aquest personatge, amb el qual vaig
conviure els primers trenta cinc anys
de la meva vida va ser el responsable
que en primer lloc entengués i en
segon lloc estimés el que es, al manco
per a mi, uns del més importants
monuments que té el nostre poble, el
nostre Museu. Aquest personatge té
un nom, si encara no ho heu intuït,
Llorenç Garcias i Font.
Començo així contant aquesta
anècdota per dir que he viscut de
primera mà o com a molt de segona,
l’historia d’aquests darrers seixanta
anys del nostre Museu i creis-me no
ha sigut ni senzilla ni pacífica, al manco,
a temporades.
Com totes les institucions humanes ha
tingut moments alts i moments baixos,
i alguns dels quals tan baixos que
semblava que desapareixeria del tot.
Ho recordo a grans trets, ja que la
història del Museu va lligada al principi
amb la persona que regia la parròquia,
en aquest cas, D. Llorenç Lliteras.
Mentre D. Llorenç va viure no hi va
haver més que problemes petits,
derivats de mals entesos molts d’ells
entre els mateixos membres de la
junta, però al seu nivell el Museu duia
una activitat científica i humana molt
superior a la normal en una època que
el món de la cultura no pintava quasi
absolutament res. Anualment rebia
un bon nombre de visitants, i mantenia
correspondència amb els móns el qual

està relacionat, es a dir,
l’arqueològic, l’històric
natural i l’etnològic. No
m’he expressat be, en el
poble d’Artà, sempre hi
ha hagut alguna persona
o grup de persones que
sempre li ha preocupat el
fet cultural, entenent que
el concepte de  cultura no
és de lletres exclusiva-
ment. No es casualitat que
el Museu nasqués en el
nostre poble, lo preo-
cupant era que no si
pogués mantenir.
En estar el museu enco-
beït dins un edifici de la
parròquia no es estrany
que patís les inclemències
d’aquesta. Desaparegut
D. Llorenç, i per part del
responsable de la parrò-
quia, aquest li destina una
ubicació diferent, se’l situa al segon
pis del mateix edifici, fent-li abandonar
les quatre grans i espectaculars sales
que tenia al primer, i en condicions
pràcticament nul·les de conservació i
d’exhibició de les col·leccions. Passa
un cert temps i passa per Artà el Dr.
Martín Almagro, comissari de la
comissió arqueològica nacional, el qual
al veure la situació, va declarar que o
es mostraven les col·leccions o se les
en duia a Madrid, totes, tal quals,
completes. No importa senyalar la
resposta quina va ser, però en lloc de
les quatre sales només varen ser dues,
amb lo qual si no hi havia un guia
pràcticament no es podia destriar-se
res.
En 1988 i amb intervenció de
l’arquitecte D. Gabriel Alomar, previ

conveni amb la Caixa d’Estalvis, Sa
Nostra, la qual cedeix gratuïtament,
les dues plantes superiors de l’edifici
de can Sard, el qual el tenim aquí
davant. Es fa novament el trasllat, ara
i aquí n’hi ha molts que hi col·laboraren.
Restà un Museu que entrava molt
pels ulls, tècnicament criticable com
diuen uns, però molt visual com es diu
avui.
He dit molt visual. I tant. Uns dels
protagonistes més importants del
museu i, en part causants involuntaris
de unes de les  seves desgracies, les
cinc petites estàtues, les quals
n’Alomar havia agrupat en cinc
vitrines una devora l’altra, causaven
un efecte impressionant. A algú aquest
efecte no li va caure bé i al cap de no
gaire temps, D. Guillem Rosselló i
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Bordoy, director del Museu de
Mallorca, comissari d’excavacions, va
fer a saber a la junta del Museu que
reclamava les cinc estatuetes junta-
ment amb tot l’inventari de son Favar,
redactat per D. Lluïs Amorós, motiu:
la restauració de les estàtues,
afectades pel que es denomina lepra
dels bronzes, malaltia incurable, però
que diuen es pot ralentitzar.
La legalitat es va imposar, malgrat
pressions polítiques, contrapressions,
amenaces, tot en va, el comissari se’n
va dur les cinc estatuetes, Déu sap si
tornaran.
No s’acaben aquí les passades que ha
fet aquest famós personatge per el
nostre Museu. Una d’elles: un dia
amb mossèn Gili davant, li diu: me’n
duc la banya de bronze de Son Bauçà
d’Establiments per restaurar. No tenim
ni rebut. El mateix passa respecte
d’uns ungüentaris M’agradaria saber
on es troben.
En fi, l’historia es llarga, però la darrera
part, al manco per mi ha sigut la més
esperançadora.
Havent arribat a nivells inferior als
mínims tant de visites com de
correspondència i possiblement per
causes alienes al mateix Museu, com

son el canvi dels temps, la desaparició
del voluntarisme, al qual el museu
sempre n’estarà agraït, la mateixa
figura jurídica del museu, totalment
obsoleta, la qual impedia rebre cap
tipus d’ajudes de les institucions, etc.
Faltava una posada al dia de la mateixa
estructura museística, la junta va
decidir tancar el Museu fins que aquest
al manco es pogués visitar dignament.
Per part de l’ajuntament, en Montserrat
Santandreu com a batlle i Jaume
Guiscafré com a regidor de cultura
oferiren la col·laboració dels serveis
jurídics municipals per posar al dia
l’entitat del Museu el qual al no tenir
personalitat jurídica no tenia existència
legal. Donar-li aquesta existència es
el que va fer el Dr. Miquel Coca
Payeras, net de mestre Miquel
Payeras, antic propietari expropiat de
Ses Païsses.
Es constituí un Patronat, davant notari,
format per l’Ajuntament, La Caixa
d’Estalvis «Sa Nostra» i la Parròquia,
l’antiga junta es va autodissoldre i es
començà a treballar per posar en
marxa altra vegada el Museu, fet el
final del qual estam celebrant avui
aquí.

Finalment i gràcies a la generositat de
l’actual ajuntament en primer lloc,
batles, Rafel Gili, Maria Francesca
Servera i regidor de cultura, Manolo
Galan, així com també a la col·laboració
de Sa Nostra, amb Andreu Ramis
com a president de l’Obra Social,
hem pogut posar en marxa la part final
d’aquest ja llarg procés.
Gràcies, moltes gràcies a tots els que
heu col·laborat, no vull anomenar cap
persona, ja que la llista seria molt
llarga i no es la meva intenció ofendre
a ningú.
La idea central que hem obsessiva-
ment mantingut de tot aquest procés,
que ha sigut prou llarg i que s’ha
esdevingut en una mena de refundació,
es que mai més el Museu torni sofrir
les inclemències de persones  ni
circumstancies concretes, així com
mai es pugui moure d’Artà. Ara té
uns patrons, té una estructura jurídica
que li permet mirar el futur amb un
cert optimisme, sempre dins uns límits,
ja sabem quins són, però la responsa-
bilitat està compartida, el qual
proporciona tranquil·litat.
Hem arribat a port».
Artà a 5 d’Agost de 2006
Joan Llorenç Garcias i Truyols

Nota.-
El dia de Sa Fira el museu regional d’Artà oferirà una jornada de portes obertes.
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Festa a sa Plaça de s’Aigua

Com ja és costum i tradició, el passat
dijous dia 31 d’agost es va celebrar la
simpàtica festa a sa plaça de s’Aigua.
Una festa que s’ha consolidat i que si
es suspengués ja faria falta.
Eren les 21,45 quan entraren a escena
el grup de xeremiers artanencs i de
fora interpretant les seves peces
damunt l’escenari, que foren
llargament aplaudits pel nombrós
públic que omplia la plaça.
Ja prop de les 22, en Joan Gili, Peu,
obria la vetlada amb la presentació de
la que seria la 14 vetlada a la fresca,
demanant la presència de la batlessa
Mª Francesca Servera, la qual va
pujar a l’escenari i va dir unes breus
però significatives paraules
encoratjadores als organitzadors de la
vetlada i oferint l’ajuda de l’ajuntament
en el que fes falta. Acte seguit el
presentador va demanar la presència
de les tres cantants, Maria Genovard,
Catalina Garau i Juanita Genovard,
acompanyades del pianista Miquel
Fuster, Mosca, que com cada any
cantaren magistralment el famós i
conegut tango Melodías de Arrabal,
actuació que va obrir la tanda
d’interpretacions.
Seguidament els «Xiscos Mosques»,
pare i fill de la plaça, interpretaren
dues peces del seu repertori (flauta
dolça i bateria), essent llargament
aplaudits. També hi hagué altres
actuacions d’en Xisco amb la flauta i
Miquel Mestre amb la guitarra, el seu
fill Jeroni amb el violí, altra volta Miquel
Mosca al piano i un grup de jovenets
que s’anomenen Escalivats, entre
d’altres. I com a teló de fons, la
magistral actuació amb veu i piano de
Miquel Mestre interpretant la sabuda
però sempre actual cançó «Plaça de
s’Aigo».
La nota d’humor la van posar Balbina
Gil i Rosa Massot, amb la interpretació
de la famosa poesia «En un panal de
rica miel» per part de na Balbina
vestida de nina tonta. També una

representació ben aconseguida de tres
tenors interpretant «Oh Sole mio» en
un acte d’humor de Joan Matamalas,
Mateu Sanxo i Tomeu Ginard,
caracteritzats com a Josep Carreras,
Plácido Domingo i Luciano Pavarotti,
els quals feren les delícies dels
assistents.
Altres actuacions ompliren la vetlada,
que va finalitzar amb l’actuació de

tots els integrants de la plaça entonant
la que seria la darrera, per donar pas
a l’himne a la Mare de Déu, Vós sou
nostra Llum Primera, ajuntant-se tot
el públic de drets cantant a viva veu.
Acte seguit es va servir ensaïmada,
coca dolça i begudes a tots els
presents, per donar pas a una animada
verbena popular amb el gran
amenitzador de festes local Tòfol del

noticiari
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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

 767

Dorado, el qual va seguir i ajudar en el
so a tots els participants en les seves
actuacions.
Esperam no haver deixat algú sense
esmentar i si és així li demanam les
pertinents disculpes.
Vagi la nostra enhorabona als
organitzadors i a tots els que d’una
forma o altra ajudaren a l’èxit de la
vetlada, i com no, a tots els que hi
participaren i als espectadors que
encoratjaren en tot moment els actors
i actrius. Bellpuig hi va assistir com
sempre i en dóna fe.
Molts d’anys.

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

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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noticiariCLUB TERCERA EDAT 
Plaça Conqueridor, 13 

07570 – ARTÀ 
TF: 971 83 59 87 

TORNEIG DE BILLAR SANT SALVADOR 2006

Disputadíssim torneig de billar Sant Salvador 2006, joc
jugat a tres bandes i competint tres categories de jugadors
mesclades i sols a una partida, el qui perdia quedava
eliminat, i eren les categories de 23, de 15 i de 10
caramboles. Com sempre gran participació de jugadors, a
més els aficionats que assistien com a públic per disfrutar
del joc vistós i artístic dels competidors. Tot i la pressió que
du cada jugador pels nervis de fer les més possibles
caramboles sota la mirada dels assistents sempre crítics en
la forma del joc de cada jugador.
Al final els jugadors guanyadors varen ser els següents:
1r   Premi pel jugador Bernat Nicolau  (Mola)
2n   Premi pel jugador Llorenç Planisi  (Planisi)
3r   Premi pel jugador Joan Danús  (Serra)
Acte seguit amb la presència de tots els aficionats se va
servir un refrigeri i es donaren els trofeus de mans de la
nostra alcaldessa, Mª Francesca, i el tinent de batle Rafel
Gili.

Al pròxim torneig de billar (Cristòfol Ferrer Pons) esperam
una major participació, ja que es jugarà dins els mesos de
Novembre a Gener.

TORNEIG DE PETANCA SANT SALVADOR

Vint-i-un jugadors varen disputar el
torneig de petanca Sant Salvador 2006
amb molta  afluència de públic a les
pistes de Na Batlessa, torneig molt
disputat per tripletes ja conegudes i
temoroses per als altres, de totes
formes es va comprovant any darrere
any que no hi ha rival que no pugui ser
derrotat.
Al llarg de la competició sempre
guanya el més regular, és a dir, fora
nervis i molta concentració ja que els
que juguen saben cert que les bolles

són rodones i a les pistes sempre hi ha
clots o qualque maquet que et fa l'agost
bé perquè la desvia o no arriba i moltes
vegades perquè et passes, però el joc
es a així i així ho hem d'entendre.
 Els resultats dels guanyadors per
equips varen quedar de la següent
manera:

1r   Equip guanyador.-
  Josep Bernat Carrió
  Antonia Vich Barceló
Antoni Ginard Carrió

2n   Equip guanyador.-
 Antonia Dalmau Solivellas
Antoni Gili Danús
Francesca Negre Vives

3r   Equip guanyador.-
 Miquel Ferrer Casellas
Maria Llull Esteva
Antonio Ortega Bravo

Tant en un torneig com a l'altre en
finalitzar l'Ajuntament ens obsequià
amb un refresc a tots els participants
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i molts d'espectadors que s'afegiren a
menjar coca, ensaïmada, gelat, i tota
classe de begudes, seguint fent
l'entrega de trofeus per la màxima
autoritat local, Mª Francesca, i Rafel
Gili, rebent molts d'aplaudiments a
l'entrega de trofeus pels assistents.
Tots aquests tornejos al final es fa un
dinar de companys per celebrar el
descans de la lluita que s'ha duit durant
el torneig i gaudir de bon de veres el
dinar entre tots els participants.
El president del club en nom de tots
els directius, els agraeix la seva
participació i els anima a participar als
pròxims torneigs. Salut i molts anys.

Altres activitats

A partir de la segona setmana de
Setembre, aquest Club començarà
amb les activitats de cada any, en
primer lloc el bingo, els dimecres,
dissabte i diumenge Tots els dijous
ball en viu.

També té preparat una sèrie
d’excursions dins la nostra illa, com a
la península, excursions molt
agradables i econòmiques pel seu
contingut. Els directius d’aquest club

esperen dels socis l’assistència que
sempre han tengut.

  Salut per a tothom.

El President.   Josep Mislata

 COMERCIAL SANSALONI  
MOTOS I BICICLETES 

DIA 10 DE SETEMBRE DE 2006 
 

VOS CONVIDA A VISITAR L’EXPOSICIÓ DE 

MOTOS 
DAVANT EL SEU LOCAL COMERCIAL 

C/ Fondo, 5 –Artà – 

           VOS ESPERAM!             
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Nota d’atenció
Es convoca a tots els propietaris
o representants de les finques i
horts que estiguin interessats
amb la reconstrucció de la síquia
de s’Hort d’En Salat, a una reunió
que se celebrarà el pròxim
dimarts dia 12 de setembre a les
19,30 hores (les 7,30 de
l’horabaixa), a les oficines del
Consorci d’Aubarca i es Verger,
carrer de Na Caragol, local 4,
Edifici IBAVI.
És necessari portar el DNI. i
l’escriptura de propietat del
titular de la finca (no és necessaria
la presència del el titular).
Agraïrem la màxima assistència
ja que és necessària per a
formalitzar la Comunitat de
Regants.

noticiari
Multipli-cantant i Juguem Multiplicant: Les taules de
multiplicar a l’abast de tothom
Lluís Gili i Pep Cladera són els
principals artífex de la creació
del CD «Multipli-cantant» i dels
joc didàctic «Juguem
Multiplicant» que veurà la llum
aquests dies. El CD, enregistrat
per en Lluís, és una eina molt útil
a l’hora de memoritzar les taules
de multiplicar ja que, no només
s’han enregistrat recitades de la
forma tradicional, sinó que també
es podran escoltar musicades i
complementades amb rimes que
faciliten l’aprenentatge i fan molt més
amena l’audició. Per la seva part, el
joc didàctic «Multiplicantant» ha estat
dissenyat i elaborat per en Pep, que ha
comptat amb la col·laboració de
n’Antònia Ferrer, i que serveix per
desenvolupar les taules de multiplicar
a partir d’un joc de fusta que permetrà
a cada un dels infants cercar la solució

de les multiplicacions de forma
autònoma i sense l’ajuda de ningú al
seu costat. La intenció dels creadors
d’aquesta proposta tan original és
aprofitar l’avinentesa del fironet i de
la fira d’Artà per posar a la venda
aquest producte tan original i atractiu
que segur que tendrà una molt bona
acollida entre els artanencs i les
artanenques.

Victor Castells exposa a Barcelona

Del 13 de setembre al 9 d’octubre el nostre bon amic i
artanenc adoptiu Victor Castells exposarà les seves obres
a galeria d’art Toranto de Barcelona. La inauguració
tendrà lloc a dita galeria del carrer Passatge Forasté, el dia
13 a les 20 hores, amb la actuació de la soprano Claudia
Gilbert. L’horari de visita serà de dilluns a dijous d’11 a 14
h. i de les 17 a les 20 hores.
Desitjam tota la sort del món a Victor Castells en aquesta
exposició.

Miquel Alzamora prepara la temporada de
pista 2006-2007 amb la selecció

Entre els dies 28 d’agost i 1 de setembre, la selecció
espanyola de ciclisme en pista ha estat concentrada a
València per preparar l’inici de la temporada de pista
d’enguany. Una vegada més, el tècnic Dídac Navarro
comptarà amb l’experiència i el potencial de l’artanenc
Miquel Alzamora, per la qual cosa no serà gens estrany que
el ciclista d’Artà segueixi afegint títols al seu llarg
currículum.
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Nou canvi de senyalització
La construcció de la recentment
inaugurada ronda d’Artà ha facilitat
que el nivell de trànsit dins el nostre
poble hagi disminuït considerablement,
sobretot pel que fa referència a
l’entrada de la carretera que ve de la
Colònia. Aquest fet ha possibilitat la
modificació de la senyalització dels
carrers de Santa Margalida i de 31 de
març. Des de fa unes setmanes els
vehicles que vénen des del carrer 31
de març tornen tenir l’obligació
d’aturar-se en arribar a la cantonada
amb el carrer de Santa Margalida, ja
que s’ha donat preferència als vehicles
que vénen per aquest via. El canvi no
ha de ser massa traumàtic perquè,
realment, aquesta era la senyalització
a la qual estàvem tots acostumats. De
tota manera, no està malament
recordar que justament aquest punt
és bastant conflictiu, ja que s’hi han

produït molts d’accidents, per això
recomanam precaució a l’hora de
conduir.  Ara el que falta és acabar de
completar la senyalització amb les
marques vials corresponents ja que, a
l’hora de tancar l’edició, encara no

OBERTA LA INSCRIPCIÓ PELS
CURSETS DE NATACIÓ D’HIVERN

2006/2007

Club Natació d’Artà s.l
Camí de Ca’n canals s/n

(recinte poliesportiu d’Artà)
Tel/fax 971/82.91.32

s’havien pintat les retxes del terra.
Per cert, no estaria gens malament
situar en aquesta zona alguns passos
de vianants i donar prioritat i facilitats
a la gent que ha de creuar el carrer.
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(J. Caldentey)

de la Colònia

Passaren les festes de Sant Roc i
l’estiu inicià el seu declivi.
Si d’Artà es diu que és un poble fester,
la Colònia de Sant Pere no li va en
darrera. És evident que la Colònia ha
canviat i està endinsada en un procés
de canvi accelerat; sobretot a l’estiu
poc en queda d’aquell poblet tranquil
i assossegat de fa fins pocs anys.
Resten tanmateix alguns trets del
passat que influeixen en el fet que la
Colònia mantingui una identitat pròpia,
diferent de la dels demés pobles de les
zones costaneres mallorquines. Y un
d’aquests trets és la manera de celebrar
les seves festes. Els esdeveniments

festius locals estan marcats per la
implicació i participació de les entitats
ciutadanes i de la gent en totes les
activitats. La regidora de festes de
l’ajuntament ha pres nota d’aquest fet
i, amb bon criteri, ha cedit el
protagonisme de la seva organització

Festes de Sant Roc

a la Comissió de Festes Local. I això,
aquí, funciona. Hi ha canvis, però les
festes segueixen tenint la marca
coloniera. I si aquest fet és aplicable
a totes les festes, ho és molt
especialment a les de Sant Roc.
Aquestes són unes festes molt
antigues, més que les de Sant Pere, de
caràcter pagès. En els seus inicis les
organitzaven els veïns d’acord amb el
seu enginy i aportacions de tots.
Bastava una guitarra, un llaüt, una
bandúrria i un guitarró per muntar un
ball obert; unes canyes, unes bosses
de caramel·los i quatre parells
d’espardenyes d’espart per  organitzar

unes carreres en les
quals hi participàs
tothom, petits i grans.
Pels anys 50 amb la
construcció dels
Centre Cultural les
festes començaren a
tenir una organització
més estructurada.
Han passat els anys
i, no obstant els
canvis a que hem
al·ludit, les festes de
Sant Roc segueixen
tenint molts d’aquells
elements que
caracteritzaren els
seus inicis. El Centre
Cultural segueix
essent la instància
més important de les
festes encara que
amb estreta
col·laboració amb
l’ajuntament.
Bellpuig, acabades

les festes, es reuní amb la Directiva
del Centre Cultural Sant Pere per a
felicitar-la per la seva feina generosa,
desinteressada i ben feta per a
l’esbarjo de coloniers i estiuejants.

Valoració de les diferents
activitats
Els records són importants i el que
s’escriu queda, per això aquestes breus
notes sobre les passades festes.
La Directiva considera que la
coordinació entre els responsables de
les diferents activitats ha funcionat i
que no s’ha deixat res a la
improvisació. La presència en totes
les activitats del president i la tresorera
han facilitat el bon funcionament de
totes i tots els actors en cada lloc i
moment. Cal també destacar la feina
del vocal de Festes Toni Garau, quo
no ha escatimat temps ni esforços en
l’atenció al bar i muntatge de
infraestructures.
En quant a les activitats es feren les
següents constatacions:

 Dia 11 Volei Platja i comèdia

− Molta participació del jovent. Hi
prengueren part 16 grups. Joan
Martí i una colla d’amics
s’encarregaren de l’organització
i, com sempre, l’activitat funcionà
a la perfecció.

− En quant a la comèdia, la Directiva
qualificà l’actuació de tots els
actors d’excel·lent, tan per part
dels més joves i novells – Teresa
Planisi, Francisca Mas,  Antònia
Capó, Alex Espinosa i Marta
Riera, com dels «kracs» veterans
Agustí Espinosa i Llorenç Planisi.
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Es ressaltà l’espectacular
assistència de públic (més de 500
persones).

Dia 12. Carreres per a petits i
grans i Tómbola. Aquesta activitat
compta sempre amb molta
participació. Enguany la moguda fou
total. En conjunt bon ambient i
excel·lent participació.
De la tómbola es digué que comptà
amb gran afluència de públic i que
abundaren les sorpreses i regals de
qualitat.

Dia 13. Concert i Verbena

− El Quartet Mozart. Neus Pérez,
violí; Inés Pérez, flauta; Josep
Vicenç Llinares, viola i Mª Jesús
Coll,violoncel, tres joves intèrprets
que feren gaudir un nombrós públic
amb obres galants i senzilles de
l’època jove de Mozart.
 Dels dos moviments del Quartet
per a flauta en do major i en re
major (K 285), cal destacar la
capacitat dels concertistes per a
transmetre als assistents els
diàlegs que estableix el compositor
entre corda i metall (flauta). Es
tracta, en efecte, d’un concert de

cadències àgils que proporcionà a
la solista Neus Pérez espais (rondo
final) per exhibir la seva tècnica i
establir una combinació perfecta
amb l’orquestra. En molts de
moments del concert la fusió entre
metall i corda es tal que dóna la
impressió d’un quartet en el qual
la solista fora un violí primer. En
l’adagi la flauta teixí melodies
d’autèntic encant. En fi, que la
solista va sabre respectar en tot

moment l’especificitat de cada
instrument mostrant notòria
agilitat i gràcia en el rondon i en la
combinació de moviments ràpids
i lents.
Dels acompanyants destacaria la
compenetració i flexibilitat en
l’acompanyament de la flauta
solista, així com l’agilitat i precisió
en els moviments ràpids.
Els músics aproparen el públic a
Mozart i obtingueren el seu
reconeixement total  manifestat
amb llargs i sentits aplaudiments.

− Verbena. En torn a les 10 del
vespre la gent, ben endiumenjada,
va agafant cadira a la plaça de
l’església, una plaça que sembla
estar feta per perpetuar aquella
vella costum dels estius a la
pagesia de prendre la fresca al
carrer i establir conversa amb els
veïnats, mentre els ulls curiosos
fitaven les constel·lacions i
esperaven la pluja d’estrelles. Des
de Sant Pere observ que dels
capcuruculls dels pins han fugit
les tórtores i els ocells esperant,
potser, la tranquil·litat de la tardor.
El rotlo es  va anar fent gran i En
Salvador i En Toni començaren a
animar la festa. Ben aviat la pista
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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

circ de muntanyes russes. Tot eren
corredisses en un ambient d’eufòria
que sols es produeix quan petits i
grans s’obliden de tot i es deixen dur
per la dèria de la festa.
A les 21h, acte seguit, a la Plaça de
l’Església el grup de joves colonier ja
tenia preparada la Gincama. Els 8
grups inscrits estaven a punt per a
competir en una de les activitats més
participades de les festes de Sant
Roc. I al ritme d’una música trepidant
va començar una activitat frenètica i
el rellotge es feu l’amo de la plaça.
Tot estava cronometrat, les curses,
l’enginy, l’equilibri, la força... Els
participants segur que s’ho passaren
molt bé i tingueren barra lliure (d’aigua
s’entén). Tots acabaren ben xops. Els
espectadors vàrem riure per les

va estar plena de parelles i s’establí
una sintonia total entre l’orquestra
i els balladors. Semblava que el
repertori s’hagués preparat tal per
a qual. A mitjanit el Ricris Duo
prengué les messions amb uns
ritmes més vius i rockers. El públic
crec que s’ho va passar molt bé i
a mi que quan es tracta de ball
acostum a ser espectador la festa
me va semblar superguai.

Dia 14. Festa infantil

A les 18 hores a la plaça d’En Fesol
els nins i nines de la Colònia convertiren
l’escuma i el Boti, Boti en un tobogan
de desordenat esbarjo. La plaça era
com  una gran banyera  al costat d’un
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Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció:

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

07579 - Colònia de Sant Pere

butxaques. Pens que hi ha que dedicar
un record de reconeixement als adults
que s’integraren als equips i es
convertiren en animadors i guies de
les diferents competicions. Els
organitzadors ho feren tan bé que
podrien competir sense complexes
amb els animadors de tevé.

Dia 15. Ball de Bot.
La vetllada de Ball de bot a càrrec de
l’agrupació Artà Balla i Canta fou
molt concorreguda. La nit era
agradable i va acudir  molta gent a la
Plaça de l’Església per veure un dels
actes més populars de les festes, no
sols de la Colònia, sinó de tots els
pobles de Mallorca. L’agrupació
artanenca va sorprendre una vegada
més les expectatives del nombrós
públic amb la qualitat dels seus
balladors i balladores, composició
instrumental i cantadores .
L’execució regulada dels passos, salts

i actituds es fusionaren perfectament
amb el ritme dels instruments i del
cant. El resultat un espectacle complet
i d’alt valor estètic.
El ball obert que va seguir a l’actuació
de l’agrupació fou també molt
participat i, no obstant la generositat
dels sonadors, la gent es va quedar
amb ballera.

Nota: La Directiva del Centre Cultural
vol agrair en especial  la col·laboració
de l’Ajuntament, de comerços,
empreses, Grup Jove Colonier i del
director de teatre Bernat Mayol, Joan
Martí, joves  organitzadors de la
gimcana, Secció de Vela del Club
Nàutic i de tantes i tantes persones
que han ajudat i participat cooperant
al bon transcurs d’aquestes festes de
Sant Roc.
Gràcies a tots i a totes i que per Molts
D’anys.
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Tel./Fax 971835120
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Dia 19. Sopar i ball organitzat pel H.C. Cap Ferrutx

La nit del H.C. Cap Ferrutx m’agradà.
La temperatura era suau i el sopar en
una tauleta de quatre, amb vells amics
recordant un feix d’històries
d’infantesa i joventut, fou molt
agradable.
Veuré de refer, per deixar-ne
constància el que, a més d’un bon
sopar de porcella rostida, passà en el
transcurs de la festa en el recinte del
poliesportiu.
Record l’omnipresència de Na Marian
Sansó, secretària del H.C. I d’En Joan
Forteza, president per tot arreu: Ordenant,
presentant, venent números de la rifa,
curant de què no faltàs  res i que tothom
estigués ben atès. Record, així mateix, que
ambdós en el moment de la rifa dels
rellotges es feren un embolic, i que la
batlesa na Mª Francisca Servera feu un
breu discurs elogiant la tasca esportiva
que directiva i jugadors duen a terme,
repartint a continuació obsequis als
jugadors que, anomenats pel president,

anaven desfilant per damunt el cadafal.
El discurs que a continuació pronuncià
el president tingué un esquema clar:
un exordi amb el capítol d’agraïments
a la batlesa i tinent alcalde Rafel Gili
per la seva assistència a la festa i pel
suport que han donat al J.C. Cap
Ferrutx, a En Toni Rosa fins ara
principal esponsor del H.C., als
jugadors pel seu bon joc i trofeus
aconseguits  durant la passada
temporada i, finalment, al nombrós
públic present a la festa. La segona
part tingué una vessant més
pragmàtica. L’equip, digué el president
amb paraules ben entenedores,
necessita el suport econòmic dels
empresaris i proposà que en aquesta
nova etapa del H.C., el  mecenatge no
recaigui en una sola empresa, com
fins ara, sinó que hi hagi un recolzament
de totes o quasi totes les empreses
colonieres a aquesta, gairebé única,

activitat esportiva federada de la
Colònia de Sant Pere. D’aquesta
manera el hoquei prendria una
dimensió més ample i eficaç i més de
tots els coloniers.
En Joan sabia bé de què i a qui parlava
i que les seves paraules no caurien en
sac foradat. Cas, emperò,  de no
funcionar aquesta proposta, que ell
considera prioritària, assenyalà que
un esponsor i la seva empresa estarien
disposats a estirar del carro.
Y no hi hagué tercera part, sinó dos
acudits, un, el primer, molt curt, verd
i grosser. Després començà el temps
de la música i del ball i també de la
cava que acompanyà la festa fins a
altes hores de la nit.
Bon ambient, bon paisatge, bon humor
i bones perspectives pel H.C. Cap
Ferrutx.

Filmació d’una pel·lícula a La Colònia de Sant Pere
Dins l’espai situat entre Sa Punta de
s’Esquerda (S’Embarcador) i Na
Destorba Jornals (Cala Tonó), a les
dues parts del Camí de S’Estanyol fa
setmanes s’estan fent preparatius per
a la filmació d’una pel·lícula. Això ha
despertat moltes expectatives i
comentaris en la nostra localitat poc
acostumada a novetats.
La filmació està prevista per als
propers mesos (setembre -novembre).
La gestora de l’empresa s’ha posat
en contacte amb la secció de Bellpuig

a la Colònia de St. Pere i de la mateix
manera que amb totes les entitats
locals ha facilitat la informació que
resumim per als lectors de la revista:
− La filmació en aquesta zona
tendrà una durada de tres mesos.
− Es compte amb l’autorització
de les autoritats municipals i regionals.
− En dies i moments puntuals pot
haver-hi talls de trànsit en el tram
comprés entre S’Estanyol i el nucli de
la Colònia de Sant Pere. Talls que es
notificaran prèviament. Per tal d’evitar

molèsties l’empresa repararà el camí
dels Bertolins que enllaça el camí de
S’Estanyol amb la carretera (Colònia
– Artà).
− Les persones que es puguin
sentir afectades negativament per
aquesta activitat o desitgin algun
aclariment referent a la mateixa es
poden dirigir als telèfons
699 634 082 i 639 028 251 i seran
ateses pels Srs. Francisco  Pizarro i
Juan José Seda.
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Conversa amb En Bernat Mayol, actor i director de teatre
En Bernat Mayol (1960) es dedica
professionalment  a la restauració i a
envasar. En el temps lliure entre altres
coses forma part d’un grup teatral,
Fila 7 teatre, i en el qual pren part com
actor, molt de pics sota la
direcció de Miquel Mestre. També en
algunes ocasions agafa la direcció
d’algun muntatge. Du la coordinació i
la direcció del grup de Tercera Edat
Teatre, és, així mateix, monitor de
teatre del col·legi Sant Salvador,
prenent part en la mostra escolar que
es realitza cada any. Participa també
com a monitor teatral en la mostra
escolar de teatre de Sant Llorenç,
presentant els seus muntatges amb
els nins a l’auditorium de Sa Màniga
de Cala Millor.
A la Colònia de Sant Pere s ‘ha posat
al cap davant del Grup Jove Colonier
el qual ha dirigit en diferents ocasions.
La darrera obra que ha dirigit a la
Colònia ha estat «Mos ha caigut sa
sogra» de Lluis Coquart, representada
per segona vegada a la Colònia de
Sant Pere, dia 11d’agost amb gran
assistència de públic.

Bernat d’on arranca la teva passió
pel teatre?
Des de ben petit la meva família em
duia al teatre principal de Manacor a
veure moltes representacions i de nin
ja hi prenia part a l’escola i així vaig
anar fent.

On t’has format com actor i com a
director?
Crec que soc dels que diuen de la vella
escola, ja que la meva formació com
a actor i com a director ha estat pel fet
de haver estat sota la direcció de
molts de directors i prenent part amb
molts de muntatges a través dels anys,
i puc presumir d’haver estat alumne
del ja fa molts anys desaparegut Antoni
Mus entre d’altres.

¿Parlem de la Colònia, que t’ha

torni a repetir l’experiència amb una
altra obra, amb uns altres personatges,
però m’encantaria comptar amb les
mateixes «persones humanes», com
fins ara i si n’hem d’afegir alguna, per
qué no?

¿Quins projectes temps de cara al
teu futur artístic?
El futur sempre dèim que es imprecis
i llunyar, pero tenc en projecte un
parell de montatges teatrals dins i fora
d’Artà, de moment, com deia, són
merament projectes.

Què tal han anat les vacances?
»Sabor a poco» i com els al·lots,
pensant en les properes.
M’agradaria remarcar que a dins
d’aquest darrer muntatge hi ha hagut
dalt de l’escenari ni més ni manco que
tres generacions: padri filla i neta,
pens  que és una nota a destacar i a
tenir en compte per t’hotom.
Gràcies, Bernat, pel teu bon fer en
una tasca com és el teatre que, com
deies, entreten, ensenya, educa,
diverteix i fa riure.

semblat la posada en escena de
l’obra «ens ha caigut sa sogra»
pel grup «coloniers en escena»?
Crec que la posada en escena de
l’obra ha estat molt encertada, ja que
el públic colonier el que vol, com a
molts  d’indrets, es divertir-se, riure, i
passar-s’ho bé. un objectiu que pens
s’ha lograt sobradament per tots els
components del grup, d’aixó n’és
prova l’èxit aconseguit.

¿Quins aspectes destacaries de la
interpretació dels diferents
actors?
Cadascun d’ells ha fet la seva feina
d’una forma impecable, tant els mes
joves com els mes veterans han sabut
ficar-se dins cadascun d’els diferents
personatges de l’obra. Els joves amb
l’entusiasme que els caracteritza, i els
veterans amb el seu «savoir fer» dalt
de l’escenari.

¿T’agradaria dirigir un altra obra
amb aquest mateix grup, ho veus
possible, posem per cas, per a les
properes festes de Sant Roc?
Hi ha moltes possibilitats de què es
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El Consell de Mallorca millora els accessos a la Colònia de Sant Pere
La inversió ja supera els 400.000 Euros

El Consell de Mallorca ha donat a
conèixer als mitjans de comunicació
les inversions dutes a terme a les
carreteres de la Colònia de Sant Pere
i en els seus accessos.
En concret, aquestes millores s’han
dut a terme a les carreteres que
uneixen Artà amb la Colònia de Sant
Pere i la Colònia de Sant Pere amb
Betlem.
Els mitjans de comunicació pogueren
conèixer aquestes inversions als llarg
d’un berenar al Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere el passat dijous
dia 3 d’agost, que comtà amb la
presència del conseller d’Obres
Públiques del Consell de Mallorca
Antoni Pascual, el conseller
d’Economia i Hisenda Miquel Àngel
Flaquer, el director insular de
Carreteres Gonzalo Aguiar, la
Secretària Tècnica de Presidència,
Esperança Massanet, la Batlessa
d’Artà, Francesca Servera i el Tinent
Batle, Rafel Gili.
La carretera que va de la Colònia de
Sant Pere a Betlem (del punt
quilomètric 4,300 al 8,000 de la Ma-
3331) tenia el ferm en mal estat a
causa del pas del temps i de l’elevat
trànsit, sobretot durant la temporada
estival.

Per millorar la seguretat s’han netejat
els laterals i s’ha col·locat una reixeta
de protecció en els trams
d’encreuament amb torrents i amb
cunetes profundes. També s’ha
millorat el drenatge la sortida dels
pluvials i s’ha asfaltat la carretera. La
inversió aproximada ha estat de
212.000 euros
Pel que fa a l’altra obra en qüestió, al
principi de l’any 2006 es va asfaltar
amb antilliscant el tram de la Ma-12,
entre la sortida d’Artà i la intersecció
amb la carretera de la Colònia de Sant
Pere (Ma-3331). També a la carretera
d’accés a la Colònia de Sant Pere

(Ma-3331) es va asfaltar amb
antilliscant un tram amb revolts
perillosos. El pressupost de la millora
ha estat de 210.000 euros
aproximadament.
Actualment, la Direcció Insular de
Carreteres del Consell de Mallorca té
en fase d’estudi un projecte per
suprimir els revolts que hi ha del PK
1,700 al PK 2,000 de la carretera Ma-
3331, a més de millorar el pont que hi
ha damunt el torrent.

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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VELA

PRIMERA REGATA DE LA LLIGA 2006-2007

Núm.Vela Iot Patró
Hora 

arribada Invertit Corregit Punts
ESP5491 Kaya Joan Jofre 17:22:17 1:12:17 0:00:00 1.00
ESP6511 Aia Miquel Oliver 17:18:20 1:08:20 0:03:01 2.00
ESP7457 Bauxa Jaume Fullana 17:22:33 1:12:33 0:03:16 3.00
ESP5152 Hespérides Toni Massanet 17:25:36 1:15:36 0:03:59 4.00
ESP8686 Suriñe Carlos Serra 17:33:29 1:23:29 0:05:46 5.00
ESP1 Tacuma Toni Lllinàs 17:37:26 1:27:26 0:06:07 6.00
ESP5799 Smile Nicolau Obrador 17:32:10 1:22:10 0:07:21 7.00
ESP3 Idefix uno Bernard Weidmann 17:36:26 1:26:26 0:14:34 8.00
ESP2 Ses Xesques Xesca Sastre/Xesca Fiol 18:06:25 1:56:25 0:36:54 9.00
Després de la regata es va fer un berenar-
sopar a la sala de socis del Club. Aquesta
vegada li va tocar convidar a l’armador i
patró de l’SMILE, Colau Obrador, i entre
rialles i acudits, tothom va expressar la seva
il·lusió per tornar a navegar de manera
competitiva. Enhorabona a tots els
participants i sort per a la propera regata de
lliga, que si no hi ha res de nou es realitzarà
dia 30 d’aquest mes. Cal recordar que els
dies 16 i 17 de setembre es farà la famosa
regata POLLENÇA-CIUTADELLA,
organitzada pel R.C.N.Port de Pollença, i
que el cap de setmana del 23 i 24 de
setembre hi ha la nova regata «VOLTA
AL FARALLÓ D’AUBARCA A DOS I
EN SOLITARI», organitzada pel
C.N.Colònia de Sant Pere. L’estiu ha
acabat... però, ànim, que la diversió tot just
comença!

M.R.C.E.

Dissabte, dia 2 de setembre, es va
encetar la nova lliga de vela amb la
realització d’un TRIANGLE
OLÍMPIC dins la badia (cenyida –
llarg – llarg – cenyida – popa –
cenyida). Hi participaren 9 creuers,
tots ells de la nostra flota, i en general
realitzaren un bon paper, tot i ser el
primer dia de regates després de les
vacances d’estiu. El vent venia de
Sud (Migjorn), amb força 2, per tant
podem considerar que es tractava
d’una típica «xalocada» dels dies

calorosos d’estiu. Aquest tipus de vent
no sol ser mai constant: es van produint
ratxes i rolades contínuament. Això
dificulta molt la feina del patró, perquè
si encara no li bastava haver de restar
atent amb el rumb i amb totes les
maniobres, quan hi ha aquest vent,
també s’ha de preocupar d’anar a
cercar o de preveure totes les rolades
i ratxes que l’afavoriran sobre la resta
de velers. Per tant, aquí la sort també
juga un paper molt important, però no
el principal. Aquestes característiques

meteorològiques donaren emoció a la
prova, ja que no es va decidir la
classificació fins al darrer moment:
els vaixells s’anaven deixant enrere o
avançant constantment, en funció de
si la rolada els havia afavorit o bé,
perjudicat. Així i tot, l’AIA, de Miquel
Oliver, no va perdre el lideratge (a
temps real) en cap moment.

CLASSIFICACIÓ PRIMERA
REGATA:
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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.

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

entrevista
Conversa amb JOAN AMORÓS MOJER
                  - «Pare de la fira» -

Com una de les plomes més valorades
del grup fundador de la revista Bellpuig,
en Santiago (l’admira’t Jaume
Casselles i Flaquer) redactà, a principis
dels anys seixanta, un article titulat
«Necessitam indústries», amb el que
impulsava als artanencs a ser
emprenedors i a aprofitar les noves
tecnologies, que estaven arribant
paral·lelament amb el turisme.
Feia un quants anys, un batlle jove ja
havia tengut la iniciativa de fer una
fira anual, com la feien amb molta
solera altres poblacions (Sineu,
Manacor, Inca o Llucmajor, entre
d’altres). D’aquesta manera, es
contribuïa a iniciar la transformació
que més endavant suggeriria en Jaume
Cassellas.
L’esmentat batlle era Joan Amorós i
Mojer, conegut com a Joan Sopa, de
la benzinera, que va néixer a Artà el
25 de febrer de 1919 i va presidir el
consistori artanenc des del 4 d’octubre
de 1951 fins al 4 d’octubre de 1954, ja
que quan el seu pare morí, es va haver
de fer càrrec del negoci familiar. Amb
ell hem mantingut una animada
conversa, damunt dos fets importants
que es desenvoluparen el primer any
que ell presidí el consistori artanenc:
l’economia en general i la Fira en
concret; i la restauració de la Mare de
Déu de Sant Salvador.

Sr. Amorós, era normal que tan
jove i  en aquelles dates fos elegit
batle d’Artà?
Pareixia que no s’havien de donar
aquests casos, però era molt corrent
que així fos. En el meu cas, de totes
maneres em va sorprendre. El
governador Rodríguez de Valcarcel
m’envià a demanar juntament amb D.
Joan Massanet Moragues per
comunicar-nos la designació de ser
batlle del meu poble i de Ciutat
respectivament.

També eren joves els regidors?
Els onze regidors tenien més de
seixanta anys, gairebé tots amics de
mon pare. Encara que només tengués
trenta anys, vaig tenir la sort de poder
comptar amb un bon secretari, don
Joan Melià, pare del fill il·lustre d’Artà
Josep Melià Pericàs.

Va trobar un ajuntament en plena
activitat?
Més bé se me presentava una sala
buida i freda, que costà molts
d’esforços intentar activar-la.

Amb només dos municipals
s’aconseguia l’ordre necessari?
Sens dubte. Prenent mesures com
aquestes: «Als al·lots que feien
dolenties, una «multa» als seus pares.

I als qui sortien dels casinos per orinar
al carrer se’ls multava amb 3 duros.
Molt aviat es varen resoldre els
problemes.»

Quines altres importants fites
realitzaren a part de posar en marxa la
fira?
Entre d’altres, destacaria la compra
dels terrenys per fer la plaça coberta
del mercat ubicada a na Pericona, que
eren propietat de na Margalida Pava
i d’en Sebastià Jan; el cementiri de la
Colònia de Sant Pere; i el desviament
de la carretera de Capdepera, que
abans passava per dins la vila. A més,
als costats de l’avinguda del Ferrocarril
es varen sembrar pins que avui ja són
tan grossos que fan una frondosa
ombra.
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

entrevista
No va ser el seu consistori
qui va fer l’ordenament de
les aigües per tota la vila?
Desinteressadament un
membre de la família Quint-
Zaforteza va realitzar el
projecte i la lloable
intervenció de don Rafel
Blanes Tolosa, qui aleshores
gaudia d’una gran amistat
amb el ministre d’obres
públiques, es va dur a terme
aquesta obra tan costosa.

Quins impostos especials
hagué de pagar el poble?

Res, ni un cèntim.

Recorda com va ser la idea de fer
una fira anual ?
Sí, el fet que Artà no gaudís de fira i
que ma mare fos de Llucmajor...,
sovint hi anava, de manera especial
per «ses Fires» on amb el meu padrí
recorríem tots els llocs i casetes per
comprar el què allà es diu la fermança.
Pot ser que tot això tengués una certa
influència.

Que ens diu vostè com a «pare»
de la Fira?
Doncs que estic molt satisfet, del que
es començà, ja fa més de cinquanta
anys, amb unes ambicions prou
modestes, i que s’hagi arribat al punt
actual. Mes, si se me permet una
suggerència diria que pel volum que
ha agafat de venedors i expositors i la
gentada de fora que ve, seria molt
encertat que la diada de la fira
s’allargàs fins el vespre.

Els qui visquérem els seus primers
anys no ens pareix possible que
s’arribàs a aconseguir la gran fira
actual, amb una assistència de més de
deu mil persones.

L’any de la instauració de la Fira
coincidí amb l’arribada de la imatge
restaurada de la Mare de Déu de
Sant Salvador, patrona d’Artà.
Vostè com primera autoritat local
ens pot comentar la polèmica
ocasionada per dita restauració?
Les crítiques a la imatge restaurada
eren constants i generalitzades. Però
tot d’una, vaig advertir al rector
mossèn Llorenç Lliteres que això era
un problema exclusiu de l’església.
Les aigües estaven molt, però molt
remogudes. Més tot passa i defalleix
i al final, encara que ningú ves la
restauració com a tal, sinó com una
total modificació, foren molts els que
oblidaren l’escàndol, provocat i feren

com va dir el bon fill d’Artà, don Rafel
Blanes, assegurava que, malgrat tot,
seguiria amb la mateixa devoció a la
«marededéueta» de Sant Salvador,
d’Artà.

El temps posa les coses al seu lloc i
baix de l’esplendorosa llum primera,
un any més, es farà la fira amb festa.
Sí, sobretot festa i alegria, l’alegria
singular d’un poble que es llança el
carrer a esplaiar-se i saludar a tothom,
amb abraçades de benvinguda a tots
els qui vénen de fora. Amb
l’entusiasme d’un poble orgullós de la
seva fira que, desprès de cinquanta-
quatre anys, la considera com a preuat
patrimoni i la celebra amb esperança
de cada any més renovada. Visca sa
Fira!

Cristòfol Carrió i Sanxo
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SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere
dijous, 3 2,0  
divendres, 4 3,5 4,3 3,0 3,4 4,0
dissabte, 5 0,8 0,3   0,3 0,3
dimarts, 8    2,0   
dimecres, 9 1,7 2,0
divendres, 18 0,4
dissabte, 19 0,3 0,9 0,3 1,8 0,5
diumenge, 20 0,2 0,6 0,4
divendres, 25 0,9
dissabte, 26 8,6 23,0 34,4
diumenge, 27 0,3 4,5 3,2 4,0

MES 8,4 15,8 33,4 44,8 4,8 4,7
ANY NATURAL 325,1 365,0 358,1 356,9 310,0 387,2
ANY AGRICOLA 802,1 790,4 818,3 782,9 697,1 783,7

MES 26,5 29,0 22,2 28,1 32,2 43,0
ANY NATURAL 227,1 234,6 288,3 280,6 203,3 250,3
ANY AGRÍCOLA 637,2 703,8 756,4 839,8 747,5 854,3

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

* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES AGOST DE 2006

URBANA Es Pont

SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere

MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 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 (JULIOL DE 2005)

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES JULIOL DE 2006

URBANA Es Pont

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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     Temperatures Juliol 2006
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 33,5 19,0 26,3
2 33,0 17,5 25,3
3 33,5 17,5 25,5
4 32,5 18,5 25,5
5 33,5 20,0 26,8
6 29,0 22,0 25,5
7 28,5 19,0 23,8
8 31,5 17,5 24,5
9 32,0 19,5 25,8

10 33,0 19,0 26,0
11 34,0 20,0 27,0
12 34,5 19,0 26,8
13 34,0 20,0 27,0
14 33,5 21,0 27,3
15 34,0 20,5 27,3
16 34,0 21,0 27,5
17 33,5 21,0 27,3
18 33,5 19,0 26,3
19 34,0 20,0 27,0
20 33,0 20,0 26,5
21 34,0 19,5 26,8
22 34,5 17,5 26,0
23 32,5 19,0 25,8
24 36,5 20,0 28,3
25 35,5 20,0 27,8
26 36,0 19,5 27,8
27 34,5 19,5 27,0
28 34,0 22,5 28,3
29 32,0 21,0 26,5
30 34,0 20,0 27,0
31 36,0 19,5 27,8

Màxima Mínima Mitjana
                 Mitjana   >>> 33,5 19,6 26,6

Temperatures de Juliol de 2006
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Observacions:
Màxima del mes: 36,5ºC el dia 24.
Mínima de mes: 17,5ºC els dies 2, 3, 8 i 26.

     Temperatures Agost 2005
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 30,0 21,5 25,8
2 26,5 20,5 23,5
3 28,5 16,5 22,5
4 30,5 15,5 23,0
5 32,0 16,0 24,0
6 32,5 18,0 25,3
7 30,5 17,0 23,8
8 30,0 19,0 24,5
9 31,0 19,5 25,3

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

Màxima Mínima Mitjana
                 Mitjana   >>> 29,8 18,3 24,1

Temperatures Agost de 2005
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Observacions:
Màxima del mes: 33,5 el dia 10.
Mínima de mes: 14,0 el dia 21.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

noticiari
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Fira d’Artà 2006
DIVENDRES 8 DE SETEMBRE
A les 20.30 h, Pa amb Oli Pro-Obres
per a la Parròquia, es durà a terme al
Santuari de Sant Salvador.
A les 19.30 h, inauguració de
l’exposició d’antiguitats, dins el mercat
cobert de Sa Central. Es podrà visitar
fins a les 21 h. Ho organitza: Toni
Socies Moble Antic.
A les 23.30 h, ACABA S’ESTIU..., I
COMENÇA A FER ES CAP VIU.
Festa de comiat als joves que se’n van
a estudiar fora poble, amb música,
marxa, etc. Música amenitzada pels
Dj’s Vandeshow (Tofol&Guillem).

DISSABTE 9 DE SETEMBRE
A les 9 h, II TROBADA DE
PIRAGÜES ES FIRÓ, sortida del
moll de la Colònia de Sant Pere fins a
la Cova Gran. Inscripcions al 971 58
92 97. Ho organitza: Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere.
A les 11 h, exposició d’antiguitats,
dins el mercat cobert de Sa Central.
Es podrà visitar de les 11 h a les 13 h
i de les 18 h a les 21 h. Ho organitza:
Toni Socies Moble Antic.
A les 20.30 h, exposició itinerant de
l’Escultura Contemporània a les Illes
Balears, a la sala d’exposicions de
l’Estació.

A les 21 h, inauguració de l’exposició
Del Bou al Mite, a càrrec de Miquel
Mesquida, a la Sala de Na Batlessa.
A les 21 h, FIRA ALTERNATIVA:
VIURE BÉ SENSE FER MALBÉ,
als jardins de Na Batlessa.
A les 21.30, inauguració de l’exposició
Escultors de Mallorca a la Sala de
Can Cardaix.
A les 21.30 h, VII MOSTRA DE
BALLS TRADICIONALS al Teatre
d’Artà, amb l’actuació del grup
Gaztedi. Aquest grup folklòric vengut

des de Bilbao ens oferirà les seves
millors danses. Ho organitza: Esclafits
i Castanyetes. Preu:2 €.  Al Teatre
d’Artà.
A les 22 h, TAST DE VINS, als
jardins de Na Batlessa. Preu: 4 euros.
Hi col·labora: Licors Moyà.

DIUMENGE 10 DE SETEMBRE
– FIRA D’ARTÀ 2006
A les 10 h i a les 12 h, espectacles de
lloros exòtics i de rèptils a l’amfiteatre
de Na Batlessa.

programa de festes
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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
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

A partir de les 10:
Exposició d’antiguitats, dins el mercat
cobert de Sa Central. Es podrà visitar
de les 10 h a les 14 h. Ho organitza:
Toni Socies Moble Antic.
Mostra de motos clàssiques, al
començament del carrer de Ciutat.
Ho organitza: Tomeu Pascual.
Mostra de ca de bestiar, als jardins del
Collet.
Mostra i tallers populars de bonsais, a
la terrassa de Na Batlessa. Ho
organitza: Associació Bonsai –
Llevant.
Exposició de coloms missatgers, a
càrrec del Club Colombòfil Artanenc,
a la plaça del Collet.
Mostra de canaris i ocells exòtics, a
càrrec de l’Associació Ornitològica
d’Artà, a la plaça del Collet.
Mostra d’una gran varietat d’anàtids
en un llac artificial, a baix dels jardins
del Collet.
Mostra de falconeria, a la Gran Via de
la Constitució.
Toca-toca, recinte on tothom podrà
tocar conills, gallines, porquets i cabrits,
a baix dels jardins del Collet.
Mostra d’oques i cignes en un llac
artificial, entre el carrer del Collet i la
Gran Via.
Mostra de psitàcids (cotorres i lloros),
a la cantonada de la Gran Via amb el
carrer de Santa Margalida.
Mostra de cabra orada mallorquina, a
la Gran Via.
Mostra de grans corredores: estruços,
emús i nyandús, entre la Gran Via i el
carrer de Jaume III.

Mostra de muflons, llames, cérvols,
porcs senglars, cabres nanes, ovelles
nanes, porcs paquistanesos, conills
gegants, someres nanes i altres animals
exòtics, entre la Gran Via i el carrer
de Jaume III.
Mostra de gallines i d’indiots, als jardins
del Collet.
Mostra de carros, carretons i cabriols
enganxats, a càrrec del Grup de
Carreters d’Artà, entre la Gran Via i
el carrer de Na Caragol.
Mostra de ponis i cavalls de trot i
galop, a càrrec del Club Hípic
Artanenc, a dalt del carrer de Pep
Not.
A les 17 h, presentació de totes les
plantilles de totes les categories del
CE Artà per a la temporada 2006-

2007, al camp de futbol de Ses
Pesqueres.
A les 18 h, partit de futbol del campionat
de lliga de regional preferent entre els
equips CE Artà – UD Campos, al
camp de futbol de Ses Pesqueres.
A les 18 h, GRAN EXHIBICIÓ
EQÜESTRE, a la finca de Na
Borrassa (devora el camp de futbol).
Ho organitza: Club Hípic d’Artà.

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE
A les 21 h, representació de l’obra
L’ATLÀNTIDA, a càrrec del grup
teatral Desas3, al Teatre d’Artà. «No
sabem com anar endavant. Tot és
molt difícil. Desconec la situació a la
resta de l’illa, potser que sí, o potser
que no. Morts o vius. Molts o pocs. La

programa de festes
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*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

situació desconcerta. Diu coses de
com era abans, aquesta illa. Es diu
Atlàntida. « Preu: 10 euros.
A les 21.30 h, VETLLADA DE
GLOSAT, combat de glosa
improvitzada i de picat. Durant la
vetllada es lliuraran els premis del IX
Concurs de Glosat Joan Sansó Geneca
i Antoni Ginard Butler. Ho organitza:
Associació Cultural Artà. Hi
col·labora: Consell de Mallorca i
l’Associació Canonge de Santa Cirga.
A la plaça del Conqueridor.

DISSABTE 16 DE SETEMBRE
XV Cursa Popular de la Fira d’Artà,
al Poliesportiu Na Caragol:
A les 17.30 h, iniciació masculina i
femenina (1999 i posteriors), 300
metres.
A les 17.40 h, benjamins masculins i
femenins (1997-1998) 500 metres.
A les 17.55 h, alevins masculins i
femenins (1995-1996) 800 metres.
A les 18.10 h, infantils masculins i
femenins (1993-1994) 1.600 metres.
A les 18.25 h, cadets masculins i
femenins (1991-1992) 2.000 metres.
A les 18.45 h, absoluta. 13.000 metres
aprox.
A les 21 h, representació de l’obra
L’ATLÀNTIDA, a càrrec del grup
teatral Desas3, al Teatre d’Artà.

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE
A les 17 h, final del trofeu de tennis
Fira d’Artà de la categoria B,
consolació A, consolació B i, a partir
de les 19 h, final de la categoria A, a

les pistes de tennis del Poliesportiu Na
Caragol. Ho organitza: Club Tennis
Artà.
A les 21 h, representació de l’obra
L’ATLÀNTIDA, a càrrec del grup
teatral Desas3, al Teatre d’Artà.

DIJOUS 21
A les 21 h, música swing i blues, a
càrrec del grup MUNICH SWING
STARS, al Teatre d’Artà. Preu: 15
euros.

DISSABTE 23
A partir de les 21 h, RUBIANES
SOLAMENTE, al Teatre d’Artà,
muntatge ja històric després de sis
anys seguits en escena. Pepe Rubianes
té preparades més de 60 històries que
anirà introduint en contacte directe
amb el públic.
Preu: 25 euros.

DIVENDRES 29
A les 19 h, practica i si vols participa
al concurs d’SKATE, amb 2 quarters,
fanboarts i un plano inclinat, a la plaça
del Pes, amb música hip-hop, exhibició
de grafits i molta marxa.
A les 20.30 h, lliçó inaugural de l’Escola
Municipal de Música, a càrrec de
Bartomeu Mut, professor titular
d’orgue de l’Escola Municipal.

DISSABTE 30
A partir de les 17 h, FIRA
D’ENTITATS, on els clubs esportius
i les entitats culturals presentaran els
programes corresponents a la

temporada 2006-2007. A més, la Fira
estarà amenitzada amb diferents
exhibicions, música, karaoke i un
castell inflable patrocinat per IB3, a
l’amfiteatre de Na Batlessa.
Romandrà oberta fins a les 21h.

Durant aquests dies també romandran
obertes les exposicions següents:

Centre de visitants del Projecte
Ferrutx. Es pot visitar de forma
permanent, de dilluns a divendres, de
les 10 h a les 14 h, a la sala
d’exposicions de l’Estació. El dia de
la fira es podrà visitar entre les 10 h i
les 14 h.
Exposició d’antiguitats de Toni Socies,
al mercat cobert de Sa Central. Es pot
visitar els dies 10, 11 i 12 de setembre,
dins el mercat cobert de Sa Central.
Exposició itinerant de l’escultura
contemporània a les Illes Balears, a la
sala d’exposicions de l’Estació.
Romandrà oberta de les 10 h a les 14h,
fins dia 6 d’octubre.
Exposició amb el títol Del Bou al Mite,
a càrrec de Miquel Mesquida, a la
sala d’exposicions de Na Batlessa.
Romandrà oberta fins dia 17 de
setembre.
Exposició d’Escultors de Mallorca a
la Sala de Can Cardaix. Romandrà
oberta de les 10 a les 12 h, fins dia 15
de setembre.

programa de festes
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Els diners de l’Església

Si els ajuntam al poder o influència
social de l’Església, sempre serán un
tema polèmic dins i fora de la
comunitat cristiana. Són part d’una
dialèctica que mai serà resolta, és
constitutiva de la mateixa naturalesa
de l’Església. Ve de la dinàmica
d’encarnació escollida per Déu per
fer-se present dins el món. Botant
moltes precisions que es podrien fer,
podem dir que Déu es va fer present
en l’home Jesús i va voler que l’Esperit
Sant continuàs aquesta presència
actuant dins una comunitat humana
organitzada. D’aquesta manera,
l’Església és i serà una organització
com qualsevol i al mateix temps
presència i acció de l’Esperit Sant
dins el món. Sempre serà necessari
ajustar les dues realitats i veure si no
predomina massa lo simplement humà
sobre lo espiritual i això durà a
constants, necessàries i positives
discussions dins la comunitat, i moltes
vegades a una impossibilitat de
comprendre als de fora.
L’Església té, en primer lloc, despeses
totalment específiques seves, les
pròpies de la comunitat cristiana i la
seva organització. Són unes despeses
molt petites. Aquí, a Artà, l’apunt
comptable de despeses pastorals
oscil·la damunt els 3.000 € anuals. I si
se seleccionassin les despeses per
reduir-les a la filosofia que acabam
d’exposar, segurament es reduïrien a
la meitat. De totes maneres, s’hi hauria
d’afegir el cost d’una part de la jornada
laboral d’un professional, el capellà, i
el manteniment d’uns locals
parroquials que s’empren. Aquestes
despeses s’haurien de cobrir amb les
aportacions dels membres de la
comunitat cristiana. I des de
l’experiència hem de dir que coneguent
lo poca que és aquesta despesa i lo
generosos que són els cristians, no
seria cap problema.
En segon lloc hi ha unes activitats de
l’Església que no són iniciativa seva,
sinó del poble. Seria la pietat popular.
Moltes famílies desitgen acostar a
Déu els seus infants celebrant el

baptisme o la primera comunió, moltes
parelles es volen casar per l’Església
i moltes famílies volen encomanar els
seus difunts a Déu amb funerals. Això
és una gran despesa derivada d’us de
locals i dedicació d’un professional: el
capellà. S’ha de dir en aquest cas, que
la gent és molt poc conscient i els
donatius que fa no s’acosten ni de
molt al cost que suposa el servei que
se’ls dóna. És cert que ells no són
amos del servei, però tampoc ho són
en acostar-se a un metge, un notari,
un advocat … el professional és qui
decideix com s’ha de fer el servei,
però el cobra tranquil·lament. Hi ha
dues devocions importants més: la
Mare de Déu de St Salvador i la
Passió a la Setmana Santa. En aquests
dos casos, els que ho usen, ho paguen
amb generositat.
Hi ha serveis de l’Església que són
concertats: les escoles i els serveis de
Càritas. L’administració assumeix
bona part del cost. L’Església no hi
guanya cap diner. Hi posa
gustosament un plus de dedicació, el
manteniment dels edificis de les
escoles i molts diners addicionals en el
servei de caritat.
Finalment, hi ha un servei cultural:
dedicació dels capellans a actes
culturals tradicionals, i sobretot
manteniment dels edificis i mobiliaris
que són emblemàtics pel poble. El
càlcul d’aquest servei és complexe ja
que aquests edificis són usats per les
altres tres activitats de l’Església i la
dedicació del capellà també és
compartida per les altres tres activitats.
El Govern Balear paga un 60 % de les
restauracions i l’Ajuntament no cobra
cap classe de tasses ni imposts. Per
altra banda, l’assignació tributària
estatal paga més o manco la meitat
del sou i seguretat social dels capellans.
També part d’aquest patrimoni pot
treure un rendiment: a Artà tenim la
cafeteria de St Salvador que manté
els donats, el Bar Centre i l’oficina del
Parc Natural llogats, cobram als
turistes per entrar a l’Església
Parroquial, cobram a les empreses

organitzadores de noces d’estrangers
per usar St Salvador i està en estudi
veure com podem rentabilitzar la Casa
d’Exercicis.
El balanç és difícil de fer. Podem
assegurar que els cristians conscients
donen molt més del que empren.
Podem assegurar que la gent que
santifica els moments importants de
la vida amb sacraments dóna molt
manco del que empra. Les institucions
públiques? Han millorat molt
darrerament, seria difícil fer el compte.
De totes maneres, la conservació del
patrimoni arquitectònic i mobiliari de
l’Església d’Artà té molts d’assumptes
pendents, i pensam que no sols és
responsabilitat dels cristians, sinó de
tot el poble. S’hauria de veure cara al
futur si aquesta responsabilitat
compartida no es podria articular en
una fundació. Però de moment,
emprenem la gran obra de restauració
de la Sacristia i locals adjacents a
l’Església Parroquial, i no ens queda
més remei que finançar-ne un 40 %.
Això, amb els recursos ordinaris de
l’Església d’Artà costaria molts, molts
d’anys i altres elements demanen
atenció.
Per això, vos convidam a tots al
pamboli popular de divendres dia 8 de
setembre a les 20.30 a St Salvador.
Vos detallam informació sobre les
activitats que ja s’han fet i el suma i
sigue del compte especial. I vos donam
les moltes gràcies a tots per la
col.laboració que ja heu tenguda.

SORTIDES:
Projecte bàsic ………. 22.897,91 €
ENTRADES:
Donatiu anònim singular   12.000,00 €
Beneficis de venda de loteria de Nadal
.....................................1.594,00 €
Paperetes premiades que no fóren
cobrades ………….....   3.942,00 €
Beneficis de paella i casinet del primer
de maig ………..    2.423.24 €
Beneficis tómbola parroquial
……………………...    2.761,60 €
  TOTAL:                    22.720,84 €
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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
 

Esclafits i Castanyetes a Teruel
Els passats dies 18, 19 i 20 d’agost,
l’agrupació local Esclafits i
Castanyetes va viatjar fins a la localitat
aragonesa de Teruel per tal de
completar l’intercanvi realitzat amb el
grup «Ciudad de los Amantes de
Teruel» qui va venir l’any anterior en
motiu de la Mostra de Balls
Tradicionals.
Durant tota l’estància, els components
del grup van poder gaudir d’unes visites
per uns quants pobles de la província
aragonesa com foren la seva capital
Teruel, el poble d’Albarracín (ciutat
que és Monument Nacional degut al
seu gran conjunt històrico-artístic que
conserva) i el poble d’Alcalá de la
Selva. En aquesta petita localitat van
poder participar de les seves festes
patronals on poderen veure una de les
seves tradicions: l’anomenat «toro
embolao». A més, van poder degustar
la seva gastronomia, en especial el
seu famós «Jamón de Teruel».
El grup artanenc va participar en el
XIVè Festival de las Autonomías
que es celebra a la localitat de Alcalá
de la Selva juntament amb grups
d’altres països com foren «Telón
Abierto» de Cuba, Iyolmacehuayotl
de Mèxic i Los Cosacos de
Transbaikalia de la Federació Russa,
a més de comptar amb el grup amfitrió
de Teruel i l’agrupació Bombos y
Tambores Virgen de la Soledad de
Alcalá de la Selva. Un acte emotiu
fou el diumenge matí on es celebra

noticiari
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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

Noces d’or

El passat dia 4 d’agost la família
Vaquer Rivet va celebrar les noces
d’or de El matrimoni Antoni Vaquer
Garau i Catalina Rivet Gayà es varen
casar a Artà el 1956 i enguany per
celebrar els cinquanta anys del
casament assistiren a missa a Sant
Salvador i hi feren un refresc.

Curiositats

Ningú no pot negar que la
naturalesa és molt sàvia i molts
anys ens ho demostra en fets
naturals a la nostra ruralia.
Així tenim que, aquest ramell
de quatre albersínies, es varen
cultivar dins el prat que té en
Joan Metxo a s’Hort d’En
Oleo. El ramell només té un
tronc i aquí està la gràcia del
cas.
Segons el dir dels entesos i
vells dins el món de la pagesia,
mai havien vist cosa igual. Per tal
motiu, Bellpuig sempre atent a les
notícies que ocorren al nostre poble,
va prendre bona nota i ho demostra la

fotografia que publicam i que va ser
presa a can Joan i na Margalida.
Que no sia la darrera amic Joan.

una missa amb un acte homenatge a
la pau on cada un dels grups participà
en l’homilia, ballant el nostre grup el
ball de l’oferta.
Durant aquests dies, la nostra
agrupació va rebre una gran acollida
tant dels grups participants com del
públic que acudí a aquesta mostra de
ball on es va poder gaudir del bon
ambient entre cultures i de la gran
diversitat de música i dansa existent.
Amb aquest intercanvi, es reforçà el
lligam d’amistat i estimació que es
tenen el grup artanenc i el grup
aragonès, fent que s’espera repetir

l’experiència en un temps no molt
llunyà.
Només recordar que Esclafits i
Castanyetes convida a tot el poble
d’Artà a la seva setena Mostra de
Balls Tradicionals que es celebra en
el marc de la Fira d’Artà el proper dia
9 de setembre al Teatre d’Artà. Podreu
gaudir d’una proposta molt interessant
i diferent com és el poder veure i
gaudir de l’actuació del grup basc
Gaztedi Dantzari Taldea.

noticiari
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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

noticiari
MIQUEL MESQUIDA

En  Miquel Mesquida, pintor autodidacte
de Manacor,  ens presenta a na Batlesa
una interessant exposició que gira en
torn de la figura del toro i del Minotaure,
representats a la seva pintura a través
d’un expressionisme matèric que podem
veure  als quadres que ara ens mostra i
on la matèria n’és la protagonista
principal. A la vegada, i com ja és
habitual en ell, ha realitzat  petits dibuixos
damunt paper d’un traç molt més àgil i
lliure carregats d’expressivitat.
A la cultura mediterrània hi trobam una admiració per la força i el poder del toro que ha influït en totes les seves
manifestacions econòmiques, socials, religioses, lúdiques i artístiques.
El Minotaure, monstre mític de cos humà i cap de toro, concebut pels nefasts amors de Pasífae, reina de Creta, amb
el toro que el déu marí Posidó li havia enviat, ha inspirat a diversos artistes al llarg de la història, entre ells al mateix
Picasso.
Per tot això crec que estam davant una exposició important d’en Miquel que, coneixedor de la part més mitològica
d’aquestes figures, les retrata ara a través d’una pintura de connotacions amples i que des d’aquí vull recomanar-vos.

Antoni Sansó

Balearés moda

El passat dia 14 d’agost es va presentar
a Pula una vetlada on els dissenyadors
de les Illes Balears presentaren les
seves propostes amb música en viu.
Aquesta nit d’Art ja va tenir lloc fa
una temporada al Baluart de Palma
lloc on també tengué la participació
artanenca de Maria Genovard la qual
amb Tòfol i Guillem proposaren es
repetís aquesta vegada a la comarca
del Llevant.

Nit d’Art a S’era de Pula, és la millor
definició de la cita que es donaren els
30 millors dissenyadors de Balears al
complex de s’Era de Pula on feren un
pase de tres models distints
confeccionats amb tres teles distintes
pel mateix disseny però tots amb la
mateixa classe de roba Cal esmentar
la participació de Maria Genovard
(Busca) i la notable acceptació dels
seus models.

Aquesta vetlada va ser patrocinada
pel Govern Balear, vicepresidència i
les seves Conselleries  de Relacions
Socials i de Comerç Indústria i Energia
i la gran col·laboració de Tòfol i Guillem
amb la seva vandeshow i música.
Unes 1400 persones es donaren cita a
tal esdeveniment, de les quals moltes
soparen als distints restaurants del
complexe i visitaren les distintes
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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

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

noticiari
dependències decorades saviament
per la Floristeria Lita d’Artà.
Cal esmentar la participació d’Aina
Mª  Lliteras, Pep Guerrero, Amparo
Sard i Maria Genovard amb les seves
distintes exposicions. També hi hagué
escenificacions teatrals animades
musicalment per Xerafí Nebot
«Javaloyas» i Rafel Nadal i la música
en viu de S’Arrual Jazz Mort i
Vandeshow, entre d’altres.
La nota més agradable va ser el
disseny, confecció i presentació d’un
vestit adornat amb 750 ensaïmades
de berenar, repartides per tot el vestit,
obra de Maria Genovard. Al final es
repartiren i degustaren les ensaïmades
mullades amb bon xocolat.
En definitiva, una vetlada digna d’esser
recordada ja que un bon grapat
d’artanencs hi participaren entre
d’altres assitents.
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POL. INDUST. MANACOR C/ MENESTRALS Nº 11 TEL 971 55 58 11 FAX 971 84 39 92
joancladera@comercialcladera.com

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA
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esports
Comentari hípic
 El pròxim dia 3 de Setembre finalitzarà
el ranquing de regularitat i en aquesta
edició el guanyador és
matemàticament el cavall Le Claray
VX, propietat de la quadra Sa Corbaia.
Le Claray té només quatre anys i és
fill del semental d’origen Americà
Atkinson Ridge i l’egua francesa Alpes
Mabon, obstenta un record de 1.17
sobre 2.150 mts i uns guanys
aproximats de 8.000 €. A més aquest
cavall ha guanyat recentment el premi
« Copa España « per a cavalls
nacionals de 4 anys disputat a Son
Pardo. El segon classificat del
ranquing, en aquest moments, és l’egua
Gentille de Nuit, propietat de Sebastià

Esteva i el tercer lloc es Joli de France,
propietat de Alessia Sánchez.En quant
els resultats dels altres participants en
el ranquing de regularitat es
classificaren els següents exemplars:
de la quadra Son Morey, Hanson
Horse GS, sumar una gran victoria i
un quart lloc. El cavall Joli de France,
d‘Alessia Sánchez, aconseguí un
primer espectacular, un tercer i una
quarta posició. El francés Grand
Amour, de Pep Fèlix González, va
arribar en segona posició a Manacor
i ha realitzat una bona campanya estival
a les diferents carreres de pobles
mentre que el regular Hacker Black,
de Sa Font Calenta, fou quart a la seva

respectiva carrera. Per una altra banda
hem de comentar l’èxit de participació
a les carreres disputades a la pista de
Son Catiu d’Artà en les que es
classificaren Jamin de Kor (2on),
Grand Amour (1er), Estar de Nuit
(1er), Hanson Horse GS (2on),
Jatkinson VX, (1er), Lambro Branch
(3er), Duque Mora (1er), Mousol Pou
Rafal (1er) i Jordiette (4rt). Per a
finalitzar hem de comentar que durant
el transcurs de la Fira d’Artà l’empresa
Elèctrica Jaume Mestre CB,
entregarà un trofeu el guanyador del
ranquing de regularitat, el cavall Le
Claray VX.
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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

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
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esports

MILLOR SP MA SP MA SP MA SP MA SP MA
TEMPS 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26

ESTAR DE NUIT 1.19 25
FILET D’OR 1.17 3
GENTILLE DE NUIT 1.18 30
GLEAM BOWL 1.19 10
GRAND AMOUR 1.17 6 2ON 3
HACKER BLACK 1.17 19 4RT 1
HACUM SC 1.17 8
HANSON HORSE GS 1.17 20 1ER 4RT 5
JATKINSON VX 1.18 4
JENIFER BRANCH 1.18 13
JYPISOL 1.20 4
JAMIN DE KOR 1.17
JOLI DE FRANCE 1.19 28 4RT 3ER 1ER 7
JOLI DE NUIT 1.23 12
LARISOL POU RAFAL 1.19 13
L’AUBA VX 1.19 22
LIANA POU RAFAL 1.19 1
LINFA D’OR 1.20 11
LINX DE SA CLOTA 1.22 5
LE CLARAY VX 1.17 49 2ON 1ER 7
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 D’AGOST
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

Notícies del C. E. Artà
El C. E. Artà 2006/2007 s’ha posat en
marxa. Passades les festes patronals
de Sant Salvador ha tornat l’activitat
a Ses Pesqueres. Dir primer, que en
transcurs de les festes tots els equips
tengueren el seu partit, excepte els
benjamins i pre-benjamins i es donaren
aquests resultats:
Alevins: triangular entre Escolar, Artà
i Sant Salvador. Artà 2 – Sant Salvador
0; Sant Salvador 1 – Escolar 1 (per
penals guanyà l’Escolar) i Artà 4 –
Escolar 0
Infantils: Artà 1 – Escolar 2
Cadets: Artà 3 – Serverense 2
Juvenils: Artà 0 – Escolar 4
II Regional: Artà 4 – Escolar 2
Preferent: Artà 2 – Serverense 2 (per
penals guanyà el Serverense)
La plantilla de Preferent va començar
els entrenaments per a la posada a
punt de cara a la propera temporada
amb il·lusió i ganes de repetir, al menys,
la campanya anterior que els va dur a
disputar la lligueta d’ascens a la III
Divisió Nacional. Les sessions les
duen a terme al camp de golf de
Canyamel i a les instal·lacions de Ses
Pesqueres. Durant aquest mes d’agost
han disputat els següents partits:
Artà 2 – Andratx 2; Artà 2 – Vilafranca
2; Cardassar 2 – Artà 2 i Artà 4 –
Serverense II Regional 0. Excepte en
el darrer partit, semblaven haver-se
abonat al mateix resultat.

Han causat baixa per a la propera
temporada els següents jugadors:
Bartomeu Cursach, Antoni Oliver,
Ramon Ferrer, Andreu Tous i Sebastià
Danús, tots ells abandonen la pràctica
del futbol i Jordi Grillo que ha fitxat pel
Cardassar. Per suplir-los s’han
incorporat Angel Nieto, Jordi
Caldentey, Paco Ruz, procedents dels
juvenils i Joan Grillo, que ve de l’equip
de II Regional.
S’ha de dir també que seguiran en
competició els mateixos equips de la
temporada anterior, en total, nou
equips. L’equip que militava en la III
Regional, per la reforma de la
Federació Balear de Futbol, en crear
dos grups de II Regional, competirà
en aquesta nova categoria.
Per acabar, el C. E. Artà informa que
el proper dia 10 de setembre, diumenge
de la Fira, farà la presentació de tots
els equips i convida a tots els socis i
aficionats a aquest acte i espera veure
les grades de Ses Pesqueres plenes
de públic.

Inici de la lliga 2006/2007
Artà 2 – Cala D’Or 0
Gols: F. Nieto, Reyes
Alineació: Nofre, García, Gayà V.,
Sureda, Brunet, F. Nieto, Dalmau,
Piñeiro (Grillo), Jordi Caldentey (J.
Ferrer), Gayà M. (J. Tous), Reyes
(A. Nieto)

Amb una treballada i merescuda
victòria va iniciar el seu camí el C. E.
Artà en la temporada contra un Cala
D’Or, nou en la categoria i que no va
posar les coses massa difícils als locals.
Si bé jugaven la pilota amb encert i la
mantenien molt de temps en el seu
poder, no tengueren «punch» en front
de Nofre. Crec que sols tengueren
dues ocasions de perill que va resoldre
amb èxit el porter artanenc. Per contra,
l’Artà es feia fort en defensa, amb
gran actuació en aquesta línia, i
intentava sortir al contracop, encara
que no ho va aconseguir en massa
ocasions.
Devers el minut 30, contratemps per
a l’Artà. Sureda, després d’una dura
entrada a un rival, era expulsat de
forma directa, deixant l’equip en
inferioritat numèrica. Kike va donar
entrada a J. Tous per ocupar l’eix de
la reraguarda. Això li va donar encara
més seguretat i es va arribar al descans
amb el 0-0 inicial.
A la represa va entrar J. Ferrer qui, si
bé no va fer un gran partit, sí que va
lluitar en solitari i va emprenyar més la
defensa visitant. L’Artà controlava el
joc i en el minut 10 Piñeiro, des de
quasi el mig camp i escorat a
l’esquerra, va veure un poc avançat el
meta visitant i va llançar un sensacional
xut, entrant la pilota per la mateixa
esquadra, impossible d’aturar. Un gran
gol que potser sigui el millor de la
temporada. Amb avantatge en el
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

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

marcador i amb la inferioritat d’un
jugador menys, l’Artà va tancar més
la defensa amb l’entrada de Grillo,
però amb ordre i no va passar massa
pena la porta de Nofre, ja que, repetesc,
en el pla defensiu estaren molt
encertats. Mancant 5 minuts, en una
treta llarga del porter local, Reyes va
guanyar l’esquena a la defensa visitant
i d’una esplèndida vaselina va salvar
la sortida desesperada del porter i així
pujava el segon gol al marcador
sentenciant el partit i que els tres
punts es quedaren a Ses Pesqueres.

No cal dir que aquest gol va fer les
delícies de l’entregada afició local
cap al seu equip i un auguri o presagi
d’una bona temporada.
Significar també que aquest partit va
servir per retre un pòstum homenatge,
amb un minut de silenci, a la persona
de Francisco Tous Quetglas
«Macetes», que va morir
repentinament el dia 25 d’agost,
expresident del club i home del futbol
local i també per Joan Alzamora Moll
«Carter», que va morir també fa uns
quinze dies, pare de Joan Alzamora

Muntaner, vinculat al club des de fa
molts anys. Descansin els dos en pau.
Aiximateix s’ha de dir que aquest
partit contra el Cala D’Or va servir
per a la tornada a l’equip de Dalmau
i García després d’una temporada en
blanc per mor de les seves lesions i
que varen necessitar els dos
d’intervencions quirúrgiques i de les
quals s’han recuperat
satisfactòriament pel bé, primer d’ells,
i després, uns bons reforços per a
l’equip.

L'associació hípica SA GRANJA vos convida a que visiteu el dia de la fira
d'Artà i que el socis, simpatitzants i amics passeu a beure una llet freda amb
nosaltres.

Vos espera'm i desitja'm una bona fira a tots.

LA JUNTA DIRECTIVA
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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.

Vòlei

«XI vòlei 4 x 4» Festes de Sant Salvador

El dimecres 2 d’agost, als terrenys de
l’Estació del tren, va tenir lloc la onzena
edició del 4 x 4, amb la novetat que
aquest any es feia nocturn. Es varen
inscriure un total de 24 equips, el que
suposava la participació de més de
100 jugadors/es. Es varen montar 3
camps, on es jugaren prop de 80
partits des de les 20’00 fins
passades les 4’00 de la matinada.
Al fer-se a l’estació del tren, hi va
haver molt d’ambient, ja que eren
molts els vianants que s’aturaven a
gaudir de l’espectacle. Hi va haver
moments de gran assistència de públic,
i partits amb molta d’igualtat i emoció,
i això també va contribuir a
l’espectacle.
En la primera fase, els equips es varen
dividir en 4 grups de 6 equips, que
jugaven tots contra tots dins de cada
grup. Els dos primers de cada grup,
passaven després a jugar els quarts
de final de la fase A, i el 3r i 4t de cada
grup, els quarts de final de la fase B.
 Les semifinals de la fase B les
jugaren els equips n. 21, de Genis
Ayala, Càndil, Margalida Riera,
Francina i Marc i n. 9, de Víctor, T.
Barbón, Xisco Barbón, Jimmy i
Antònia, amb una ajustada victòria
d’aquests darrers per 26 a 24. L’altre
semifinal B enfrontà als equips n. 22,
de Mar Danús, Coloma, Pau
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MENU CA NOSTRA 
FECHA-10/09/2006 

1ª PLATO 
ENSALADA DE MIGAJAS DE POLLO 
CON VERDURITAS Y SALSA DE SOJA 

O 
ARROZ DE PESCADO Y MARISCO 

2º PLATO 
SOLOMILLO DE CERDO AL HORNO CON 

VERDURITAS Y SALSA A LA MALLORQUINA 
O 

BACALAO CON JALEA DE ALI-OLI 
GRATINADO Y CRUJIENTE DE CEBOLLA 

POSTRE 
SOUFLE CASERO HELADO CON  

FRAMBUESAS Y SALSA DE CARAMELO  
O  

FRUTA 
 BEBIDAS: 1/4L. VINO Y/O AGUA 

 O REFRESCO DE LATA 
PRECIO: 17.00 €  

 RESERVAS AL TEL. 971835896 
O EN MISMO LOCAL  

ARTA – C/ DES TREN Nº1 

Cabrer, Lluís Canet i Pedro Ginard i n. 10, de Cati
Ginard i companyia, amb victòria dels primers per 25 a 22.
La final B entre els equips n. 9 i 22 es decantà del costat dels
primers per 25 a 19.
Les semifinals de la fase A les jugaren els equips n. 1 de
Joan Martí Maria, Toni Lliteras, Carme Sansó, Pep
Alzina i Joan Martí Munar i n. 5, de Joan Moyà, Nofre,
Xènia, Guillem Ferragut i David Piñeiro, amb victòria dels
primers per 25 a 15. L’altre semifinal A enfrontà als equips
n. 2, de Miquel Pastor, Miquel Angel Tous, Toni Llabrés i
Angels Servera i n. 24, de Sandro, Lluc, Toni i Mari
Zafra, amb victòria d’aquests darrers per 25 a 21. La final,
entre els equips n. 1 i n. 24 va caure del costat dels primers
per 25 a 15.
També hi va haver trofeus
per a la categoria infantil.
El campió va ser l’equip de
Sergi Darder, Toni
Flaquer, Bernat Reinés i
Pau Riera i en segon lloc
quedaren M. Bel Llinàs,
M. Bel Silva, M. Fca.
Infante, Bel Puigserver i
Pilar García.

«VII vòlei platja 4 x 4
nocturn»

El divendres 11 d’agost, i per
tancar la temporada de vòlei
platja i també de les activitats
d’estiu del Club Vòlei Artà,
es va celebrar el vòlei platja
4 x 4 nocturn, que arribava a
la setena edició. Hi
participaren 16 equips i la
competició va durar fins
passada la 1 de la matinada.
Com cada dia que s’ha fet
vòlei platja a la Colònia, hi va
haver un gran ambient i eren
molts els que passejaven pel
passeig marítim que
s’aturaven a gaudir d’aquest
esport. Es feren 4 grups de 4
equips i jugaven tots contra
tots dins de cada grup.
Després, els 2 primers
passaven a jugar els quarts
de final de la fase A i el 3r i
4t els quarts de final de la
fase B. A partir d’aquí els
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.

Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà

Sempre al seu servei

horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929

partits eren eliminatoris. Tot i que caigueren a quarts de
final A, un dels equips que congregava més públic en els
seus partits va ser «noltros sis», format per Gonzalo,
«Xeret», «Corral», Osuna, «Kuni» i «Polit», a causa
de l’espectacularitat dels seus punts.
Les semifinals de la fase B les jugaren l’equip n. 9, de
Maria Bel Llinàs, Bel Puigserver, Pere Francesc i
Xisca, contra «los hombres de Pepo», de Miquel
Joan Mulet, Javi Cortés, Biel i Pep Toni, amb victòria
dels primers per 25 a 15. L’altre semifinal B enfrontà  a
l’equip n. 8, de Xisca Puigserver, Jaume Amer, Toni
Massanet i Miquel Tauler contra el n. 4,  Gines
Ayala, Margalida Riera, Àngels Servera i Pere Piris,
amb victòria dels primers per 25 a 16. La final B va ser pel
n. 8 per 25 a14.
Les semifinals de la fase A enfrontaren als equips n. 1,
de Joan Martí Maria, Jose Corral, «Sigi», Toni
Lliteras, Rafel «Fontana» i Juan A. Ripoll contra «Sa
Família», de Joan Jaume, Antònia Cabrer, Neus
Jaume, Pep Jaume i Albert, amb victòria dels primers.
L’altre semifinal va ser molt igualada i enfrontà als equips
n. 12, de Margalida Llull, Inès Cantò, Maria Antònia
Cladera i Joan Martí, contra el n. 16, de Pau Cabrer,
Pedro Sureda, Lluís Canet, Llorenç Terrassa i

Coloma Maria; un enfrontament que ja s’havia repetit a
la primera fase però que en aquesta ocasió es decantà del
costat dels primers per un ajustat 27 a 25. La final A, entre
els equips n. 1 i 12, al igual que la darrera semifinal, va ser
molt emocionant i ajustada i es va decidir pel mateix
resultat de la semifinal, 27 a 25, per l’equip n. 12, la qual
cosa va ser una sorpresa ja que el favorit clar era el n. 1.

esports
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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

Natació

Excel·lent actuació dels nedadors del Club Aigua Esport Artà en el Campionat
d’Espanya de natació

De brillant es pot qualificar la
participació de Javi Muñoz, Xisca
Tous i Guillermo Gavilla,
acompanyats per Sofia Villán,  en el
Campionat d’Espanya de natació
celebrat a Barcelona del 26 al 30 de
juliol. Els tres nedadors, que
participaren en tres proves cada un,
milloraren la seva marca personal en
la majoria d’elles i ascendiren bastants
llocs respecte als temps d’inscripció.
Els millors resultats foren per Javi
Muñoz, que tot i repetir pòdium com
l’any passat, realitzar un gran
campionat. En la prova de 100 m.
esquena, quedà en la quarta posició
i cinquè en els 200 esquena. El
primer que entrà en competició va ser
Guillermo Gavilla, en la prova més
exigent, els 1500 m. lliures. Va
realitzar una excel·lent prova,
controlant en tot moment el ritme, i
amb un temps de 18’13"58, rebaixà
16 segons la seva marca personal i
millorà 12 llocs, ja que sortia en la
posició 26 i quedà el 14 d’Espanya.
La següent en tirar-se a l’aigua va ser
Xisca Tous, en l’altre prova més
exigent, els 800 lliures. Va realitzar
una prova molt completa, tot i que va
tenir alguns problemes en els viratges,
i aturà el cronòmetre en 9’52"15,
rebaixant 6 segons la seva marca

personal en piscina de 50m. i quedant
la 10 d’Espanya, millorant 5 posicions
respecte al temps de sortida. El dijous
27 entrava en competició Javi Muñoz,
en els 100 lliures, una prova on tenia
poques opcions ja que sortia en la
posició 20, però que a punt va estar de
donar la sorpresa i entrar en la final, ja
que marcà un temps de 58"63, el que
suposava millorar la seva marca
personal en un segon, i quedà en el
lloc 11è. El divendres 28 nedaven els
tres artanencs, Guillermo i Xisca
els 200 lliures i Javi els 100

esquena. Guillermo Gavilla realitzà
una excel·lent prova, al igual que als
1500, i marcà un temps de 2’11"23,
rebaixant en més d’un segon la seva
marca personal i passant de la darrera
posició, la 36, a la 18a. Xisca Tous
realitzà també una gran cursa, aturant
el cronòmetre en 2’19"58, molt
semblant al temps que ja tenia. La
gran esperança del dia era Javi Muñoz
als 100 esquena, ja que sortia amb el
tercer millor temps, i que durant la
temporada, a la jornada de lliga, havia
aconseguit la millor marca nacional.

esports
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El matí nedà les sèries eliminatòries,
aconseguint un temps de 1’06"36, una
marca una mica allunyada de la seva
marca personal, però que li donava
accés a la gran final amb el 4t millor
temps. A la tarda ho intentà, i nedar
més ràpid que al matí, 1’06"01, però
es nedà molt ràpid i no va poder seguir
el ritme dels tres primers i acabà en la
quarta posició, millorant el 5è lloc de
l’any passat. Poc a poc els nedadors
anaven acusant el cansanci dels dies
de competició i també per la forta
calor que feia a la ciutat condal. El
dissabte 29 tornava a nedar Javi
Muñoz, els 200 esquena, prova en la
que l’any passat havia aconseguit la
medalla de bronze. Sortia amb el 4t
millor temps i estava una mica
desanimat ja que el dia abans se li
havia escapat la medalla per poc. En
les sèries eliminatòries nedà a
conservar una mica i guardar forces i
la jugada li va sortir bé, marcà un
temps de 2’23"22, i entrar en la final
amb el 5è millor temps però molt
aprop dels 4 primers. Això li donà
moral de cara la final de la tarda. Es
va decidir, juntament amb el seu
entrenador, sortir a arriscar, ja que els
tres primers també havien reservat

forces, i si s’escapaven des del
principi, ja  no es tendrien opcions. Es
va sortir fort, passant pels 50 m. en
tercera posició; en els 100 m. ja s’havia
col·locat primer, cosa que no
s’esperava. Poc a poc els altres
anaren apretant i Javi encara aguantà
fins els 150 m. on passà en tercer lloc.
En els darrers 50 pagà l’esforç de l’alt
ritme de la prova i acabà en la cinquena
posició, amb un temps de 2’20"67,
rebaixant, així i tot, 1 segon la seva
marca personal. El diumenge ja tan
sols quedaven els 400 lliures per part
de Guillermo i Xisca. Guillermo
Gavilla havia competit de manera
excel·lent en les proves de 1500 i 200,
i encara ho va fer millor en els 400.
Sortia en la posició 29, amb un temps
de 4’40"39, i després d’una gran cursa,
aturà el cronòmetre en 4’31"10,
rebaixant 9 segons la seva marca
personal i quedant en un meritori
13è lloc, a punt d’entrar a la final.
Xisca Tous no va voler ser menys i
també millorar 7 posicions respecte al
temps de sortida i marcà un temps de
4’49"65, rebaixant 1 segon la seva
marca personal.
En aquest campionat, celebrat a les
piscines olímpiques Bernat Picornell,

«Pretemporada a Lloret»

Els dilluns dia 28 els nedadors del Club
Aigua Esport Artà es tornaren a posar
en marxa per a preparar la temporada
2006-07. En aquesta ocasió, el lloc
escollit va ser el campament de «Sa
Comuna» de Lloret. Aquests tres dies
varen servir per començar a entrar en
contacte amb l’aigua, per tornar a reunir
el grup després de l’estiu i per a integrar
els nous nedadors i nedadores. Els
entrenaments eren en sessions de matí
i tarda a la piscina, i a la tarda també
fora de la piscina. El dimarts capvespre
i dimecres varen coincidir amb els
nedadors del C.N. Voltor Balear, amb
els quals es té una magnífica relació.
Tothom va gaudir del campament i amb
ganes de començar la nova temporada.

hi participaren 835 nedadors
representant a 204 clubs de l’estat
espanyol. Tot i sols comptar amb tres
nedadors, dos masculins i un femení,
en categoria masculina, per clubs
es quedà en el lloc 48 de 141; i en
categoria femenina, en el lloc 100
de 116. Amb aquests resultats quedà
ben demostrat que els nostres nedadors
competiren de manera impecable, tot
i el calor, el cansament i els nervis
propis d’un Campionat d’Espanya.
El Club Aigua Esport Artà
compartí expedició amb el Club
Natació Voltor Balear, que
aconseguí 2 medalles, 1 d’or i una
de bronze i quedà en la vuitena
posició en la categoria femenina.
Des del club es vol agraïr tota l’ajuda
donada pel C.N. Voltor Balear,
tant per part dels seus nedadors, que
ens donaren suport i animaren durant
tot el Campionat; als seus
entrenadors Biel Arrom i Joan
Carles Gregorio, per la seva
col·laboració i dedicació; als
acompanyants; a Colau Pou; i a la
delegada, Juani, per estar sempre a
punt per a qualsevol consulta. «...dos,
tres, ala Voltor». Gràcies.

esports



 49
8 setembre 2006
Número 753

49
 801



8 setembre 2006
Número 753

50
 802

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE JULIOL i AGOST

NAIXEMENTS:
28-06-06 Jaume Quetglas Serra, fill de Bartolomé i Antonia, c/ A. M. Alcover, 9.
04-07-06 Alicia Martí Iban, filla de Guillermo i Ana, c/ Ca’n Metxo, 37.
12-07-06 Mats Hummert Petersen, fill de Jens i Birthe, c/ Sorteta, 20.
21-07-06 Gabriel Triadó Massanet, fill de Jorge i Aina Maria, c/ Bellpuig, 23.
26-07-06 Clara Belén Arce Aroz, filla de Nelson i Claudia, c/ A. Blanes, 36.
26-07-06 Laura Sansaloni Riera, filla de Julià i Maria Magdalena, c/ Costa i Llobera, 77.
28-07-06 Jaume Aleix Castañeda Genovart, fill de Alexis i Francesca, c/ G. Garau, 20.
31-07-06 Angels Martí Ginard, filla de Joan i Maria, c/ Alcariot, 20.
01-08-06 Francina Sureda Llaneras, filla de Pedro i Bárbara, c/ S. Monjos, 62.
01-08-06 Ekram Mamad, filla de Mohammed i Fatiha, c/ Pep Not, 21.
02-08-06 Domenico Oetker, fill de Mario i de Christine, c/ R. Blanes, 30.
08-08-06 Pau Rodríguez Gili, fill de Isidor i Margalida, c/ M.I.Morell, 8.
11-08-06 Andreu Ferrer Amorós, fill de Andrés i Margalida, Pol. 18, Par. 155.
12-08-06 Esperança  Vaquer Dalmau, filla de Pedro i Elvira, c/ 31 Març, 42.
MATRIMONIS:
01-07-06 Guillermo Bauza Perelló amb Maria Magdalena Payeras Puigros.
22-07-06 Domingo Barragán Hernández amb Rebeca Jiménez García, (Manacor).
22-07-06 Fernando Ajenjo Guijarro amb Sara Juana Truyols Alvarez-Novoa.
11-08-06 Daniel Illeras García amb Aranzazu Vitoria Fernández.
19-08-06 Jan Paul Tummel amb Alexandra Machnik.
26-08-06 Ismael Aguilar Vela amb María Sánchez Pomar.
DEFUNCIONS:
01-07-06 Sebastià Febrer Salas, 83 anys. c/ Son Servera, 30.
13-08-06 Juan Alzamora Moll, 84 anys. c/ Vinya, 29-1.
16-08-06 Guillem Domenge Nadal, 76 anys. c/ Roques, 7.
18-08-06 Gabriel Cabrer Escanellas, 83 anys. c/ Crema, 10.
25-08-06 Francesc Tous Quetglas, 75 anys. c/ Costa i Llobera, 40.
29-08-06 Margalida Lliteras Jaume, 84 anys. c/ Coconar, 11. (Cala Rajada).

Morí en Joan Alzamora Moll, «Joan Carter»
Per tots els humans hi ha un dia que
comença la vida i des d’aquell moment
anam seguint tots el mateix procés.
Nins jugant, joves amb esperança,
entrant al període de maduració i,
finalment, ens arriba la vellesa. El que
és important és descobrir els valors
positius de cada etapa.
El dia 13 d’agost i a l’edat de 84 anys
morí en Joan Alzamora Moll, «Joan
Carter». Sens dubte que el finat
pertanyia al grup de gent que passa
pel món havent fet alguna cosa positiva.
A més de la seva inquietud cultural
destacaria que desenvolupava la seva
professió perfectament, a més de
donar alegria amb la seva cara
somrient.
Fa molts d’anys que coneixia l’amo
en Joan, sempre el vaig veure content,

encara que hagués de suportar una
malaltia i la mort de la seva dona, na
Joanaina, en accident de cotxe. Per
altra banda, era un enamorat de tot el
que fos artanenc.
Tots som testimonis de les seves
inquietuds, cosa que va heretar del
seu pare. Col·laborà activament al
Museu, al Club Llevant, a
l’Endavallament...
Tant ell com el seu pare, hauran passat
per aquest món deixant-lo, per la seva
aportació, un poc millor de com el
trobaren.
Donam el condol a la seva família i de
manera especial al seu fill Joan i a la
seva dona Lita. Descansi en pau.

CCS

noticiari
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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

noticiari
Necrològica

A la memòria de Francesc Tous

El dia 25 d’agost ens va deixar per
sempre en Francesc Tous Quetgles,
conegut popularment com en Francesc
Macetes.
La mort va sorprendre en Francesc a
l’edat de 75 anys, una edat en què
actualment si no es té una malaltia
greu es poden viure un bon grapat
d’anys i ell no patia res que fes pensar
tal desenllaç. La notícia de la seva
sobtada mort va caure com una llosa
sobretot als seus familiars, amics i
també a tot el poble en general, ja que
no cada dia succeeix un fet com és el
que ens ocupa i deixa un buit molt gros
als qui queden, sobretot als seus
familiars.
D’en Francesc podem afirmar que
era un home seriós i formal, tant

personalment com dins el camp de la
professió, en la part social, i per
descomptat dins el de la família. També
fou un bon company a l’hora de fer
costat als altres i ho va demostrar en
l’esport, sobretot el del futbol essent
elegit president del Club d’Artà, càrrec
que va ostentar amb molt d’encert
durant tres temporades els anys 1976-
79.
Sempre va ser un bon amic formant
part en la comparsa de veïnats i altres
amics durant molts anys realitzant
junts viatges de plaer i cultivant una
sana amistat. Feia 10 anys que s’havia
jubilat i primordialment atenia les
obligacions familiars amb molta
estimació i plena dedicació.

Segur que el trobarem molt a faltar, ja
que la mort quasi sempre ens troba
desprevenguts i sobretot en el cas
d’en Francesc.
Des d’aquestes retxes volem fer costat
als seus familiars en el seu dolor i
donar-los coratge per afrontar el més
bé possible aquesta gran i inesperada
pèrdua.
Descansi en pau.
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Quan la música traspua sentiments

És de suposar que a la persona a la
qual vull fer especial menció aquest
esplet de paraules mereixedores de
tota atenció, i no perquè servidor
s’esbravi per omplir retxes, pot ser no
li siguin del seu grat i gust, perquè de
tots és sabut que dins de la seva
persona sempre brolla una tal modèstia
d’esperit senzill i humil que per ventura
molts haurien de tenir i no tenen. La
seva estimació cap a la música és
evident; és per ell la fita proposada,
més que aconseguida, que ha transmès
perquè la sap transmetre a tots els qui
l’enrevolten d’una manera molt
especial. Gran company, vertader
company de fatigues de notes
blanques i negres, de gusts
consemblants de lectura, matinals i
vespres radiofònics. Però, abans de
tot, com hauria de tenir clar tota
persona adulta, el que s’ha de valorar
més d’aquest món ha de ser la persona
en si molt abans que els càrrecs socials
i professionals d’aquesta manipulada
i manipuladora societat que ens diu el
solc que ens toca a cadascú.
En Tomeu Ginard Palou, Violí, casat
amb na Rosa Llodrà Sansaloni,
Massot, fill de Pere Ginard Ferrer i de
Catalina Palou Amorós, és una
persona de la qual brollen quasi
sempre, per no dir sempre, fonts de
sorpreses infatigables i molt
alliçonadores, que estima allò que
realment és «lo nostro», tot el que és
de la nostra vila, el nostre entorn i la
nostra gent. Una mica nostàlgic,
melangiós i, sobretot, sentimental, i
tant que ho és, ho he de confessar,
però realment jo crec que és amb
aquesta aspecte d’on brollen tantes
virtuts i coneixements en les quals
radica la font de la seva personalitat

pura i única. Persona que no es cansa
mai i que moltes coses (per no dir
quasi totes), les fa de manera
desinteressada, encara que hi hagi de
perdre temps i llavor. Aconsegueix
tot el que es proposa repetint una i
altra vegada la mateixa lletania musical
perquè sap, i perquè el seu cor el dicta,
que tot es pot fer si hi ha constància i
fe en allò que es creu. Aquest és el
seu secret, i no en cerqueu d’altre
perquè no n’hi ha. Duu la música tan
a dins del seu coret bategador
d’il·lusions, de persona honesta, que a
vegades em fa recordar aquell Mozart
de la pel·lícula «Amadeus» quan escriu
i compon la famosíssima missa de
difunts, cantata fúnebre de lliure
inspiració, mentre la blanca bolla de
billar es passeja lentamet per sobre de
la taula a tres bandes; el Rèquiem.
Cada nota que escriu damunt
d’aquelles desordenades partitures tot
inspirat sent la sagrada melodia de
cada un dels dels instruments i veus
que han de donar cos a la peça. Doncs
en Tomeu és així de consemblant.
Escriu, sent i experimenta a tres

bandes la música amb tal espiritualitat
que el temps s’atura o no existeix, la
qual cosa fa que la música sigui encara
més poètica. Llavors, amb aquella
facilitat que el caracteritza la transmet
i la saben captar captivats pels
sistemes i compassos, que canten per
ells mateixos. És la seva manera
d’honorar la música i ser fidel a l’art
musical.
No voldria amb això sacrilejar la seva
modèstia i humilitat, però consider
oportú un reconeixement just, el qual
vull transmetre perquè la gent el
conegui i el valori, al mateix temps que
sapiguem valorar allò que tenim al
nostre costat. No cal anar a fora per
conèixer bons músics, els tenim aquí!
En Tomeu ha sembrat i ara recull
bona collita, i seguirà recollint-ne
encara més, d’això no en tenc cap
mena de dubte. Així és en Tomeu i
esper que així sigui sempre, perquè no
hem d’oblidar que també ha tengut
bons fonaments de sang.

Toni Esteva

col·laboració
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col·laboració
Nostra llum primera arribava a Son Servera

L’ampla extensió del districte d’Artà
en el repartiment de l’illa entre el Rei
i els qui l’ajudaren a conquerir la
nostra Mallorca, aleshores en mans
dels sarraïns, comprenia un territori
d’unes 20.000 quarterades. El nom
d’Artà no es referia a la vila, sinó a tot
el terme que era des del torrent de na
Borges fins a la Punta de n’Amer.
Per tant, Son Servera pertanyia a la
regió d’Artà i de les seixanta-una
alqueries, que consten al Llibre del
Repartiment, hi havia l’anomenada,
per als moros, Benu Quinena
Exarquia, és a dir de la part de Llevant,
que és on avui està situat el poble de
Son Servera. Durant la segona meitat
del segle XIII aquestes terres estaven
sotmeses als dos propietaris Cervera
i Ferri.
La fragmentació dels terrenys fou
lenta, mes l’any 1837 sortí una llei que
disposava que tots els pobles que
tancassin una població superior als
1.000 habitants havien de tenir un
ajuntament propi i elegit, cosa que va
fer possible la segregació afectiva
d’Artà.
Com es veu la població serverina té
les arrels a la vila d’Artà i,
especialment, en dues circumstàncies
concretes es va fer prou patent
l’esmentada vinculació. Ens referim
al fet catastròfic conegut per «l’any

de sa pesta». El primer cas de la
malaltia es donà el dia 7 de maig de
1820 a Son Servera, on moriren 1.040
persones. Per altra banda, va ser el
poble de la contrada que més va rebre
les conseqüències de la guerra civil.
Aquest agermanament del poble de
Son Servera amb Artà es manifestava
durant aquests desgraciats
esdeveniments i els anys posteriors
en les visites constants dels serverins
a la Mare de Déu de Sant Salvador, a
peu, amb carro i més endavant amb
tren. Alguns negocis locals els era
molt positiu rebre sovint clients del
poble veí.
L’amic Mateu Servera Riera ens
conta una de les anades a Artà, amb
la seva mare: «Quan jo només tenia
set anys, ma mare em digué si volia
acompanyar-la a Sant Salvador
d’Artà. Li vaig mostrar la meva
satisfacció i aquella nit els nervis quasi
no em deixaren dormir. Ben dematí
prenguérem la llarga caminada. Hi
anàrem per Pula i ma mare no parava
de donar-me explicacions de la terra
i els seus fruits. Amb un no res fórem
al Rafalet i, en altre tant, arribàrem al
coll de son Catiu, des d’on ja es divisa
Artà i per damunt de tot destaca el
santuari de Sant Salvador, el nostre
destí. Passàrem el cementiri i de bell
nou la via del tren, jo i ma mare ens

plantàrem a Artà i, de passada,
visitàrem la tia Apol·lònia que tenia
casa seva un poc més amunt que la
posada dels Olors, transformada amb
la Residència, just devora sa Clota.
La tia i ma mare s’abraçaren i les
caigueren les llàgrimes, motivades per
aquells records luctuosos de la guerra,
d’haver d’abandonar la nostra llar.
Per treure ferro, la tia es va dirigir a mi
dient: - Això és en Mateuet? Com ha
crescut! - i em donà dues besades.
Ja no ens quedava res més que complir
la promesa. Ma mare em va dir
agenolla’t i resarem una estació.
Degueren ser unes quantes, doncs jo
ho vaig trobar un poc llarguet. Després
va decidir resar pel seu compte i jo em
vaig asseure contemplant els quadres
de cada costat. Complida la promesa,
iniciàrem el retorn, per la Jordana.
Arribats a Vilamanent ja es veia na
Penyal i la mar al fons.
Els serverins resaven, suplicant
agraïment, a la poderosa llum primera
d’Artà que també arribava a Son
Servera.

Cristòfol Carrió i Sanxo

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

* Es fan paelles
per endur-se'n

* Horari d’estiu: Obert migdies i vespres
* Dimecres tancat
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Artà ara fa 77 anys (del periòdic local
Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 10 de setembre de 1929

El títol de la portada de la primera
edició de setembre resava així: Festes
de poble. El seu autor, un tal Lucius,
comentava que les festes del poble
eren per ell encisadores i a la vegada
reblides d’una poesia que separava
els seus dies dels de la resta de l’any.
Afegia que els actes de festa rompien
la monotonia dels altres dies de l’any
i que sobretot els joves gaudien fent
corregudes il·lusionats.
Excursió del Congregants
Aquest article, signat per «un
congregant» sense nom, parlava d’una
excursió col·lectiva de la Congregació
Mariana dirigida pel seu fundador i
director, Mn. Josep Sanxo de la
Jordana. Varen sortir d’Artà amb el
tren de les 6,50 en nombre de 113,
anaren a Inca i canviant de tren cap a
sa Pobla seguiren camí amb camions
cap a Pollença, on varen dinar a la
vorera de la mar. Després de visitar el
més destacat de Pollença es va seguir
fins al monestir de Lluc, on varen
pernoctar. El sendemà al matí sobre
les 6,30 assistiren a missa, visitaren
els misteris i es va berenar.
Seguidament tornaren cap a Inca per
agafar el tren que els tornaria a Artà.
Visita de l’Infant D. Jaume de Borbó
El dia 11 va passar per la nostra Vila,
camí de les Coves, S.A.R. l’Infant D.
Jaume acompanyat del Cap del
Govern, el Capità General Sr. Marzo,
el Governador Civil Sr. Llosas, el Pt.
de la Diputació Sr. Morell, el batle de
Ciutat Sr. Aguiló i altres distingides
personalitats.
A les Coves foren rebuts per les
autoritats de Capdepera i la visita a les

Coves durà uns 40 minuts. L’Infant
volgué conèixer el lloc on caigué el
seu august pare quan va fer la seva
visita amb D. Antoni Maura. Varen
ser obsequiats pel propietari de les
coves, el Sr. Josep Quint Zaforteza,
sota els pins de Ses Vegues. El Sr.
Quint el va obsequiar amb un àlbum
de fotos per després sortir tot seguit
cap a Son Servera i el Port de
Manacor.
De Ca Nostra
Noces: El dia 13 se celebraren a
Ciutat les noces entre la distingida
Srta. Rosa Sureda Blanes i l’advocat
Gabriel Subies Feliu. Ascens: Ha
ascendit a carter de segona el nostre
bon amic Joan Alzamora, carter de la
nostra vila.
De Son Servera
El corresponsal serverí comenta la
visita de l’Infant de Borbó al seu
poble de pas cap a Porto Cristo. A
l’entrada del poble li reteren arribada
les autoritats locals i unes senyoretes
li feren entrega d’un ram de flors.
Registre
Naixements: Dia 6, Catalina Negre
Vives, filla d’Andreu Mondoi i Catalina
de sa Badeia. Dia 9, Catalina Casellas
Garau, filla de Damià Novell i Catalina.
Dia 10, Margalida Sureda Estelrich,
filla de Bartomeu Terrassa i Margalida
de Son Calletes. Joana Aina Flaquer
Massanet, filla de Josep Mangol i
Catalina Niva. Dia 11, Antònia Carrió
Esteva, filla de Gabriel Fideuer i
Antonina Ametlerana. Dia 14, Gaspar
Rayó Aguado, fill de Francesc Masset
i de Petra Aguado. Dia 15, Rosa

Canet Esteva, filla de Joan Canet i
Catalina Bova.
Defuncions: Dia 13, Antònia Lliteras
Ferrer, Puceta, de 90 anys. Dia 14,
Andreu Esteva Servera, de
s’Ametlerar, de 74 anys. Dia 18,
Francesc Fuster Cortès, Ranxeret, de
46 anys.
Matrimonis: Dia 14, Joan Serra
Lliteras, Pobler, amb Margalida
Payeras Gil, Tirosa.

Del poc, molt
Quin pecat has comès,
Sa Marjal?

Reblanits de mollera.
Usurpadors de la nostra identitat
mallorquina. Gent sense
identitat; -la seva-, més pròpia
d’un passat històric –acomodat
i enderrerit- no gaire llunyà. Pel
que sembla, ara, desmemoriat.
Noves generacions manipulades
pels qui encara s’engallinen amb
el manucleig del poder des del
poder, com a segles enrere.
Senyors de tot i de res; mancats
de la veritat i dels qui fan el que
volen per les bones influències.
Usurers de la llei, única per a
tots, però que el més dèbil ha de
complir i el més fort es pot passar
. Si és així, no passa res. Llavors,
aquest país barroer va bé. Ja
està clar!

Utrac
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Sopa de
 lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

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

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

Cercau el nom dels següents països de l’Amèrica llatina: Argentina,
Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, Mèxic, Haití, Perú, Uruguay,
Hondures.

Hagués estat important
si haguessin sabut dar
l’arribar primer davant
i cap de taula agafar.

El tenir altres davant
i molt més poder triar
és igual que somiar
i despertar cavilant.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Estat de tumoració. Als primers
símptomes d’una malaltia és cap allà on convé anar. 2. La
llet que queda després d’haver tret el formatge; ens
m’agrada amb barrot. 3. De dos en va fer un. Aquest
s’alimenta d’éssers vius. 4. Dona natural de cert arxipèlag
d’Oceania. Alerta si la tens foradada, que no podràs
estalviar. 5. Consonant. Provar, fer un esforç. 6. S’allunyà.
Mesquina, menyspreable. 7. Estima. Els han llevat la vida.
8. Es diu del medicament per tractar ferides externes. 9.
Ofensa, atac amb paraules grolleres. Tot allò que té
existència. 10. L’Antic Testament. Qui mata.
VERTICALS: 1. Faig que no vegi les coses clares,
confonc les idees fins a l’obcecació. La padrina de
Barcelona. 2. En l’ofici diví, les tres del capvespre. Cap al
cel. 3. Aquests han comès una violació greu de la llei i
aniran a la presó. 4. M’hi posaré a l’ombra argentada.
Amb això es propaga el so. Com sa mare la va dur al món.
5. Dia de descans dels jueus. Uns insectes produeixen
aquest producte de consum humà (pl). 6. Errants, sense
residència fixa. 7. La dolenta i lletja de les rondalles. Vocal.
8. Renou d’una bufetada. Capells del Papa. 9. Que tenen
les qualitats de certa pedra preciosa. 10. Esguerraràs,
faràs malbé, faràs un disbarat involuntàriament. Nota
musical.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: El Volar

Guillemots

Publicava el 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

FotografiaFotografiaFotografiaFotografiaFotografia

Fa 40 anys
Setembre del 66

El 6 de agosto pasado, con motivo de
las Fiestas Patronales, presentando
en Artà, uno de los más jóvenes
novilleros con que cuenta la llamada
Fiesta Nacional. Su actuación...
Bueno, baste decir, que le fueron
concedidas las dos orejas y el rabo, de
su único enemigo. Una vez finalizada
la corrida y cuando aún los aficionados
comentaban elogiosamente las buenas
maneras del joven maestro, él se
apresta a un diálogo con nosotros, [...]

Fa 25 anys
Setembre del 81

El passat diumenge dia 13 de setembre,
dia de la Fira, es procedí a la inauguració
del monument que l’artista artanenc
Joan Ginard «Sarasate», ha realitzat i
donat al poble. A les dotze del migdia,
un nombrós públic assistí a l’acte, que
fou presidit pel Batle, el qui rebé, en
nom del poble, l’escultura donada per
l’artista. Hi hagué uns breus
parlaments a càrrec del Batle i d’en
Sarasate, que clogueren aquest senzill
però emotiu acte.

Fa 10 anys
Setembre del 96

[...] Las carreras ciclistas de Artà son
las más prestigiosas de cuantas se
corren en la Isla pero muchos
corredores se están planteando no
acudir más a la cita. El motivo es que
ya están hartos de que cada año se
encuentren con los mismos baches en
las mismas calles, con un pavimento
paupérrimo. Si no hay caídas es porque
casi todos ya se saben de memoria
dónde están los cráteres del peligroso
circuito.

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

C/ de les Roques
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 O N C O S I  P A C 
2 F O R M A T J A D A 

3 U N I  B I O F A G 
4 S A M O A N A  M A 

5 C  I N T E N T A R 
6  A N A  R O I N A 
7 A M A  M A T A T S 
8 V U L N E N A R I  
9 I N S U L T  E N S 
10 A T  A S S A S S I 
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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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oferta cultural

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

Divendres, 8 de setembre a
les 23.30 h
ACABA S’ESTIU.......I
COMENÇA A FER ES CAP VIU.
Festa de comiat  als joves que se’n
van a estudiar fora poble, amb música,
marxa, etc. Música amenitzada pels
Dj’s Vandeshow (Tofol&Guillem).

Dissabte, 9 de setembre a
les 21.30 h
VII MOSTRA DE BALLS
TRADICIONALS
Agrupació convidada: Grup Gaztedi
Aquest grup folklòric vingut des de
Bilbao ens oferira les seves millors
danses.
Ho organitza: Esclafits i Castanyetes.
Preu. 2 euros.

Divendres 15, dissabte 16 i
diumenge 17 a les 21 h
L’ATLÀNTIDA
«No sabem com anar endavant, tot és
molt difícil. Desconec la situació a la
resta de l’illa, potser que si o potser
que no, morts o vius, molts o pocs, la
situació desconcerta. Diu coses de
quan era abans aquesta illa. Es diu
Atlántida»
Director: Jaume Miró.
Actors: Pep Forteza, Ramon Ginard i
Jaume Alzamora.
Producció: Desas3
Duració aproximada: 60 minuts
Preu: 10 euros

A partir de les 22 h a la cafeteria del
Teatre, nits de «chill out» DJ
COOLMADO.

Dijous, 21 de setembre a les
21 h
MUNICH SWING STARS
Amb Gunter Greffenius (vibràfon),
Charlie Höllering (clarinet), Joe
Kienemann (piano), Hans Lengefeld
(baix), Michael Keul (bateria).
Música de swing I blues.
Preu: 15 euros.

Dissabte, 23 de setembre a
les 21 h
RUBIANES SOLAMENTE
Si Pepe Rubianes ha estat nou
temporades omplint el teatre cada nit
amb el seu espectacle és que alguna
cosa deu passar entre ell, el seu
monólegs i el seu públic.
Aquesta química estranya es podrà
sentir i experimentar al teatre d’Artà,
per demostrar a què es refereix
Rubianes amb això de «solamente».
Actor: Pepe Rubianes
Preu: 15 euros

A partir de les 22 h a la Cafeteria del
Teatre, nits de «chill out» DJ
COOLMADO.

Divendres, 29 de setembre
a les 20.30 h
LLIÇO INAUGURAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA.

a càrrec de Bartomeu Mut Llabrés,
professor titular d’orga de l’Escola
Municipal de Música.
Concert gratuït.

Dissabte, 30 de setembre a
les 21 h
CONTRAPUNTOS
Lectures amb música, recitades en
espanyol, anglés i alemany. Una
trobada escenificada entre dos mags
de la literatura mundial del segle XX,
Samuel Beckett i Jorge Luis Borges.
Direcció: Jacqueline Liebrecht,
Antonio Cantos i Golo Meyer-Thoss
Guitarra: Wolfgang Weigel
Preu: 15 euros

A partir de les 22 h a la cafeteria del
Teatre, nits de «chill out» DJ
COOLMADO
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TORNAREM EL DIA 22/IX

cloenda

A
vui presentam

 una fotografia que data de fa prop de 50 anys. Si us fixau en les fesom
ies dels retratats, els quals m

olts coneixereu, constatareu la diferència
de llavors am

b l’actualitat.
H

em
 intentat reconèixer-los a tots però ens ha estat im

possible. A
ixí que anom

enarem
 els que hem

 conegut i deixam
 per als nostres lectors la feina de descobrir

els altres.
D

rets: R
afel B

isquerra (G
uidet), B

ernat R
otger, Julià V

iolí, R
afel B

eca, fill de B
enet. Joan de ca na M

etxa, Joan Lluís Terrassa (des forn de ca na Sopa),
Tom

eu Forteza (aleshores vicari d’A
rtà), Pedro C

olom
 de baix de l’església, R

afel B
eca fill de Francesc, Lluís des R

afal i V
icenç M

assanet.
A

sseguts: C
ristòfol C

arrió (B
alín), Jaum

e Santandreu (Petit), M
ateu D

om
enge, Tom

eu Lloveta i Joan C
arrió (dets O

lors).
D

em
anam

 un esforç als nostres lectors per acabar de reconèixer els altres. G
ràcies.

A
ny: 1962 (m

és o m
anco). L

loc: la R
esidència de la C

olònia.
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