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

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

agenda

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

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic Artà: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)
* Funeraria balear: (tels.: 971836888,
971549858, 97154911) (Fax: 971549047)

TAXIS:  P. Bonnin:971  836202 - B. Esteva:
971 836321 - M. Jaume: 971 836 301-639 524
310.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses:
-Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 19 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,00 h, Convent 19 h.
i Parròquia 19’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  19,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 17 h.

Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 20,00 a 21,00 h.

colonia
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les 18.00
h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000+971 789000
Hospital de Son Llatzer: 971 20 20 20
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Militar: 971 726186
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767
500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:Sant Joan, cantonada Sant Marc.
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h.

Tren
971 177777
ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
horaris_renfe.htm
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C/ d'Antoni Maria Alcover, 5
Tel. 971 835 810  Fax 971 829 671
Mòbils 629 730 387 – 629 730 392

CONSMANUELPOZO@terra.es
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

 868

Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
L’Associació de Comerços i Serveis d’Artà organitza, un any més, el Fir onet Nocturn
El proper dia 14 d’octubre tendrà lloc la festa del comerç artanenc

El proper dissabte, dia 14 d’octubre, hi
ha previst que se celebri el Fironet
Nocturn organitzat per l’Associació
de Comerços i Serveis d’Artà. Aquest
fironet ha anat agafant força de cada
any ja que tant el nombre d’expositors
com el nombre de visitants ha
augmentat a cada una de les edicions
que s’han celebrat fins ara. Enguany
es muntaran un total de 26 carpes
damunt la plaça del Conqueridor que
serviran per acollir l’oferta dels 35
comerços i serveis que ja han confirmat
la seva participació. La virtut d’aquest
fironet és que permet al visitant
conèixer l’extensa i variada oferta
comercial que es pot trobar a Artà.
Un dels plats forts de la festa tendrà
lloc a partir de les 22 h, hora aquesta
en que està previst l’inici de la desfilada
on cada un dels comerços i serveis
participants aprofitarà per mostrar els
seus productes damunt la passarel·la
que hi haurà muntada damunt la plaça.
Hem de destacar que gairebé tots els
models que desfilen són d’Artà i que
any rere any demostren un talent i una
qualitat inusual en persones que no
són professionals. Això la gent ho sap
i, per això, cada una de les desfilades
és llargament aplaudida pel públic
assistent. Després de la desfilada hi
ha previst un fi de festa que s’allargarà
fins a més de mitjanit.

L’Associació de Comerços i
Serveis vol convidar tota la
gent del municipi d’Artà, així
com a totes les associacions
esportives i culturals, perquè
vengueu, el proper dia 14
d’octubre, a la plaça del
Conqueridor a conèixer
l’oferta comercial i de serveis
dels nostres associats. Entre
tots farem festa!. Us hi
esperam!.

foto arxiu
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noticiari
El comité de desenvolupament municipal de Totogalpa visita Artà

El passat d imecres dia
20 va visitar el poble
d’Artà representants del
Comité de Desarrollo
Municipal d e
Totogalpa i d’IMPRU,
dins una gira per
Mallorca, que ha
organitzat el Fons
Mallorquí de Solidaritat.
La visita va consistir
amb un dinar amb la
batlessa d’Artà i amb
membre de la comissió
d ’ A g e r m a n a m e n t
d’Artà amb Totogalpa,
on es varen intercanviar
punts de vista.
Tot seguit una reunió al
teatre on varen assistir
representats d’altres
entitats locals on es varen
explicar els projectes que
s’estan fent i els que es
podrien desenvolupar al
municipi de Nicaragua.
A continuació, us
transcrivim la carta que
la batlessa de Totogalpa
va deixar pel Poble
d’Artà.

Septiembre 08 de 2006

Señores,
Comité de Hermanamiento
Ayuntamiento de Artá.

Honorables Señores:

Aún tengo presente el día que les visité por el cálido recibimiento que me hicieron y hacerme sentir
en familia. Esta experiencia la transmití a los demás miembros del Comité de Desarrollo Municipal de
Totogalpa (Comité de Hermanamiento de Totogalapa) así como el trabajo que ustedes realizan para
conseguir el dinero que nos envían como pueblo Hermano para ejectuar programas y proyectos de
desarrollo que benefician a los más desposeídos.
En nombre del Gobierno Municipal de Totogalpa, el Comité de Desarrollo Municipal y el
pueblo totogalpino, presento a ustedes las muestras de nuestro más profundo y sincero
agradecimiento por su cooperación que representa un significativo aporte al desarrollo
humano sostenible de nuestras familias.
Sabemos que sus acciones son motivadas por un corazón solidario lo que nos hace un pueblo muy
agradecido y comprometido con asegurar que la financiación sea invertida correctamente. Debo
destacar que el trabajo de INPRHU-Somoto ha sido indispensable al asegurar técnica y
administrativamente el uso de estos fondos, demostrando con ello que nuestro único objetivo es
facilitar y propiciar el desarrollo de nuestro Totogalpa.
Aprovecho para invitarles a nuestro municipio, para intercambiar experiencias culturales,
de concertación local y que puedan conocer nuestra realidad.
Reciban de nosotros(as) las muestras de más alta estima, consideración y respeto.

Atenta.
Carmen Mercedes Hurtado Pérez
Alcaldesa.
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noticiari

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.

 

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

Aquest dilluns dia 9, la nova sèrie
«Coopera!» de la televisió autonòmica
IB3 ens mostrarà la tasca de Margalida
Ferrer, artanenca que es dedica a l’ajuda
al desenvolupament agrícola de la zona
del desert de Piura, a Perú. Ella ha posat
en marxa projectes de millora de la
productivitat mitjançant la modernització,
la coordinació d’esforços, la construcció
de molins d’aigua i l’administració d’ajuts
econòmics exteriors.

En aquest programa hi ha participat Agustí
Torres com a realitzador i operador de
càmera. «Coopera!» va començar la seva
emissió el passat dia 25 de setembre.
Dels vint-i-sis programes que es podran
veure sobre la labor que fan diferents
ONG balears arreu del món, ell també ha
participat en els enregistrats a Lima,
República Dominicana, Colòmbia,
Marroc, Tanzània i Moçambic.

IB3 ens mostrarà la tasca de Margalida Ferr er, artanenca que es dedica a l’ajuda al
desenvolupament agrícola de la zona del desert de Piura, a Perú.
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noticiari
Presentació del candidat al PSOE a les properes eleccions municipals
El passat dia 29 de setembre va tenir
lloc al nou aparcament del tren una
reunió de l’Agrupació Socialista
d’Artà motivada per la presentació
del cap de  l lista a les properes
eleccions del 2007.
A tal propòsit, es va instal ·lar una
grandiosa carpa on s’hi va preparar
l’event. A les 9 del vespre s’hi
congregà una gran gentada curiosa
de notícies, entre la qual tots els més
acostats i simpatitzants al partit del
PSOE.
Devers les 21,30 van arribar les
autoritats de fora encapçalades per la
secretària general de la  Federació
Socialista de Mallorca (FSM),
Francina Armengol entre d’altres
convidats.
Començà el torn de discursos el
secretari general local de l’Agrupació,
Pere Llinàs, el qual va recordar entre
altres la gran labor efectuada per
aleshores regidor Josep Silva i el seu
talant en afrontar el canvi de batlia a
favor d’un altre membre de
l’Agrupació. També la valentia de
l’actual batlessa a acceptar el càrrec
en un mínim de mitja hora.
Seguidament prengué la paraula na
Maria Francisca Servera, candidata a
l’alcaldia per a les pròximes eleccions
dient que acceptava encantada la
proposta per poder seguir comandant
la Sala els propers quatre anys si el
poble la votava. Tancà els parlaments

Francina Armengol, la qual amb
una gran facilitat de paraula, va
encoratjar la candidata Mª
Francisca Servera a seguir la línia
que en tant encert i voluntat havia
començada. Acabats els discursos
pujaren a la tarima els responsables
locals del partit per fer-se les fotos
de rigor.
Acte seguit es va oferir un bon
sopar de torrada de panxeta  on no

hi va faltar un amèn per poder dir que
va ser un sopar ben complet. Els prop
de 500 convidats en quedaren més
que satisfets i contents d’haver
acceptat la convidada.
Bellpuig va assistir a aquest acte de
presentació de la candidatura de Maria
F. Servera i en dóna fe.
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noticiari

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

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

UM-Artà inaugura la seva nova seu

Unió Mallorquina Artà va inaugurar
el passat dia 28 de setembre la seva
nova seu situada a l’Avinguda Costa
i Llobera, número 44 d’Artà.
A l’acte hi varen assistir més d’un
centenar de persones, entre les quals
s’hi trobaven els membres del Comitè
Local, els regidors d’UM a
l’Ajuntament d’Artà, Rafel Gili i Maria
Antònia Sureda, així com alts càrrecs
del partit com Miquel Àngel Flaquer,
Esperança Massanet i Damià Nicolau.
Durant l’acte, Rafel Gili es va dirigir
als assistents i els va convidar a
«utilitzar aquest espai per seguir
fent una bona feina per Artà».
També varen parlar Miquel Àngel
Flaquer i Damià Nicolau, que varen
augurar que «UM tornaria a tenir la
Batlia d’Artà després de les
properes eleccions de 2007".
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noticiari
Els Independents d’Artà celebren el seu III Congrés

El grup Independents d’Artà ja ha
iniciat el procés de preparació del seu
III Congrés ordinari, que se celebrarà
el proper dissabte dia 21 d’octubre, a
la sala d’actes del Tetare d’Artà.
D’acord amb el que es determina als
estatuts del Partit, l’executiva va
encetar fa dies el període pre-
congressual fixant el calendari
corresponent a la conf ecció de les
diferentes ponències i em plaçant a
tots els afiliats i col·laboradors a
treballar-hi, presentant propostes i/o
esmenes segons sigui el cas. La data
final del termini per a la presentació

de propostes a les noves ponències és
el proper divendres dia 6 i fins el
proper dia 14 s’hi podran presentar
les esmenes que els afiliats considerin
adients.
El 21 d’octubre, la jornada de treball
s’iniciarà a les 17 hores amb
l’Assemblea General ordinària i a les
18.30 començarà el Congrés.
La trobada es tancarà amb un sopar
de cloenda per als afiliats,
col·laboradors i simpatitzants devers
les 21.30, per al qual s’hauran de
recollir els corresponents tiquets en
els lloc habituals.

independentsarta@arta-web.com

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Instal.lacions Sanitàries Artà
Esteban Matallana Fuster

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

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

El passat diumenge dia 24 de setembre va fer 50 anys
de la celebració de les noces d’en Toni Ginard Sureda
(1928) i de na Maria Nadal Ginard (1933).
Per recordar aquesta data tan especial, en Toni i na
Maria varen celebrar, el dis sabte capvespre, una
missa íntima a casa seva que va oficiar Mossèn Antoni
Gili, ja que en Toni sofreix una malaltia que
l’impossibilita desplaçar-se lliurament. El diumenge
dia 24, varen fer un sopar per a tota la família.
Enhorabona i molts d’anys!!!

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

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



 11
6 d'octubre 2006
Número 755

11
 875

Mª Antònia Massanet pr emi de poesia en català

El passat dia 9 de setembre va tenir
lloc a la seu de la Fundació ACA, a
Son Bielí de Búger, la final del
Certamen de Poesia d’Art Jove 2006,
durant la qual es varen donar a
conèixer els noms dels guanyadors en
les modalitats  de poesia en català i
castellà.
El jurat, després d’haver llegit tots els
treballs presentats, va decidir atorgar
el primer premi de la modalitat de
poesia en  català, dotat a mb 2000
Euros, al poemari Disseccions
Emocionals, del qual és autora la
paisana Maria Antònia Massanet.
Vagi la nostra més sincera enhorabona
a na Maria Antònia pel seu treball i
l’encoratjam a seguir en la línia de la
poesia sempre en la modalitat de la
nostra llengua.

noticiari
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noticiari

SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere
dilluns, 11 3,1 3,0  0,2
dimarts, 12 27,7 23,0 14,6 13,8 32,0 34,5
dijous, 14 19,4 21,7 18,8 24,5 24,5 30,2
divendres, 15 3,8 1,3 4,5 2,1 7,0 4,8
dissabte, 23 2,9 2,2 3,0 3,9 3,8 3,6
diumenge, 24 19,8 10,0 19,3 22,2 10,0 10,4
dilluns, 25 2,0 1,1 1,3

MES 76,7 61,2 62,2 67,6 78,8 83,5
ANY NATURAL 401,8 426,2 420,3 424,5 635,8 780,6
ANY AGRICOLA 76,7 61,2 62,2 67,6 78,8 83,5

MES 83,6 80,1 84,8 66,4 71,6 88,0
ANY NATURAL 310,7 314,7 373,1 347,0 274,9 338,3
ANY AGRÍCOLA 83,6 80,1 84,8 66,4 71,6 88,0

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

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

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES SETEMBRE DE 2006

URBANA Es Pont
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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

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE SETEMBRE

NAIXEMENTS:
26-08-06 Hamza Kallou, fill de Ahmed i Jemaa, c/ S. Servera, 12.
29-08-06 Stalin Alexander Zambrano Delgado, fill de Stalin i Karina, c/ Sorteta, 26.
29-08-06 Pau Moll Bauza fill de Miquel Sebastià i Antonia, c/ Gran Via, 57.
30-08-06 Josep Maria Carrio Marques, fill de Bartolomé i Marques, c/ Castellet, 6.
05-09-06 Paula Canet Matamalas, filla de Juan i Catalina, c/ Na Caragol, 20.
08-09-06 Sergi Vega Fons, fill de Victor-Manuel i Cristina.
09-09-06 Joan Matamalas Sureda, fill de Joan i Catalina, Pol. 12 Par. 164.
11-09-06 Francisca Ferrer Soler, filla de Juan i Catalina, c/ Costa i Llobera, 1.
12-09-06 Maria Bonet Mestre, filla de Antoni i Maria-Joana, c/ Major, 89.
13-09-06 Joan Escanellas Sureda, fill de Juan i Maria Angels, c/ Figueral, 31.
13-09-06 Marc Juan Sureda, fill de Alejandro i Maria, c/ Figueral, 12.
MATRIMONIS:
09-09-06 Miquel Berrocal Giner amb Catalina Riera Flaquer.
09-09-06 César Flores Rodríguez amb Melanie Putie.
DEFUNCIONS:
01-09-06 Joan Bonnín Cortès. 90 anys. c/ Teulera, 21.
08-09-06 Antonio Aguado Callejón. 69 anys. c/ de Sant Marc, 5. Colònia de Sant Pere.
10-09-06 Pedro Carrió Ginard. 64 anys. c/ Pou d’Avall, 20.
12-09-09 Joan Femenías Parelló. 55 anys. c/ Coll del Grec, 19
23-09-06 Marcus Kröger. 39 anys. c/ de Sant Pere, 10. Colònia de Sant Pere.

noticiari
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Exhibició d’skate i grafits i Fireta d’Entitats
El cap de setmana passat l’oferta d’actes fou ben completa

El passat cap de setmana van tenir lloc dos actes, organitzats
per l’ajuntament d’Artà, que varen congregar un bon
nombre de persones. Per una banda, el divendres, dia 29,
es va celebrar una exhibició d’skate a càrrec dels millors
skaters de la comarca de Llevant. Per poder dur a terme
aquesta activitat, l’ajuntament va muntar dues rampes, de
forma provisional, a la plaça del Pes. El públic assistent va

poder gaudir de les espectaculars acrobàcies fetes damunt
patinets, bicis de trial o monopatins. L’exhibició fou seguida
per molts de joves que varen animar l’ambient. S’ha de

destacar la tasca feta pel Dj Rafel Gil que es va encarregar
de pinxar música hip hop per caldejar la festa. Durant el
capvespre també hi va haver dos experts en grafits que es
varen encarregar de realitzar una de les s eves curioses
obres a la paret lateral de les cotxeries dels municipals.

El dissabte va tenir lloc la fireta d’entitats. A partir de
les 16 h i fins passades les 20 h, un total de 13  entitats
esportives i socioculturals varen aprofitar per exposar i

donar a conèixer la seva oferta per al curs 2006-2007.
Durant la jornada també hi va haver 6 entitats que varen
fer exhibicions: l’escola de Judo Renshinkan, el Club
Esportiu Sant Salvador – secció bàsquet, les agrupacions
Artà Balla i Canta i Esclafits i Castanyetes, el Gimnàs Artà
i el Club de Hòquei Cap Ferrutx. La fireta també va servir
perquè l’ajuntament presentàs el fulletó que acaba de
publicar en el qual un total de 30 entitats esportives i
culturals donen a conèixer la seva oferta, els seus projectes,
com es pot contactar amb elles, etc. S’ha de destacar que
IB 3 televisió va participar gràcies a l’aportació d’un
castell inflable que va fer les delícies dels més petits.
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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

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

La bandera de Mallorca o d’UM?

El passat 12 de setembre se celebrà,
com ja és habitual, l a Diada de
Mallorca. Una celebració que  dissenyà
i creà  l’any 1997, Maria Antònia
Munar per a lluïment personal i
protagonisme del  seu partit, UM.
Avui, aquest «Observatori» no entrarà
en la discussió  sobre si la data de
celebració és l’adequada o no. El que
sí  podem afirmar, i és un fet històric
objectiu, és que  fou el 31 de desembre
de 1229 quan el rei Jaume I derrotà
definitivament l’exèrcit musulmà i
inicià la conquesta de Mallorca.
Aquesta data i no cap altra és la que
representa els orígens de la nostra
història com a  poble  i com a identitat
col·lectiva..
Enguany la novetat de la celebració
del 12 de setembre han estat les
banderes. Banderes per aquí, banderes
per allà. Aquesta iniciativa del Consell
de Mallorca s’ha justificat tot dient
que era per commemorar els 10 anys
de la celebració de la Diada. Com ja
hem apuntat al principi, la Diada de
Mallorca se celebra des del 1997 i, per
tant, el desè aniversari es complirà
l’any vinent, el 2007. A Mallorca, a
Istanbul o a la Rússia siberiana, la
suma de 1997 més 10, és 2007.
Així doncs perquè aquest embull? A
qui pretenen enganar?
Està molt clar per a qui ho vulgui
veure: una vegada més UM ha

barrejat i utilitzat els  actes i
celebracions institucionals amb
finalitats electorals; en el mes de
setembre de 2007 ja hauran passat les
eleccions autonòmiques i, per tant, és
ara que aquesta campanya és idònia
per fer propaganda  del  partit i dels
seus candidats.
Recordarem, a qui interessin les dades
econòmiques, que aquesta campanya
«pre- electoral maquillada» d’UM ens
ha costat a tots el ciutadans de
Mallorca 600.000 €: és que Mallorca
i els seus habitants no tenen necessitats
mes peremptòries  perquè el Consell
pugui dilapidar aquesta doblerada per
confeccionar 100.000 banderes?
La campanya institucional «la bandera
al balcó» ha tengut la pretensió de ser
una resposta als atacs continus i
desacomplexats que des de la dreta
(PP), està rebent  la nostra cultura, la
nostra llengua i el nostre territori. La
presidenta del Consell i el seu partit
són conscients que per aquest motiu,
hi ha un sentiment latent d’indignació
entre  bona part de la població illenca,
independentment de quina sigui la seva
ideologia, i per això han utilitzat aquest
malestar i s’han autoproclamats
defensors de l‘essència mallorquina.
Però quina barra,  Sra. Munar! Com
és possible que encara ens vulgui
vendre la «moto» amb discursos
hipòcrites i oportunistes quan Unió

Mallorquina és l’única formació
política en tot l’estat espanyol que
manté una acord de governabilitat
amb el Partit Popular.
Si realment UM té la intenció d’aturar
aquesta agressió per part de la dreta,
per què continua donant-li suport
parlamentari? què espera per
desmarcar-se definitivament?  És clar
que no ho farà, en el fons PP i UM,
són germans ideològics: uns
representen la vers ió autèntica i els
altres la versió «light».
Tanmateix, el full de ruta traçat pel
PP per a dur terme l’aniquilació de la
nostra identitat com a poble i la
destrucció del nostre patrimoni segueix
el seu curs i ben possiblement tengui
la seva culminació els propers anys si
hi ha un nova majoria de la dreta –
l’autèntica- a les properes ele ccions
la primavera de 2007.
Llavors, Sra. Munar, no hi haurà ni
banderes, ni discursos amb doble
llenguatge que valguin per netejar la
consciència. Llavors, vostè i el seu
partit, seran  recordats per la seva
complicitat amb la destrucció d’una
identitat, d’una cultura, d’un patrimoni.
En definitiva, d’un poble.

Artà, octubre de 2006
independentsarta@arta-web.com

Carta al director
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(J. Caldentey)

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

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

07579 - Colònia de Sant Pere
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de la Colònia
Les torres: Un perill i una llàstima

No és la primera vegada que es tracta
el tema de les torres que de moment
encara s’aguanten dretes com a
vigilants de la nostra costa. En queden
dues just devora el torrent de na
Borges, dins el terme municipal
d’Artà, una en el nucli urbà de la
Colònia (la que feia parella amb ella
fou enderrocada fa anys per mor d’una
obra nova) i les dues situades a banda
i banda de la carretera de Ca los
Camps.
Aquestes torres foren construïdes
durant la guerra al voltant de la badia
d’Alcúdia i servien de fites als vaixells
de guerra que feien maniobres en les
nostres aigües.
Els que ja hem complert els seixanta
anys sempre les hem vistes i formen
part del nostre paisatge i la nostra
història; encara ara compleixen la
missió per a la qual foren aixecades
(això sí, sense fins bèl·lics): són punts

de referència per els pescadors
aficionats que no empren aparells
sofisticats com els GPS per saber la
situació d’algunes pesqueres, la qual
cosa és de molta utilitat.
Doncs bé, aquestes estilitzades i
esveltes torres estan a punt de caure
degut a la falta de conservació i a
l’acció dels elements, pluja i vents,
que els han anat deteriorant, constituint
un autèntic perill per els molts vianants
que cada dia passen arran d’elles,
sobretot la que està situada devora la
mar  prop de la desembocadura del
torrent de sa Jonquera.
En diferents ocasions s’ha demanat
que se restaurassin, però es veu que el
tema no ha interessat a les «Autoritats
competents?». En concret em consta
que fa uns anys hi hagué una petició
formal per escrit del president del
Club Nàutic, Agustí Espinosa,
presentada a l’Ajuntament perquè la

fes arribar a la Demarcació de Costes;
però sembla que mai hi  ha hagut
resposta. El que més costa d’entendre
és que les seves germanes bessones
situades just devora la platja de Can
Picafort han estat conservades i
preservades. Amb quins criteris
s’actua perquè unes siguin restaurades
i les altres no?
El dia que caiguin hi pot haver
desgràcies personals i llavors vindran
les lamentacions. Sembla que la
restauració d’aquests «monuments»
tampoc és tan costosa; valdria la pena
mantenir-les dretes perquè -com deia
abans- encara presten un bon servei.
No sé el ressò que pugui tenir la nostra
publicació per tal d’arribar a temps a
salvar aquestes emblemàtiques torres,
el que de veritat em sabria greu és que
continuassin per molt de temps essent
un perill i fent llàstima.

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

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
ARTE-VISITA
Durant aquesta setmana (5 a 8
d’octubre), la pintora coloniera Carme
Sánchez s’ha unit al projecte de la
«arte-visita». Durant els dies senyalats,
un grapat d’artistes de tots els estils i
nacionalitats, han obert les portes dels
seus estudis perquè puguin ser visitats
i així, les persones que ho vulguin
coneguin de primera mà l’entorn i el
treball que duen a terme aquest
artistes.

Perllongació de l’espigó del port cap a terra

L’estudi de na Carme es pot visitar
encara fins el diumenge dia 8 des de
les 11’00 h. fins a les 19’00 h. a la
carretera de Betlem Km. 6. Per tal  de
facilitar l’encontre dels  i nteressats
amb els artistes, s’han publicat uns
tríptics informatius molt complets en
els quals hi figura un mapa de l’illa
dividida en quatre zones en les quals
és fàcilment identificable el lloc exacte

de l’artista i l’estudi que un vulgui
visitar.
Per altra banda, i durant els mateixos
dies, na Carme p articipa a algunes
exposicions conjuntes, concretament
a la de Ca’n Cardaix d’Artà i a la del
Claustre de Sant Domingo de
Pollença.

Aquesta setmana passada la
Demarcació de Costes ha duit a terme
una obra que ha consistit en perllongar
d’alguna manera l’escollera del port
cap on abans  hi havia la rampa de
l’antic mollet, per tal que l’aigua dels
temporals d’hivern no pugui envair
aquell terreny ni tampoc el passeig
marítim.
Les pedres que han posat han quedat
gairebé a l’altura del passeig; a la
vorera d’aquest, a la part de la mar
s’aixecarà el muret o pedrís que queda
per construir només en aquesta zona.
Es diu que més endavant s’ampliarà
l’actual platja fins a l’espigó del port;
de mome nt sembla que no hi ha
pressupost.
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

de la Colònia
 882

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

La pesca a la fluixa

El bon temps de les dues
darreres setmanes pro picià
la pesca a la fluixa.
Especialment els caps de
setmana s’han pogut veure
moltes d’embarcacions
intentant agafar peixos amb
aquesta modalitat de pesca.
De fet, qui més qui manco
dels aficionats ha agafat
llampugues, verderols o
palomines (les espècies
pròpies d’aquesta època) i la
seva carn ha estat tan
valuosa i assaborida com les
converses mantingudes
entre els pescadors d’aquest
art sobre els procediments
més eficaços per real itzar
captures (alguns -tot s’ha de
dir- amb molta bravatjera)

In memoriam

La nit de dia 23, a l’edat de 39 anys, en la Colònia de Sant Pere va morir de sobte el
súbdit alemany Marcus Kröger.
Amb motiu d’aquest succés, la revista Bellpuig, que fa unes setmanes va informar sobre
la inauguració del nou local multi serveis «Colonia-Web.com», propietat del difunt, ha
parlat amb la seva dona, Andrea Kröger per expressar-li el condol i assabentar els
lectors de Bellpuig sobre una pèrdua tan trista i inesperada.
Marcus feia 12 anys que mantenia contacte amb la Colònia i des de en fa dos s’havia
establit definitivament en aquesta localitat.
De professió informàtic combinava la feina d’atenció a la tenda de material informàtic
amb la del manteniment de tot tipus d’aparells relacionats amb el camp de la telefonia
i de la informàtica. Recentment, com s’ha dit, havia ampliat el seu negoci i junt amb la
seva dona Andrea coordinaven una xarxa de serveis que inclou des de la venda i
reparació de material informàtic a assessoria laboral, jurídica i fiscal, i serveis de
manteniment i neteja d’edificis.
D’antre els seus hobbys destacava el seu interès per la músic a. Durant uns anys va
formar part com a baix elèctric del grup de música Pop «Iki Dunia». Però la seva gran
passió, a la que dedicava el poc temps que li deixaven les seves múltiples ocupacions
era la família. Deixa una filla d’ 11 anys, Viktoria i un fill de 6, Ole.
Andrea, persona molt oberta i que en el moment de mantenir amb ella aquesta conversa
es sentia molt afectada i ferida per un fet inesperat i tràgic, el qual està afectant tota
la seva vida personal, familiar i laboral, ens diu que Marcus era una persona oberta,
sincera i col·laboradora amb gent de la seva confiança. L’estança a Mallorca els ha fet
molt de bé. Ens diu també estar molt agraïda a la gent de la Colònia en general i, en
particular, a un grup d’amics i amigues que, en aquests moments difícils, li estan donant
un suport que no es podria imaginar en altres indrets. «M’han ajudat en tot. Mai havia
experimentat res igual. Vull aprofitar l’avinentesa per donar les gràcies per tantes i
tantes atencions que s’han tingut i es segueixen tinent amb mi i amb el meu fill. Sento
que tot el que es fa, es fa de cor i ho agreixo moltíssim».
Andrea és presidenta de l’AMIPA de l’escol a Rosa dels Vents amb la qual pensa
seguir col·laborant. De moment necessita retrobar-se amb una situació difícil, sobtada
i que implica una pèrdua irrecuperable. Li desitjam salut i força. Per a en Marcus la
nostra pregària és: descansi en pau .
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

 Especia litat en E.S .O,
.   Batxillerat i adults

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

VELA

1ª REGATA FARALLÓ D’AUBARCA EN SOLITARI I A DOS:

Dissabte d ia 23 de setembre es va
realitzar, per primera vegada en la
història del nostre Club, una regata en
solitari (i amb 2 tripulants) des de la
Colònia de Sant Pere fins al Faralló
d’Aubarca. Hi va haver 7 velers
participants, els tripulants dels quals
coincidiren tots en el mateix punt de
vista: un èxit total! La prova va durar
unes 4 hores i el vent venia de Llevant
(Nord-Est), amb força 2/3. Així i tot,
hi va haver una gran irregularitat tant
en la intensitat com en la direcció del
vent, que rolava contínuament. Es
produí una encalmada molt forta (0
nusos) i també hi va haver ratxes de
fins a 18 nusos . Aquest fet encara
donà més emoció a la regata, ja que
fins al final no es va poder decidir el
resultat. El guanyador a temps
compensat va s er el SURIÑE, de
Carlos Serra, que segurament li haurà
dedicat el triomf al seu nou fill, amb

molta il·lusió; el segon va ser el
TACUMA, de Toni Llinàs; i el tercer
fou el BAUXA, de Jaume Fullana. A

tots ells, enhorabona per l’esforç
realitzat i ànim per seguir navegant
així de bé.

2ª REGATA DE LA LLIGA 2006 – 2007:

D’altra banda, dissabte dia 30 de
setembre, es va dur a terme la segona
regata de lliga. Hi participaren 9 velers,
tots ells de la flota de la Colònia de
Sant Pere. Feia un dia d’estiu: molta
calor, vent de terra i la mar plana com
un mirall: l’ESTIUET DE SANT

MIQUEL, que és l’últim període càlid
abans de la veritable entrada de la
tardor, i sol fallar poques vegades!
El vent venia de Sud-Oest (Llebeig),
amb força 2-3, però -com gairebé
sempre- es produïen rolades i ratxes
contínuament. El recorregut de la

prova era el següent: sortida davant la
platgeta de la Colònia per anar a
voltar una boia de desmarc, situada
davant l’escollera del Port. Aquesta,
però, s’havia de deixar per estribord.
La següent boia estava situada just
davant el Pont dels Anglesos (es tracta
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ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

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

de la gran boia senyalitzadora del
sistema de refrigeració de la central
del Murterar, GESA). Aquesta s’havia
de deixar a babord. Finalment,
l’arribada era entre l’anterior boia de
desmarc, deixant-la a babord, i el far
vermell del Port, en el qual hi havia el
Comitè de Regates que controlava el
temps. Durant tota la prova, el rumb
va ser TRAVÉS / LLARG, per
aquesta raó, no va fer falta posar
l’Espí, però sí que va anar molt bé
poder posar el genàker, que és una
mescla entre l’Espí i el gènova,
dissenyat especialment per a aquest
tipus de rumb. El guanyador d’aquesta
regata va ser el BAUXA, de Jaume
Fullana, que des del principi es situà al
capdavant de la flota.

Pos Nr.Vela  Iot Patró  Classe Hora 
arribada Invertit  Corregit  Obs  Punts 

1 ESP7457  Bauxa  Jaume Fullana  G5 1  17:45:02 02:45:02 00:00:00    1.00 
2 ESP1  Tacuma  Toni Lllinàs  G5 1  18:14:21 03:14:21 00:00:16    2.00 
3 ESP5799  Smile  Nicolau Obrador  G5 1  18:00:27 03:00:27 00:01:53    3.00 
4 ESP5152  Hespérides  Toni Massanet  G5 1  17:57:26 02:57:26 00:06:25    4.00 
5 ESP4  MADRUGADA   Gino Crescioli G1 1  17:50:01 02:50:01 00:06:42    5.00 
6 ESP5491  Kaya  Colau Sitjar  G5 1  18:01:14 03:01:14 00:08:23    6.00 
7 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  G5 1  17:44:09 02:44:09 00:08:58    7.00 
8 ESP2  Ses Xesques  Xesca 

Sastre/Xesca Fiol  G5 1  18:20:44 03:20:44 00:09:24    8.00 

9 ESP3  Idefix uno  Bernard 
Weidmann  G5 1  18:04:38 03:04:38 00:12:36    9.00 

10 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  G5 1           DNS  11.00 

CLASSIFICACIÓ GENERAL: 
 

Pos Nr.Vela  Iot Patró  Club  1  2  Punts 
1 ESP7457 Bauxa Jaume Fullana CNCSP 3.00 1.00 4.00

2 ESP5491  Kaya  Joan Jofre  CNCSP  1.00 6.00 7.00 
3 ESP1  Tacuma  Toni Lllinàs  CNCSP  6.00 2.00 8.00 
4 ESP5152  Hespérides  Toni Massanet  CNCSP  4.00 4.00 8.00 
5 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  CNCSP  2.00 7.00 9.00 
6 ESP5799  Smile  Nicolau Obrador  CNCSP  7.00 3.00 10.00 
7 ESP4 Madrugada Gino Crescioli CNCSP 11.00 5.00 16.00 

8 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  CNCSP  5.00 11.00 16.00 
9 ESP2  Ses Xesques  Xesca Sastre/Xesca Fiol  CNCSP  9.00 8.00 17.00 

10 ESP3  Idefix uno  Bernard Weidmann  CNCSP  8.00 9.00 17.00 

de la Colònia

Al final d’aquest aconteixement es
celebrà el típic sopar de regates a la
sala de socis del Club. En aquesta
ocasió, foren «Ses Xesques» (na X.
Sastre i na X. Fiol) les encarregades
de convidar a tots els participants,
juntament amb en Roger Mendiela i la
seva dona Edith, antics armadors del
NEW WAVE, que desgraciadament
ja no navega amb nosaltres. La
propera regata de lliga és dia 28 i 29
d’octubre, i coincideix amb el trofeu
Colònia – Pollença, organitzat pel C.N.
Colònia de Sant Pere. Que hi hagi sort
i bon vent!
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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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
 

de la Colònia
Finalment, cal dir que aquest estiu hi
ha hagut mots infants que han participat
en els cursets de vela i que s’han
celebrat diverses regates d’Òptimist,
l’Equipe i Cadet, una d’elles en el
nostre Club, en la qual participaren
infants del Port d’Alcúdia, de la
Colònia de Sant Pere, de Ca’n
Picafort, de Son Sera i del Port de
Pollença. Cal destacar el bon paper
dels regatistes  coloniers més petits,
que s’han esforçat molt en millorar la
seva tècnica en un temps rècord.
D’altra banda, hem de recordar que
durant els mesos d’hivern es seguiran
fent cursos de vela per a totes les
edats (els diss abtes). Així doncs,
animau-vos a participar!

M.R.C.E.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER:  iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres...  Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA

Na Caragol: Els alumnes de primer cicle de primària visiten Bellpuig

Els alumnes del primer cicle de
primària varen realitzar una sortida
fins a la possessió de Bellpuig. Allà
tengueren ocasió de poder observar
de primera mà diferents animals de
granja com el porc negre mallorquí i
les ovelles . Els  alumnes també
pogueren observar «in situ» un dels
principals ecosistemes de Mallorca:
l’alzinar. A continuació reproduïm les
impressions d’una de les alumnes que
va participar a l’excursió.

Bellpuig

Vàrem anar a Bellpuig a peu.
Havíem d’anar a un bosc d’alzines.
Hi havia molts d’animals: porcs,
cabres i més. Hi havia molt d’espai
per jugar i era molt divertit. Adéu!!!

Allegra Hohn Honari

noticiari escolar
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El CEIP Na Caragol comença el nou curs amb energies renovades

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

Després d’unes merescudes vacances
d’estiu durant les quals tots hem
aprofitat per refrescar-nos i torrar la
nostra pell, el nou curs escolar ha
tornat a començar. El passat dia 13 de
setembre va començar el curs sense
massa incidències destacables. Els
alumnes estaven encantats de
retrobar-se amb els seus amics i
amigues després del parèntesi estival.
Enguany hi havia bastantes cares
noves, tant entre els alumnes com
entre els professors. Hem de destacar
que, com ha passat ja aquests darrers
anys, la demanda de matrícula és tan
elevada que tots els c ursos estan
desdoblats. Això vol dir que hi ha dos
grups d’alumnes de cada curs. El
claustre de professors, enguany, està
format per un total de 38 mestres ja
que el centre està molt ben dotat pel
que fa als recursos humans ja que
comptam amb una especialista de
música, amb dos especialistes
d’educació física, un departament
d’Atenció a la Diversitat ben complet
amb dues mestres de pedagogia
terapèutica, una d’educació

compensatòria i u na especialista en
audició i llenguatge. A més, el centre,
durant el present curs, segueix adscrit
al projecte British que contempla la
introducció i el perfeccionament de la
llengua anglesa, per la qual cosa hi ha
un equip molt capacitat que forma el
departament d’anglès. En definitiva,
començam un nou curs escolar amb

noticiari escolar

moltes ganes de fer feina i amb la
convicció que serà un any ben profitós
per a totes les persones que formam
part de la comunit at escolar de Na
Caragol.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

reportatge
El Museu d’Artà

Durant el transcurs de les festes
patronals de Sant Salvador va tenir
lloc l’acte de reobertura del Museu
d’Artà. Després d’uns anys incerts
durant els quals no se sabia quin seria
el futur immediat del museu, ara
aquesta important institució artanenca
ha obert de nou les portes perquè el
puguin visitar totes aquelles persones
que estiguin interessades en conèixer
una part fonamental del nostre passat
i de la nostra cultura. Aquesta nova
empenta ha estat possible gràcies a la
creació de la Fundació Patronat
Museu d’Artà. La Fundació ha estat
constituïda gràcies a l’enteniment de
l’Ajuntament d’Artà, Sa Nostra i la

Parròquia d’Artà. La revista
Bellpuig ha parlat amb Joan
Garcias, president de la nova
fundació, el qual ens ha explicat
que, fins ara, el museu no tenia
una personalitat jurídica pròpia.
Això feia que no es poguessen
sol·licitar ajudes ni subvencions
de cap classe, la qual cosa
condemnava al museu a viure
de les donacions i de la bona
voluntat de les persones. El nou
impuls que ha conduït cap a la
creació de la Fundació ha estat
possible gràcies a les ganes de
fer feina de la gent que forma el
patronat i a l’aportació

econòmica de l’ajuntament d’Artà que
ha possibilitat dur a terme una tasca
exhaustiva de neteja de les peces
exposades al museu, així com de
l’edifici en general. A més a més, ja
s’ha signat un conveni amb el Consell
de Mallorca i s’està fent feina per
arribar a un acord amb el Govern
Balear. La primera junta directiva de
la Fundació està integrada per Joan
Garcias; president, Andreu Ramis,
vicepresident;  Maria Gelabert,
tresorera; Jaume Cabrer, secretari; i
els vocals, entre els quals hi ha un
representant de cada una de les
escoles del municipi.
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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

Una visita per les sales

Durant la xerrada amb Joan Garcias
vàrem aprofitar per fer una visita per
les diferents sales que donen cabuda
a les nombroses peces exposades,
algunes d’elles d’un valor
extraordinari. Segons ens va contar
en Joan, les peces que es poden veure
estan dividides en tres grans blocs
temàtics segons quin a s igui la seva
naturalesa: arqueològica, etnològica i
d’història natural. El visitant que puja
fins a la sala situada al primer pis es
troba amb una interessant exposició
itinerant titulada «Les Balears abans
dels humans». Es tracta d’una
exposició molt didàctica en la qual es
donen a conèixer, com indica el títol,
com eren les Balears abans de ser
habitades per la raça humana. Aquesta
exposició ha e stat organitzada per
l’Obra Social i Cultural de Sa Nostra
i ja s’ha o fertat a les escole s del
municipi perquè els estudiants la puguin
aprofitar. Seguint amb el recorregut
per aquesta mateixa planta, es  p ot
entrar a les sales d’història natural on
s’hi pot veure una important col·lecció
d’aus exposades en diferents vitrines
segons quin sigui el seu hàbitat natural:
garrigues, boscos, la mar, la muntanya,
zones humanitzades i zones humides.
S’ha de dir que tot el material que es
pot veure en aquesta secció ha estat
sotmès a una profunda neteja per part
de Cati Artigues i altres membres del
GOB la qual cosa ha permès mostrar-

reportatge
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reportatge
ho de nou al públic en les millors
condicions. En aquesta planta també
hi destaquen distintes col·leccions
d’insectes, així com de fòssils, i, fins i
tot, d’ossos de balena. Finalment, hi
ha adequada una petita sala en la qual
es pretén recordar la importància de
la figura de Llorenç Garcias i Font ja
que va ser el principal impulsor de la
creació del museu i una peça clau en
la preservació de la nostra memòria
històrica.

La segona planta

La segona pl anta de l’edif ici està
ocupada íntegrament per les seccions

continua per la part
arqueològica i ens
trobam amb una d e
les col·leccions priva-
des més importants i
completes de Mallor-
ca. Segons en Joan,
les peces exposades
s’han classificat
segons el seu lloc de
trobada i els distints
usos que se’ls donava.
S’ha de dir que una
gran part de les peces
exposades al museu
d’Artà provenen de
donacions realitzades
per diferents propieta-
ris, tot i que també hi
ha peces en dipòsit,

com és el cas d’una talla de fusta de
la mare de Déu, gair ebé tan antiga
com la que es venera al
Santuari de Sant Salvador.
La darrera sala que es pot
visitar és la que referència a
la part etnogràfica. Les
peces exposades ens parlen
de la manera de viure i de les
costums del poble, siguin
religioses, culinàries,
musicals, ...
Diuen que la millor manera
de conèixer un poble és a

través dels seus museus. El d’Artà,
sens dubte, és una de les joies de
Mallorca, tant per la quantitat de les
peces exposades com per la qualitat
de les mateixes. Des d’aquestes
planes volem animar la gent del poble
perquè vagi a recórrer cada una de les
sales que formen el museu ja que
estam segurs que la visita no decebrà
ningú. El museu es pot visitar de
dimarts a divendres, de les 10 h a les
13.30 h; i els dissabtes de les 11 h a les
13 h. El preu de l’entrada per a la
població en genera l és  de 2 euros,
excepte pels pensionistes, els
estudiants i els menors de 12 anys,
que només han de pagar 1 euro. Els
artanencs NO paguen entrada.

d’arqueologia i etnografia. De
moment, per accedir a aquestes sales,
s’ha d’usar l’escala, però, segons ens
va comentar Joan Garcias, ja està
prevista la instal·lació d’un ascensor
que permetrà eliminar les barreres
arquitectòniques. Quan s’arriba a la
segona planta, les reproduccions dels
famosos Mars Balearicus s’encarre-
guen de donar la benvinguda als
visitants. Un no pot evitar de quedar
embadalit davant aquestes petites
figuretes que ens parlen d’uns déus i
d’unes creences passades. La visita
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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
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Maria Antònia Munar és la presidenta del Consell de Mallorca d’ençà de l’any 1995, batlessa de Costitx des de les
primeres eleccions democràtiques de l’any 1979 i presidenta d’Unió Mallorquina des de l’any 1992. Seva ha estat la
iniciativa de la Diada de Mallorca, una jornada festiva dedicada a commemorar l’atorgament de la Carta de franqueses
i privilegis del Regne de Mallorca, fet per Jaume II l’any 1276, que enguany s’ha celebrat per desè any consecutiu i amb
major incidència que les anteriors ocasions.

Quin balanç feis de la Diada de
Mallorca, recentment celebrada?
Positiu, perquè ha estat la més popular
de les deu que s’han fet. I, enguany, la
bandera ha fet parlar de la Diada i la
Diada de la bandera, un símbol que
hem donat a conèixer molt perquè,
malgrat que té 700 anys d’antiguitat i
fou donada pel rei Sanç, en ocasions
es confon amb la de les Illes Balears,
que és un invent posterior.
Han estat els simpatitzants d’UM
els que  h an tret la bandera al
balcó?
Ja m’agradaria, voldria dir que n’hi ha
moltíssims. L’ha tret molta gent: alguns
perquè ja se la senti en seva com a

entrevista
Entrevista a Maria Antònia Munar,  pr esidenta del Consell de Mallor ca
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78
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mallorquins; altres perquè han vist
una manera d’expressar la seva
mallorquinitat; i uns altres perquè l’han
vist atacada pels ultradretans i
cavernícoles.
Ha conduït, aquest fet, a encetar
una guerra de símbols?
Algú ha tret l’estelada, algú la bandera
espanyola... ja em pareix bé.
Algun any serà festiu el 12 de
setembre?
Si estàs e n les meves màns, ja ho
seria; però és una potestat del Govern.
Esperem que algun dia vegin la
necessitat, tant per a Mallorca com
per a les altres illes.
La Diada s’ha aprofitat per
inaugurar la Televisió de
Mallorca. És necessari aquest nou
canal?
Va néixer per recollir una realitat que
ja existia: que totes les televisions
locals de Mallorca que havien emès
durant 25 anys, sense cap recurs
públic, havien de ser tancades.
Nosaltres les hem volgut acollir. A
més, el dia després de la seva
inauguració va quedar clar i demostrat
que era necessària: el dia que es
debatia a Madrid la reforma del nostre
Estatut, no hi havia cap televisió que
en fes el seguiment més que la
Televisió de Mallorca. IB3 emetia en
aquell moment una pel· lícula en
castellà. El tema de la llengua seria la
tercera raó, feta íntegrament en català
i de proximitat.
El model lingüístic es té clar?

Claríssim. No es farà res en castellà
perquè no és l’idioma a protegir ni a
promoure.
Es doblaran pel·lícules?
No és fàcil posar una televisió en
marxa i encara ens queden moltes
passes per fer. Tenim molt bons
professionals però tenim un pressupost
que correspon al 10% del d’IB3. No
tenim, de moment, recursos per posar
en marxa una escola de doblatge, per
tant, el que es pot fer és aprofitar el
material que tenen altres cadenes. Ja
hem parlat amb Catalunya per poder
signar un acord i poder utilitzar la seva
filmoteca, sense cap problema si les
pel·lícules estan doblades al català de
Barcelona.
Per a vostè, q uina de les
competències que té el Conse ll
és la més important?
Sens dubte, l’ordenació del territori.
Després de vint anys fent-hi feina,
hem aconseguit tenir el Pla Territorial
de Mallorca, que jo consider bo, sens
dubte millorable, preparat durant el
Pacte de Progrés i aprovat
definitivament amb el PP, per tant
amb un suport majoritari de la societat.
Quina és la seva principal virtud?
Determina quina Mallorca volem
durant deu anys, què es pot fer i què
no es pot fer en funció de percentatges.
Ara bé, si el s eu desenvolupament,
que depèn de cada ajuntament, es fa
no en deu anys sinó que en els primers
sis mesos es consumeix tot el territori
de creixement previst, doncs no serà
un bon Pla Territorial, perquè se

n’haurà fet un abús. Pitjor és encara
que hi ha ajuntaments que passen, no
només del Pla Territorial, sinó de totes
les normatives existents i que fan el
que volen allà on volen, concedint
llicències allà on no es pot edificar.
Això és un descontrol i no hi podem
fer res des del Consell. Cadasc ú ha
d’assumir la seva responsabilitat; no
culpem el Pla Territorial del fet que un
batle concedeixi llicències dins un
espai protegit.
No podria fer el Consell algun
esbucament exemplificador?
Són processos molt lents i costosos.
Vàrem aconseguir tomar l’hotel de
Montnàber, a Fornalutx, però va
requerir d’un seguiment molt puntual
perquè no se’ns escapàs cap termini
ni quedàs cap retxillera. Des del
Consell i tants  casos, és complicat.
Ses Covetes és un altre exemple: el
batle continua recorrent quan tothom
sap que s’acabarà esbucant. Els xalets
de Llucalcari en són un altre: hi ha una
sentència i tothom es fa el ronsero.
No basta la voluntat política. La justícia
hauria de ser un poc més àgil en
aquests temes.
Alguns ajuntaments proposen que
sigui el Consell el que vigili
l’urbanisme dins sòl rústic...
Quan no hi ha consciència entre els
ciutadans que una cosa està mal feta,
tothom és molt laxe. A Mallorca, que
algú edifiqui uns metres de més no es
veu com una cosa perjudicial, i només
es critica allò que és molt evident o
molt gros. Falta aquesta

entrevista
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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

R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

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

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

«En carnes somos unicos»

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

conscienciació, que es tomin algunes
il·legalitats, que es posin multes més
severes. Però, a la vegada, el polític
de torn s’ha d’enfrontar als seus
conciutadans, i costa, però s’ha de fet,
perquè acabarem tots urbanitzats.
Quines són les properes
competències que el Consell ha
d’assumir?
Hauria de ser turisme amb totes les
conseqüències (en aquest moment ja
tenim in formació tur ística), per
promoure aquells valors turístics que
tenen un valor afegit, que es
distingeixen d’aquell que és majoritari:
els agroturismes, el turisme cultural,
el turisme gastronòmic, el
senderisme... I crec que, en aquest
moment, el que ven és la marca
Mallorca. Des del sector turisme estan
molt convençuts d’això, ja que les
Illes Balears, com a producte turístic,
és un invent, i les diferents illes
s’adrecen a un públic molt diferent.
I quines més?

També agricultura i joventut, que no
vàrem acceptar en el seu moment.
Per què no les acceptàreu?
Mallorca és el 80% real de les Illes
Balears, però a l’hora que el Govern
ens ha de traspassar una competència
fa una cosa: dos o tres exercicis abans,
va eliminant recursos econòmics i
personal perquè en quedin pocs.
Aleshores força que Menorca i Eivissa
diguin que sí. I com ho fa? Dóna el
25% i el 25% a les altres illes i a
nosaltres la resta. Automàticament
hem de dir que no, perquè no ens
podem permetre el luxe de perdre
tants recursos.
Per què pensau que succeeix això?
Perquè el Govern considera que el
Consell és una competència directa,
perquè tots tenim la seu a la mateixa
illa, a la mateixa ciutat... tot i que hi ha
feina per a tothom.
Creis que la reforma de l’Estatut
Balear que ara es tramita a Madrid
pot canviar aquesta situació?

L’Estatut no és el que jo hauria fet,
però és millor que l’anterior i fixa uns
paràmetres de finançament que
suposen una millora important per a
l’autogovern. I, per això, hem dit que
sí, començarem a fer feina amb aquest
i d’aquí a un temps, ja procurarem fer
una altra reforma.
A quin nivell posaríeu aquest
Estatut?
No està a nivell del català, però tampoc
al del nivell d’Extremadura. Si al català
li donàssim un deu, el nostre tendria un
set. Amb el que teníem ara, de fet,
encara hi havia feina per fer, el que
passa és que hi ha d’haver voluntat de
fer-ne i s’ha de tenir finançament
suficient. No era un Estatut esgotat,
però s’ha obert un procés de
modificació i crec jo que ens hi havíem
d’apuntar.
Pensau que respectaran la
voluntat del Parlament Balear?

entrevista
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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

Canvis substancials no en poden fer,
perquè és anar en contra del propi
Parlament i no seria positiu.
Creis que estarà aprovat abans de
les properes eleccions?
Seria bo, però depèn en absolut de
nosaltres, sinó del Govern central. No
obstant, no canvia massa el panorama
dels resultats electorals.
Però hi haurà doble llista, al
Govern Balear i als consells.
Ja diria ara que la majoria de partits
optaran per col·locar el mateix cap a
les dues llistes per no confondre
l’electorat. Als partits petits ens
possibilitarà posar més gent a les llistes,
però no canviarà massa més coses.
En el vostre discurs de la Diada
de Mallorca vàreu dir que cal
posar fre a la immigració il·legal i
descontrolada. Què sig nifica
exactament això?
Crec que governar significa prendre
decisions i fer-ho amb perspectiva, de
manera que es solucionin problemes
abans que es produeixin. Fa quatre
anys, en el discurs de la Diada, ja vaig
preveure que hi hauria un problema
greu en el tema de la immigració si no
es prenien mesures. El temps,
desgraciadament, m’ha donat la raó, i
això ho reconeix tothom. Mallorca és
una unitat territorial que és la que és:
té els quilòmetres que té, i hi cap la
gent que hi cap. A més, la nostra
economia es basa en el turisme, cosa
que significa espais verds, paisatges,
seguretat. Per tant, és incompatible
continuar aquest model que tenim i

que continuï venint gent com ara, de
forma descontrolada, que està creant
guettos i màfies, i hi ha zones que
només són d’un determinat col·lectiu.
Això és insostenible des de l’aspecte
de garantia de futur en el nostre motor
econòmic, el turisme; en el de la
seguretat i en el del territori. Hem de
dir basta.
Com creis que es pot aconseguir?
En el meu entendre els hem de donar
possibilitat de subsistència a la seva
terra perquè no hagin de venir, perquè
no s’hagin de jugar la vida. És un
problema per a nosaltres i és un
problema per als seus països d’origen,
perquè se’n van e ls més valents, els
més joves, els millors... Hem de fer,
totes les institucions, convenis de
col·laboració amb els seus governs,
escoles, organitzacions no
governamentals, centres formatius,
comprar la seva producció agrícola...
No existeix una necessitat mútua:
ells de venir i nosaltres de gaudir
de la seva mà d’obra?
Hem d’acceptar que vénguin totes
aquelles perso nes que tenguin una
feina en aquesta illa, i amb la
remuneració que tendria qualsevol altre
ciutadà, perquè en cas contrari és una
competència deslleial amb el
treballador local. Si no és així, estam
creant pobresa i inseguretat. Si la
immigració és legal, doncs perfecte.
Però desgraciadament no és així.
S’integrarà a la cultura mallorquina
aquest fl uxe de nouvingut s?

Crec que qui ve a fer feina, té un
habitatge digne i els seus fills van a
escola, acabarà integrant-se. És més,
a la llarga seran més mallorquins que
els mallorquins, parlaran la nostra
llengua i posaran noms tradicionals
d’aquí als seus fills.
Per una banda es diu que Mallorca
no pot créixer més, que no es pot
construir més... però mai no
s’havia ampliat tant la xarxa de
carreteres com ara. Com s’entén?
Estam en una societat en la que prima
la comoditat, i no podem anar en
contra d’això. S’han de fer
infrastructures i hi ha d’haver bones
carreteres perquè s’hi pugui anar
còmode, ràpid i segur. La configuració
de la nostra illa no permet dur el tren
o el metro a molts pobles, per tant ha
d’existir una xarxa de carreteres, amb
un transport públic, i això no significa
que s’hagi d’urbanitzar el voltant
d’aquestes vies.
Tampoc mai no s’havien vist
tantes grues co m els darrers
anys...
Els ajuntaments han de tenir recursos
econòmics per fer front a les seves
necessitats. Avui, la majoria
d’ajuntaments es finan cen amb les
llicències d’obres i, si no creixen, tenen
problemes econòmics. D’altra banda,
hi ha un problema de distribució injusta,
de manera que els municipis que han
estat més proteccionistes, no tenen
les contraprestacions. És just que
aquells pobles que aporten el paisatge
que venen els veïnats es vegin

entrevista
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compensats. Tot això, emperò, no
justifica el que fan determinats
ajuntaments, alguns amb alevosia.
Les taxes d’eliminació de fems
han augmentat molt els darrers
anys. Seguirà aquesta tònica?
No, no sempre pujarà tant. Fer les
coses bé té un cost.
Què és, concretament, el que ha
fet el Consell en aquest aspecte?
Amb els anys que fa que som
presidenta del Consell hem passat de
zero a deu. Teníem 160 abocadors
incontrolats, Son Reus que es pegava
foc un parell de v egades cada mes,
abandonament de trastos i enderrocs
per tots els torrents... desastrós. En
aquest moment feim recollida selectiva,
reciclatge, compostatge, incineració,
produïm energia a través del fems,
reutilitzam... Amb el Parc de
Tecnologies Ambientals hem passat
de ser un exemple a no seguir a un lloc
capdavanter dins Europa. La feina no
acaba aquí, hi ha més fases i tot duu el
seu procés, però hem fet molt de
camí.
Com van les relacions amb el PP?
Tenim amb ells un pacte de
governabilitat que crec que ha
funcionat i ha estat bo. Sens dubte hi
ha una pugna, sempre que vénen
eleccions, amb tots els partits polítics.
La nostra relació seria bona si no fos
que és un partit que té un espectre que
arriba fins a l’extrema dreta amb
persones que c reen prob lemes, que
duen una guerra en contra nostra, de

la que ens ressentim. No és així a
l’esquerra, que està molt més
compartimentat.
I amb Jaume Matas?
Amb el president ens duim bé i no ens
duim bé amb un sector del partit
d’extrema dreta i amb un mitjà de
comunicació que els fa de portaveu.
Quina postura té el vostre partit
envers la piscina de Pedro J.
Ramírez?
Quan és tan difícil posar ordre en
urbanisme, no es poden fer excepcions,
i molt menys excepcions que ofenen
la intel·ligència. Pot haver-hi altres
piscines que  n o estan legalitzades,
però els propietaris no en fan ostentació
pública ni exigeixen la seva legalització.
Aquesta excepció és dolenta i
contraproduent, perquè molta gent

podria exigir el mateix; i el conveni
perquè els nins hi puguin anar a nedar
ofèn la intel·ligència dels mallorquins.
Quines expectatives veu UM
davant le s propers eleccions?
Doncs un augment important, perquè
ens presentam des de la governabilitat,
la feina feta, reforçant Palma, amb la
necessitat q ue no hi hagi majories
absolutes i que hi hagi gent que defensi
Mallorca i els mallorquins.
Presentareu candidatura a tots els
municipis?
Sí.

Entrevista conjunta de l’Associació
de Premsa Forana de Mallorca

Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

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

entrevista
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Futbol

El C. E. Artà, líder de Preferent
Murense 1 – Artà 2
Gols: Terrassa, Femenias
Alineació: Nofre, Sureda (Rocha),
Femenias, Piñeiro, Caldentey, Víctor,
Grillo, Dalmau (F. Nieto), Reyes, J.
Tous, Terrassa

Artà 2 – Xilvar 1
Gols: Terrassa, Piñeiro
A: Bisbal, Sureda, Femenias, Terrassa,
Piñeiro, Caldentey (Gayà V.), Víctor,
Gayà M., (A. Nieto), Dalmau (Grillo),
Reyes, J. Tous
Excel·lent inici del C. E. Artà que l’ha
duit, després de moltes temporades, a
comandar la classificació de Preferent.
El joc que realitza no és que sigui
espectacular ni massa vistós, però sí
pràctic i amb lluita per defensar el
resultat quan li és favorable i anotar-
se la victòria.
A Muro, partit fat amb poc futbol per
part dels dos contendents, ja que cap
va inte ntar fer res de futb ol i es
respectaren massa. Es va avançar en
el marcador l’Artà per empatar els
locals abans del descans. A la segona
part va seguir el mateix to de joc amb
poques ocasions de gol, cosa que
presagiava el repartiment de punts.
Però ja a les acaballes del partit,
l’Artà va encertar amb una contra,
fent el gol que li donaria el triomf.
Contra el Xilvar a Ses Pesqueres es
va confirmar el bon inici de temporada
quant a victòries, ja que el joc de
jornades anteriors no va millorar massa,
però sí el resultat. Es va avançar el
Xilvar, que jugava un poc millor que
els locals i incordiava més la porta de
Bisbal. Poc a poc l’Artà va anar a
cercar l’empat i a la sortida d’una
falta molt ben executada per Piñeiro,
Terrassa, d’un magnífic cop de cap
(ja du tres jornades seguides marcant),
feia l’empat amb el qual es va arribar
al descans. Abans, el Xilvar es va
quedar amb deu homes per
l’autoexpulsió d’un dels seus jugadors,

cosa que acusaren a la segona part, i
l’Artà es va aprofitar en la forma de
més domini i creant més ocasions de
gol. Aquest arribaria en una bona
jugada amb centrada des de la banda
dreta i enorme remat de cap de Piñeiro.
Aquí es va acabar el partit, ja que
mancaven pocs minuts pel final i el
Xilvar es veia incapaç de tenir una
reacció.
Repetesc, bon inici de l’Artà pel que
fa a resultats, i que segueixi la ratxa.

II Regional
Artà 4 – At. Peguera 0
Gols: Juanlu, Sancho (2), Bernat
A: Pere Miquel, Massanet, Pascual,
Sirera, Juanlu, Ferrera (Cabrer),
Sancho, Borja (Raul), Xavi (Pedro),
Gamaza, Bernat (Femenias)

Soledad 1 – Artà 1
Gol: Gil
A: Pedro, Massanet, Pascual,
Gamaza, Sirera, Juanlu, Bernat, Gil
(Ferragut), Rocha (Ferrera), Sancho
(Raul), Borja
Dues jornades sense perdre i també
bon inici en aquesta categoria, en la
qual l’objectiu d’aquest equip no és
altre que el de jugar per pura afició i
passar-ho bé, sense una obligació de
lluitar per l’ascens, que si arribava,
benvingut sigui, però la seva
participació és pels motius comentats.
Com que no juguen baix cap pressió,
la veritat és que contra el Peguera
jugaren còmodes, amb estones de bon
futbol i molt superiors al rival, cosa
que es va traduir en una clara victòria
com demostra el marcador final. A
Palma, contra el Soledat, partit molt
igualat entre els dos equips, repartint-
se per igual els encerts i els desencerts,
amb repartiment final de punts que va
fer justícia al que va succeir sobre el
terreny de joc.

Juvenils
Artà 1 – Sta. Catalina At. 0
Gol: Nadal
A: Sergi, Nadal, Felip (Genovard),
Coll, Aitor, Ismael, Juanfran, Font,
Serra, Marc, Bajo (Ginard)

Montuïri 1 – Artà 2
Gols: Nadal, Ismael
A: Sergi, Marc, Ginard (Díaz),
Obrador, Font, Nadal (Bover), Ismael,
Felip (Alberto), Aitor (Bajo), Coll,
Cattaneo (Villar)
Compten els seus partits per victòries
els juvenils a l’inici del campionat,
cosa que pot augurar una bona
temporada. Contra el Santa Catalina
es va patir un poc ja que l’equip
visitant, principalment a la segona part,
va dur més la pilota i va dominar més
el joc però no encertaren de cara a
porteria, perdonant algunes clares
ocasions de gol. L’Artà en va tenir
per haver sentenciat i no passar pena,
però el que compta és el resultat i els
tres punts quedaren a Ses Pesqueres.
A Montuïri, partit bastant xerec, amb
triomf final de l’Artà que va poder
guanyar per golejada, empatar i fins i
tot perdre després de perdonar clares
oportunitats de gol i inclús hagués
pogut canviar el signe del partit ja que
Sergi va aturar un penal amb 1-1 al
marcador i va evitar que els locals
s’avançassin. Ja dic que la marxa del
partit podia haver estat una altra, però
final feliç i victòria per l’Artà.

Cadets
Pla de Na Tesa 1 – Artà 0
A: Bernat, Martín, Gil, Riera, Coll,
Flaquer, Roberto, Molina, Alzamora,
Ignasi, Ruben
Amb derrota mínima s’estrenaren els
cadets en una temporada que es
preveu dura per a ells, ja que hi ha
molts debutants en l’equip. Però
siguem optimistes i donem-los tot el
suport i confiança necessaris. Un altre
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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

handicap pot ser que la plantilla sigui
un poc curta, però això no ha fet més
que començar, la temporada és llarga
i segur que milloraran partit a partit.
Aquest en concret va ser bastant
igualat i si hagués acabat amb empat
s’hagués ajustat més al que va donar
de sí el matx.

Infantils
Rtvo. Arenal 3 – Artà 4
Gols: Zafra (2), Adrian, Carrió
A: Sevillano (Massanet), Llull, Ginard,
Zafra, Adrian, Carrió, Fiol, Jon, Bover
(Gutiérrez), Arto, Garau

Artà 0 – Es Pla 4
A: Sevillano (Massanet), Llull, Ginard,
Zafra, Adrian, Carrió, Fiol, Jon, Kallol
(X. Darder), Arto, Garau

Peña Arrabal 2 – Artà 2
Gols: Jon, Garau
A: Massanet (Sevillano), Antònia
Navarro (Kallol), Llull, Ginard, Zafra
(Bover), Adrian, Carrió, Fiol, Jon,
Garau, Arto
Varietat de resultats  en aquests tres
partits jugats, aconseguint els millors
lluny de Ses Pesqueres, ja que ho han
fet amb una victòria i un molt meritori
empat contra el Peña Arrabal, però
podia haver estat millor ja que en els
darrers compassos crearen i
tengueren clares ocasions de gol per
haver desnivellat el marcador, però

bo va ser l’empat. La derrota a Ses
Pesqueres contra Es Pla, res a dir, ja
que els visitants foren molt millors i
d’aquí el seu clar triomf.

Alevins F-7
Es Pla 3 – Artà 1
Gol: X. Darder
A: Riutort, Danús, X. Darder, Ferragut,
Riera, Tous, Alzina. Edgar, Girart,
Amer, Seguí

Artà 13 – Sta. Eugènia 0
Gols: X. Darder (3), Tous (2), Seguí
(2), Riera (2), Danús (2), Ginard,
Ferragut
A: Riutort, Danús, Edgar, Ferragut,
Amer, Riera, Ginard. X. Darder, Seguí,
Tous, Alzina
Molta renovació en aquesta categoria,
pujant des d els benjamins bastants
dels seus integrants. Les primeres
actuacions presagien que hi haurà un
bon grup i que poden realitzar una
bona campanya. Lo principal és
l’aprenentatge i la maduració. A
Vilafranca, debut i partit normal per
part dels dos equips, com així va ser la
victòria pels locals, un poc millors que
els artanencs. L’estrena a Ses
Pesqueres va ser apoteòsica i va ser
contra el rival més directe de la
categoria en la passada temporada,
però que no se sembla gens al que va
venir a Artà. El resultat xerra per sí

sol del que va ser el partit. Absoluta
i total superioritat artanenca, ja que
apart dels gols que feren, els forans
no arribaren ni un sol pic a la porta de
Riutort.

Benjamins F-7
Artà 1 – Manacor 2
Gol: Massanet
A: Jonathan, Tous, Ojeda, Moll, Vega,
Massanet, Pascual. Alex, Bisbal

Olímpic 5 – Artà 0
A: Jonathan, Vega, Moll, Tous,
Pascual, Massanet, Bisbal. Ojeda,
Alex, Riutort
Poc han pogut fer els benjamins contra
els manacorins en els dos partits,
principalment a Manacor contra
l’Olímpic on aquests foren netament
superiors. A Ses Pesqueres, la cosa
va estar més igualada però així i tot,
els forans feren més mèrits per endur-
se’n la victòria. La temporada sols
acaba de començar i no tots els rivals
seran de l’entitat dels manacorins.
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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

Vòlei

Temporada 2006/07

Ja han començat la totalitat dels equips del Club Vòlei
Artà els seus entrenaments, des de l’escola de vòlei
fins el sènior femení, amb novetats importants. Per
primera vegada hi haurà dos equips infantils femení,
el Restaurant Son Bessó i el Bar Poliesportiu
Artà; l’altra novetat serà l’equip sènior femení, ja
que feia un quants anys que no n´hi havia. La resta
d’equips la formen l’escola de vòlei; el cadet femení,
Duplicat Artà; juvenil femení, Toldos Artà;
Juvenil masculí, Fusteria Alzina Artà; i sènior
masculí, Ferreteria Pascual Artà.  No es descarta
que es confeccioni algun equip més, però s’està a
l’espera dels calendaris. Si algú està interessat en
formar part d’algun d’aquests equips pot passar pel
poliesportiu d’Artà i demanar informació a qualsevol
dels equips que està entrenant. Recordam que els
horaris de l’escola de vòlei són: dilluns, dijous
i divendres de 16’45 a 18’00 .

Sènior masculí
30-09-06
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ 3
Consell 0
C. V. Artà: Pau Cabrer, Martí, M. Pastor, Carles, Marcos,
Jordi, P. Piris, Ll. Terrassa, T. Lliteras, M.A. Tous, T.
Massanet, T. Llabrés, Tobias.
Primer partit de preparació de la temporada i victòria clara
davant un dels equips que  debutarà a la segona divisió
balear. El partit servia per acoblar les noves incorporacions,
fins a 6, i la veritat és que no ho feren gens malament. Hi
havia moltes cares noves en aquest equip sènior; Martí i
Carles provinents del Ca’n Picafort; Marcos i Jordi de
Cala Rajada; Toni Massanet, que retornava a Artà després
d’un any en el Manacor i Toni Lliteras d’Artà. Tant els que
no havien jugat mai com els que sí ho havien fet, jugaren a
un bon nivell i es començà a veure el potencial d’aquest
equip, que segur que lluitarà pels llocs alts de la classificació.

esports

EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius

esports
Laura Rosselló, del judo Renshinkan, convocada per l’equip nacional

Na Laura ha tornat ser notícia aquests
dies, ja que la Selecció Espanyola ha
comptat amb ella per participar en la
concentració nacional que hi ha hagut
aquest cap de setmana passat a
Madrid.
Aquesta concen tració ha estat molt
interessant, ja que s’ha convocat
l’equip nacional sènior absolut, els sub
23 i els júniors, a més dels cadets, com
el cas de na Laura, que enguany
acaben el programa de tecnificació.
La Federació Espanyola està molt
interessada a moure les joves promeses
que ara tenen 16 anys i comença a
introduir-los en la categoria superior,
que en aquest cas és la júnior (fins als
20 anys).
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

En breu temps finalitzaran les
classificatòries per disputar les dues
semifinals del Gran Premi del Criador
per a cavalls de 5 anys que tendrà lloc a
l’hipòdrom de Son Pardo. Entre els
diferents cavalls inscrits hi trobam Judge
LLM, propietat de Josep Esteva,
Jatkinson VX, de Sa Corbaia i Joli de
France, propietat de Al essia Sánchez.
Referent als cavalls més destacats
d’aquesta quinzena anomenarem a Joli
de France que ha anotat dos segons llocs
a les proves prèvies al G.P. del Criador.
També el cavall de Sa Font Calenta,
Hacker Black, ha tengut molt de
protagonisme aconseguint un gran
registre de 1.17 a Son Pardo. Per  a
finalitzar ressaltar els bons resultats de
Jamin de Kor, propietat de Francisco
Piris, Grand d’Amour, d’en Pep Felix
González i la regular i efectiva Gentille
de Nuit, conduïda per Antoni Servera.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

 901

esports

MILLOR 8 9 16 17 23 24 30 1
TEMPS SP MA MA SP MA SP MA SP

GENTILLE DE NUIT 1.18 3 2ON 4RT 3
GRAND AMOUR 1.17 2 3ER 2
HACKER BLACK 1.17 4 3ER 3ER 4
JAMIN DE KOR 1.17 9 1ER 3ER 2ON 9
JATKINSON VX 1.17 2 3ER 2
JOLI DE FRANCE 1.18 10 1ER 2ON 2ON 10
JUDGE LLM 1.18 3 2ON 3

NOM DEL CAVALL PUNTS 
TOTAL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE-OCTUBRE
LIDER:  

MULTIPLI-CANTANT
 JUGUEM MULTIPLICANT

Una manera fàcil i
divertida d’aprendre les
taules de multiplicar.

El trobaràs a la tenda DUPLICAT, c/ M.I. Morell, 8

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

Código Davinci V

Els escrits de Nag-Hamadi, igual que
els de Qumram dels que ja parlàrem,
també es varen conservar gràcies a la
sequedat del desert, en aquest cas el
d’Egipte. Varen ser descoberts devers
la meitat del segle XX. I com els de
Qumran, tenen l’interès que no han
estat tocats ni copiats per ningú des
del segle IV.
Són un conjunt d’escrits cristians (a
diferència dels de Qumran,  aquests
parlen tots de Jesús i és el seu tema
principal) en llengua copta (la llengua
antiga d’Egipte). La majoria són
escrits molt tardans, expressen
opinions i maneres de pensar d’alguns
cristians d’aquella època, però de cap
manera són fonts històriques útils per
esbrinar coses de Jesús o dels inicis
del cristianisme. Per dir-ho amb
paraules vulgars: els va escriure gent
que de Jesús sols coneixia els
evangelis, com nosaltres, i s’ha de dir
que amb manco capacitat d e crítica
textual. Són escrits de caràcter gnòstic,
un corrent que va ser important al
principi del cristianisme i que va arribar
a desaparèixer.
Però entre aquests escrits hi ha també
traduccions d’escrits grecs més antics,
del segle II. Entre ells l’Evangeli de
Judes, que tan  famós  es va fer a la
primavera de 2006. S’ha de dir que és
curiós que fos trobat als anys 40 del
segle XX i u na revista ho presentàs
com una troballa recent. I a més, era
un escrit conegut, no el teníem, però
molts de sant s pares en parlaven i
quasi sabíem tot el seu contingut.
Històricament té molt manco
importància aquesta troballa respecte
a la de Qumran. Aquests escrits, per
altres vies, eren perfectament
coneguts i havien arribat tots als
nostres dies.
Quin interès tenen? El podríem
qualificar de romàntic: Un home o

varis, amb pensaments dissidents dels
majoritaris a l’Església, durant el segle
IV, fan l’esforç de recopilar una sèrie
molt completa de documents no

reconeguts com a autènticament
cristians per l’Església i els amaguen
per tal de conservar-los per a la
posteritat. Això és una imatge que
reforça una tesi que, amb molt
d’esforç, s’intenta escampar per
arruïnar la imatge de l’Església:
l’Església, ja des dels seus inicis, s’ha
dedicat a amagar la veritat i ofegar el
pensament, i aqu est és el seu paper
dins la història.
És cert que l’Església s’ha hagut de
definir davant les idees noves. I és
cert que ha trobat que no totes encaixen
en l’Esperit de Jesús. I és cert que ha
emprat la seva capacitat d’influència
per evitar que s’estenguin opcions
contràries a l’esperit de Jesús. Fins
aquí és ben legítim. No ho és el que
també en algunes ocas ions ha fet:
incitar els poders públics perquè emprin
la violència contra les opinions
contràries. Però de cap manera es pot
interpretar la història de l’Església

com una oposició al progrés de la
veritat.
Als primers segles, va anar creixent
pel simple poder de la convicció,
perseguida amb duresa pel s poders
públics.
Al final de l’imperi romà, ja com a
religió oficial, va dulcificar la brutalitat
d’aquella civilització: regulació de les
condicions de l’esclavitud, eradicació
de l’infanticidi, dels espectacles
sagnants, etc.
Després, molts volen fer veure com
l’edat mitjana és un temps obscur
precisament pel domini de l’Església.
Com si hi hagués llum abans, després
l’Església fa la fosca, i al renaixement
s’alliberen de l’Església i torna la
llum. No és així. Cau la civilització
grecorromana per la seva pròpia
debilitat, i després, sols als monestirs
i gràcies a l’Església es conserven les
obres de l’antiguitat i es segueixen

de la parròquia



 39
6 d'octubre 2006
Número 755

39
 903

de la parròquia
comentant, reflexionant i divulgant.
En néixer les ciutats, és l’Església qui
crea les universitats i escampa des
d’elles la saviesa grecorromana que
durà al renaixement. És casual que el
renaixement es produís als països
cristians i no als musulmans que també
conservaven la saviesa clàssica?
En les conquestes d’ultramar,
l’Església té exemples impressionants
de defensa dels indígenes: Juníper
Serra, de la nostra terra, i els Jesuïtes
de Paraguai que mostra la pel·lícula
«La Misión». I mirada en general és
una constant contenció de l’explotació
dels indígenes i els africans. És casual
que a l’imperi espanyol l’esclavitud
tengués més controls i dificultats?
Durant l’edat moderna, és ben cert
que l’Església no du la iniciativa del
creixement ideològic i té una postura
en general defensiva. Però el que no
fa amb idees ho fa amb fets: crea el
germen del sistema educatiu i del
sistema hospitalari-assistencial.

Al segle XIX, una església perseguida
i amb moltes dificultats profunditza en
l’extensió del sistema educatiu i
assistencial.
A finals del XIX i principis del XX és
l’Església i no el socialisme qui crea
les caixes d’estalvis i els montepios
que seran el germen de la seguretat
social i l’actual estat del benestar.
Amb la conquesta d’Àfrica, l’Església
s’hi aboca, ara, a diferència
d’Amèrica, completament
independent del poder polític liberal i
sense ser justificació ideològica de la
conquesta, i crea la que encara
actualment és la xarxa més important
de solidaritat al que anomenam tercer
món. Mentre que als països rics
s’aboca al que anomenam acció social
que tapa les encletxes que deixa l’estat
del benestar.
Els cristians han comès pecats, és ben
cert. Els cristians han rebutjat moltes
ideologies, que és perfectament legítim
i part del seu deure, però és cert que

V i a t g e s
LLEVANT

en alguns casos han abusat de la seva
posició preponderant contra elles. I
potser que fos això el que mogués
aquells homes egipcis del segle IV a
amagar un conjunt d’escrits que la
majoria dels cristians volien fer
desaparèixer. Però de cap manera
això és el centre i allò definitori del
cristianisme. S’ha de reconèixer que
el cristianisme ha aportat molta de
llum a la humanitat i això almanco ha
de fer presumir que en pot aportar
més en el futur. És legítim criticar el
que els cristians han fet malament, és
legítim posar controls als cristians
perquè no hi tornin, però ningú pot
tergiversar la història i voler fer veure
que la funció del cristianisme ha estat
sempre, en tot lloc i només ofegar el
progrés.
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Foc i ...

-»Vos vaig dir una vegada l’amo de Son Cuit que a partir del mes de
setembre començaríem a veure moviments polítics des nostres llustres
locals. Els socialistes ja han encetat la campanya, encara que aquesta
està molt lluny per arribar al mes de maig. Jo pens que han començat una
mica prest, però qualcú ha de començ ar. Això és senyal que ja  ho deven
tenir clar. S’actual batlessa es tornarà a presentar. Sabeu que en feren
de festa damunt s’esplanada nava des tren! Hi foteren una envelada que
hi cabia molta gent. Bones torradetes i bon vi. I venga menjar i beure. La
gentada estava es pantada de veure com es socialis tes tiraven la casa per
la finestra...
I venga «prometem i prometem; demanau i donarem; digau les mancances
i farem....» tan de prometre que un poc més i ens arriba es tren de Ciutat
aquella mateixa nit. Na Francina de Ca n’Armengol no va faltà que bé
se mereixia una festeta cabal per lo penada queva passà per  sa mort des
seu amic i bon diputat Quetgles. Què al cel sia ell i tots los nostros.
Me cau bé aquesta Francineta, té bona presència, és guapa i garriguel·la.
Parla amb elegància, calla quan ha de callar i xerra quan ha de xerrà.
Al manco té més carisme i tarannà que el propi Francesc d’Algaida. Per
a mi na Francineta seria sa candidata ideal per a dur es pes de sa nostra
espergida autonomia: quatre illes, un país... quina mania amb això de
país. No vull dir lo que pens sobre això perquè lo d’en Rubianes quedaria
curt. A mi me pareix que cada illa és un país.
Lo que passa que ara hi hauran d’afegir l’ Estat Independent de Na
Carretó que no té res a veure amb aquesta id ea de pertanya a tantes illes
i païssos: Mallorca és Mallorca i ja està bé! Meam si ho entenem d’una
vegada; com s’ho ha de ficar dins sa mollera en Jaumet de Sa Mata Roja.
Ets altres faran lo que voldran.
Per cert, un dia parlarem d’aquesta Mallorca com a regne. Hem de tenir
clar que el Regne de Mallorca abraçava molt més que no ara, incloses
totes ses illes. Això de les Balears, «las Baleares», com diven es ciutadants,
que quan parlen «el ca stellano» se pensen que són més que es al tres, és
un invent d’alguna lumbrera que s’inflà de beure Aigoardent de Cura
perquè d’havia tenir una mal de ventrada que encara Sa Riera devallen
degotissos pudents, al temps de la impresionant moixa que agafà. Fins i
tot encara s’Àngel Sant Miquel de S’Almudaina de Ciutat segons els aires
d’on venen sa gira manco cap a de Sa Riera amb aquell tuf.
Bé, Francineta, a tu te voldríem veure com a cap del Regne de Mallorca
i repetir aquelles mateixes paraules que el teu amic Francesc d’Algaida
digué al dia que fou envestit President: «Carai Jaumet de sa Mata, no és
lo mateix Arnau que mestre Arnau».

I ara Francina, si tu me vols escoltar,
et diré que ma i le s cançons de primavera
al cementeri han arribat:
sols el plorar apaivaga,
com la profunda torrentera,
n’hi ha que encara tenen plorera,
d’aquella, entre germans, incivil guerra.
En viva flama i en silenciosa  amargura encara callen,
i la pau de s de la tristesa cer quen,  dels morts que estimaven.
Ai, si les roses tornessin a caure!».

El sen Guio t

...fum.
-»Ja que enceteu el tema de la
bandereta vos diré un parell de
coses que molta gent a lo millor no
sap. La vertadera capital
d’Espanya hauria de ser Barcelona
i no pas Madrid. El perquè és molt
bo d’entendre. Temps era temps
que la bandera era blanca. Era la
bandera borbònica. Aquella que
començà a comandar a partir de
1715. Emperò no se veia bé. De
vegades qualca canonada se
perdia allà on no tocava per mor
d’això. D’aquí que els borbonets
varen decidir canviar-la. Agafaren
la catalana, la varen retallar i vet
aquí la bandera pàtria.  Per tant,
quan els madrilenyos vulguin els
catalans els hi donaran, suposo,
la independència. Basta que ho
demanin. Faltaria més.  A mí, tant
se men dona de banderetes. Com si
fan bandera nacional el banderí
del Club de Futbol  de
Villacorderos.  Però sens dubte, el
gran tema de debat patri han estat
les paraules del Bisbe Blanc de
Roma. Allò den Mahorma. Fotre tu
quin tiparraco. I l’altra va i diu
que cap moro li ha demanat perdó
per haver ocupat Espanya vuit
segles. Aquest tampoc ha  anat a
costura en mestre Joan Picó, se
coneix bé pels de sbarats que diu.
Be, tot son formes de fer la sopa.
Pel que fa a les eleccions, encara
és prest. Es cert que el s socialistes
ja han designat cap de llista, però
encara no sabem quin són els altres
i això és important. De totes formes
es presenten un com bats dialèctics
d’aquests de pinyol vermell. I que
passarà si els resultats es  tornen a
repetir?. Un pacte d’esquerres pot
ser? Un de dretes? I si abans de les
eleccions hi ha coalicions
electorals? O una Opa que ara
estan de moda?».

L’amo de Son Cuit

col·laboració
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col·laboració
Les messes del batre
En ser temps de la recol·lecció del gra
i de la major part del fruits, es diu «en
s’estiu tothom viu». I per aconseguir
alguna cosa hi ha d’haver esforç, en
definitiva, posar en marxa la voluntat.
Però, quan realment c ostava el
garbejar, com les demés feines
camperoles, era abans de la
mecanització. Avui en dia els aparells
avançats es pot dir que ho fan quasi
tot.
Antany la terra era el mitjà de
producció per excel·lència i per això
es treballava amb tota la cura possible.
La reiteració de temps originava un
ordre convencional, com un calendari,
que en lloc de ser conegut era
primordialment viscut. Aquestes
feines continuades no n omés tenien
un temps, sinó uns dies o, fins i tot,
unes hores  concretes, guiades  pe r
l’experiència i tenien molt present la
tradició, «c ada cosa a s on temps i
per l’estiu cigales» .
La diada del batre figurava en el llistat
de feixugues feines que, per llimar
l’esforç que la tasca obligava i oblidar
les calors, qu e, com ara, ja estaven
empenyent fort ferm, es cantussejaven
tonades que duien impregnades el
segell de la llarga estada dels sarraïns.

Es cavall no s’ho pensava
que es batr e li causàs dany,
serà diferent d’antany
com el senyor el pintava.

Per batre en el món no hi ha
com ses egos ben ferrades,
ell peguen unes  potades
que a s’era fan tremolar.

L’era, abans de batre s’havia de
destapar, llevar l’encobriment de palla
que, acabat el batre, es tornava a
posar per la seva conservació.
En fer-la, el pagès tenia molt esment
que fos un lloc on el vent no hi faltés
i que aquestes con dicions fossin de
llarga durada, es reforçaven les
voreres amb pedres i es procurava
que, ben a prop, es pogués comptar
amb l’ampla ombra d’un arbre.
La jornada d’un dia de batre acabava
quan el gra estava en trat i no es
dinava fins que s’hagués acabada la
tasca.
El batre, en el sentit tradicional, ja fa
estona que entrà en la nit eterna del
passat. Ja queden lluny aquelles
escenes fent les garbes de palla.
Una vegada enllestida la sega, fetes
les garbes i traginades a prop de l’era
és quan començava la tasca del batre,
com una representaci ó t eatral, que

any rere any ventaven i ventaven el
gra damunt l’era.
El primer que es solia batre era el
llegum, faves, pèsols...
Es podia iniciar el batre amb una, un
parell o tres bísties i, fins i tot, alguna
vegada eren quatre.
Són tasques del juliol en plena calor,
on tots els anys, dia 20, ve la monja
Santa Margalida, que l’encén i el frare
San Bernat, dia 20 d’agost, que
l’apaga. Acabada l a batuda, per les
terres del garballó (la península de
Llevant), comença la collida de la
palma d’on sorgiran formoses
senalletes i capells.

Estam dins l’estiu,
el vent s’ha calmat.
Les cigales canten
amb jorn allargat.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys (del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 10 d’octubre de 1929

Cala Ratjada era el títol de la portada
de la primera desena d’octubre, el
qual article, si gnat per Blancaflor,
parla de la grandesa de la mar, extàtica,
banyada pel sol ardent de l’estiu i
també dels homes pescadors, de las
xerxes i els rems, del peix que capturen
i porten cap al moll. També de les
penyes banyades per les ones de la
mar que entren per les retxilleres i
arriben a les voreres de les cales i els
penya-segats.
(Menjau fruita i plantau fruiters, ja
que la fruita és una base d’alimentació
tant per la seva composició química
com per les seves qualitats que obren
favorablement en l’organisme.)
Registre
Naixements: Dia 13 de setembre,
Andreu Sansó Muntaner, fill
d’Andreu Sansó i Catalina Ventura.
Dia 14, Sebastià Gelabert Gili, fill d’en
Pere i na Margalida Comuna. Dia 19,
Juan Vidal Llodrà, fill d’en Jordi del
ferrocarril i n’Antònia. Dia 26,
Sebastiana Brunet Frau, filla de Pere
Joan Seu i Sebastiana Carb onera.
Antoni Caldentey Gil, fill d’en Miquel
Garbeta i na Isabel Sua. Dia 28, Juan
Massanet Flaquer, fill de Jaume
Busquer i Victòria Mangola. Dia 5
d’octubre, Aina Servera Femenias,
filla d’en Juan Leu i n’Aina Rossa.
Dia 6, Pere Llinàs Ferrer, fill d’en
Pere Bossa i na Maria Vermella.
Defuncions: Dia 21 de setembre,
Catalina Tous Gelabert, a) Gaira, 75
anys. Pere Pastor Quetglas, a) Redó,
69 anys. Dia 23, Joana Aina Gelabert
Pastor, a) Jaumina, 70 anys. Dia 27,

Juan Llaneras Danús, a) Serra, 58
anys. Juan Genovart Ginart, a) Polit,
pàrvul. Dia 28, Margalida Garau
Amorós, a) Melindra, 21 anys. Dia 5
d’octubre, Margalida Carrió Amorós,
a) Regalada, 65 anys. Magdalena
Pons Gil, a) Gila, 80 anys.
Matrimonis: Dia 5 d’octubre,
Bartomeu Esteva Alzina, Pamboli de
ses Terres, amb Antònia Cursach
Tous, a) d’Algaida.
De Ca Nostra
Necrològiques: A Buenos Aires  ha
mort després d’una llarga malaltia en
Miquel Esteva, a) Bou.
El camí de les Coves: Amb molt
bon encert es fa construir pel propietari
en els punts perillosos de la carretera
una paret de l’es planada de davant
l’entrada, ja està completament acabat.
Al creuer s’ha posat un avís perquè
els autos toquin la bocina per avisar
els guies.
Museu: Abans de sortir de la nostra
vila el bon patrici Mossèn Francesc
Sureda Blanes féu un donatiu important
al Museu. A la secció d’arqueologia
han ingressat alguns objectes de bronze
i terrissa procedents de la Cova de
Son Bauzà (Establiments). Altres de
la Cova del Morro (Manacor), alguns
de Son Sard (Son Servera) i dues
monedes romanes donades per Martí
Gili, a) Colom, i en Francesc de sa
Font Calenta.
Classes per adults: El dia 15
s’obriran les classes per a adults

(escola des vespres), a les escoles
nacionals d’aquesta vila.
Exposició a Barcelona: Han visitat
l’exposició de Barcelona en Joan Oleo
i esposa Catalina Piris, Joan Flaquer i
esposa Rosa Alzina, Mateu Sancho i
esposa Maria Pons i cunyada
Margalida, Rafel Vives i neboda Maria
Gelabert, Jaume Picó i esposa,
Sebastià Ginard Bisquerra, Maria
Àngela Esteva i Maria Gayà.
Artà, 20 d’octubre de 1926.-
El títol principal de la portada de
la segona desena d’octubre  era
«Petits comentaris». L’article en
qüestió anava firmat per Joan
Serrallonga i era com una espècie de
poesia dirigida als lectors.
A la segona plana hi havia una esquela
mortuòria de Dª Bàrbara Su reda
Massanet, que va morir víctima d’un
accident mortal als 53 anys, a la
carretera d’Alcúdia a l’indret de Son
Pejulí. Els seus familiars espòs D.
Antoni Blanes Mestre, fills Maria,
Coloma, Carme, Francesc, Aina,
Maria Antònia, Ignasi i Antoni, fill
polític D. Francesc Blanes, mare Dª
Coloma Massanet, germans i altres
parents participen als seus amics i
coneguts tan sensible desgràcia
pregant una oració per la seva ànima.
Els Excms. i Il·lms. Nunci de Sa
Santedat, bisbes de Lleó, Barcelona,
Osca i Vic concedeixen indulgències.
(Continuarà).

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

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

SUDOKU --------- Nivell molt fàcil ---------->

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

HORITZONTALS: 1. N’hi posaré a la llet i tendrà més bon gustet.
No és formatge mallorquí però també és bo. 2. Horroritzava,
escarrufava. 3. Aquestes tenen bon cor. 4. Arbre que es vesteix
l’estiu i es despulla l’hivern. Malaltia de les ungles. 5. Mania forta
de quan no pots veure qualcú ni en pintura. Prepara el jaç l’ocell per
pondre. 6. Aquest àtom és un punyater: ha robat un electró! Pensi.
7. Si et romps la del coll, mort. A mi. Consonant. 8. Espècie de garsa.
Finiré els dies. 9. Quan fa calor me’l bec gelat i amb fred, calentet.
Donareu a llum. 10. Abans de donar a llum.
VERTICALS: 1. Part de la tatxa on picam amb el martell per ficar-
la. Societat temporal d’unes quantes empre-ses per fer una obra,
com una carretera. 2.
Detestarem, avorrirem
intensament. 3. Figura
geomètrica. Les
paraules que comencen
amb aquest sufix tenen
a veure amb el nas.

Consonant. 4. Ple d’enardiment, de desig i ànsia. El que acompanya el
formatge. 5. Pareix que és el causant de la ràbia dels Estats Units contra
Iran. Estimar. 6. A l’altra extrem d’estimar. Pro nobis. 7. Patriarca bíblic,
pare de Matusalem. Aquests no van ni per mar ni per terra. 8. Ciència de
la conservació i conreu del bosc (pl). 9. S’acostumin. Desfilada a mitjan
febrer. 10. Encarregat d’una explotació agrària catalana. Consonant.

 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

De belleses n’hi ha moltes
i les se poden mirar
no les pots fer mai els comptes
de tan moltes que n’hi ha.

Si tresques ja mai les contis
que són males de contar
si tu vas devers can Montis
allà podràs carregar.

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

Cerca el nom dels següents bole ts comestibles:
pixacà, esclatassang, gírgola, picornell, xampinyó,
peu de rata, orella de llebre, blava, cogoma.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: L’excursionista
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

Sudoku
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 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1 C A C A U  E D A M 
2 A B O R R O N A V A 
3 B O N  D A D O  S E S 
4 O M  O N I C O S  I 
5 T I R R I A   N I A 
6 A N I O  R A O N I 
7  A N S  A  E M  R 
8 U R  O  M O  R I R E 
9 T E  P A R  I E U  
10 E M B A R A S S A R 

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

Fa 40 anys
Octubre del 66

Artá hace 400 años. Datos del archivo
municipal. Obras en San Salvador. Jo
Bartomeu Floriana fas testimoni com
lo senyer en Joan Sureda major otorga
haver rebut del senyer en Sebestià
Font, clavari, 5 sous per dos dies fonc
sobrestant al portal de la murada de
Sant Salvador; mes ha rebut per ppagar
6 jornals de manobres per dita feina:
so es 2 dies a Pere Ferrer i 2 a Guillem
Cantallops i 2 a Joan Gili a raó de 3
sous i 6 diners; mes 4 sous i mitx per
cobrir dos torreons, que tot pren suma
de 30 sous i 4 diners, fet a 27 d’abril de
1566.

Fa 25 anys
Octubre del 81

Dins pocs mesos el Museu Regional
d’Artà, deixarà el seu local habitual,
propietat de l?institut Catòlic d’Artà,
usat des de  la seva fundació l’any
1927, per a passar a un nou local, on
endemés de tenir unes mesur es més
eficaces de seguretat i eficiència podrà
desplegar les seves seccions
d’arqueologia, Història Natural,
Etnologia i Art i Història. El novell
local del Museu, sit uat a la Plaça
d’Espanya es propietat de Sa Nostra.
Aquesta entitat no ha mirat prim en
les despeses que ha efectuat per a
deixar les dependències del museu en
les degudes condicions.

Fa 10 anys
Octubre del 96

Cròniques del Llibre de Vauma. El
creixement urbà d’Artà (II). A finals
de l’any de gràcia del senyor de 1492
la molt lloable vila de l’Almudaina
d’Artà havia duplicat la seva extensió
vers l’a ny 1229. [...]  la modernit at
també arribà al poble, en aquella època
es decidí que ja no s’esquarterarien a
cap altra delinqüent ni tampoc el
penjarien dins gàbies de ferro als murs
del Santuari, per això feren el
«trespolet» al començament del carrer
que avui porta el seu nom, part damunt
de la cova d’enterrament talaiòtica
que aleshores era conte mplada amb
temor [...].

 C/ de Margalida Esplugues
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

CICLOTURISME I BTT

CLUB RED BULL & BIKETRIAL.
http://www.move.to/biketrial
Web dedicada al món del Biketrial.
Entra i coneix el nostre club. Trobaràs
fotos nostres i fotos dels corredors del
campionat mundial. També tenim
vídeos. A què esperes!! no busquis
més!!

AGRUPACIÓ CICLISTA
ANDORRANA.
http://www.mypic.ad/aca/
Històric Club ciclista, situat a Andorra
La Vella la cap ital del Principat
d’Andorra, dedicat a la pràctica del
cicloturisme amb 27 anys d’existència.

CLUB BTT ELS
SENGLANASSOS.
ht tp : / /www.angel f i re .com/c t /
senglanassos/

Club ciclista de BTT de Maçanet de
Cabrenys. Calendari de activitats i
curses en bicicletes, enllaços,
excursions, ...

A GIRONA EN BTT.
http://www.bttgirona.com/
Rutes en BTT pels voltants de Girona.
Rutes i mapes i recomanaci ons del
autor al personal que vulgui fer les
rutes.

MARXA SELEN IKA EN BTT -
NAVARCLES.
http://www.selenika.com/html/
index.php
Informació de la Marxa Selenika de
resistència en BTT, Mountain Bike,
celebrada en la població catalana de
Navarcles (Bages) al setembre, i és
organitzat per la Penya Ciclista de
Navarcles.

CLUB TRES PEDALS-
IGUALADA.
http://come.to/trespedals
Pàgina de BTT del Club Tres Pedals
d’Igualada. Conté algunes rutes per
Catalunya i l’Anoia. Fotos i mapes.

PENYA CICLISTA RIBERA
D’EBRE.
http://www.riberabike.com/
Web de la Penya Ciclista Ribera
d’Ebre, on podeu trobar informació
sobre les activitats que s’organitzen
durant la temporada, i informació de
recorreguts per la comarca, llocs
d’interès i serveis turístics de la Ribera
d’Ebre.
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oferta cultural
L’obra de teatre «Hamelin» premi nacional
de teatre del 2005 al teatre d’Artà
El proper diumenge 15 d’octubre a les 20.30 h es representarà
al nostre Teatre l’obra «Hamelin»  una producció d’Animalario
dirigida per Andrés Lima.
Aquesta obra fou la més premiada a l’any 2005, obté  quatre
premis Max: al millor espectacle de teatre, a la millor
direcció d’escena, al millor productor i al millor autor teatral
en castellà. A més, l’any passat va aconseguir el PREMI
NACIONAL DE TEATRE  .
Andrés Lima, director i actor es prou conegut pel seu paper
protagonista en la sèrie «Policias» o pel·lícules com «Los
lunes al sol», «El viaje de Carol»,
«Juana la loca» «Celos», «Dias de fútbol» i moltes altres.
Com a director ha treballat amb la companya Animalario
amb nombrosos espectacles teatrals.
L’autor Joan Mayorga, es professor de dramatúrgia i
d’història del pensament i ha publicat «Siete hombres buenos»,
«Más ceniza», «Una carta de Sarajevo, «Animales
nocturnos», «Cartas de amor a Stalin» (premi Celestina al
millor autor).
Els intèrprets son actors i actrius molt coneguts a la gran
pantalla i a la televisió, Alberto San Juan, «Los dos lados
de la cama» ,»Al otro lado de la cama», «Dias de
fútbol»,Guillermo Toledo, protagonista de la sèrie «Siete
vidas» per la que va obtenir el premi de la Unió d’Actors al
millor actor masculí de televisió, també ha participat a «El
comisario»; «Blasco Ibañez», «Yo una mujer»...Nieve de
Medina, «Un franco 14 pesetas», «Los lunes al sol», «Nos
miran» i a les series «El comisario», «Raquel busca su
sitio»,Javier Gutierrez al qual hem vist a la gran pantalla
com el «Solis» de Torrente III.Roberto Álamo ha intervingut
en «Te doy mis ojos» i a las series «Este es mi barrio»i «La
casa de los lios».
Hamelin xerra del mateix que el conte: de rates d’homes
rata.
La ciutat s’ha omplert de rates; la perversió està a la base
de la piràmide: els nins, la pederàstia...Hamelin, també és,
doncs, un joc teatral pervers on un personatge en continu
contacte amb el públic, ens canvia el punt de vista o ens
commou a adoptar una postura crítica o simplement se’ns
acosta i ens mira per
veure com miram. I
és que d’això es
tracta, de mirar, de
mirar-nos.
L’obra dura dues
hores  i es un
espectacle per  a
adults, que no vos
podeu perdre.

Diumenge, 8 d’octubre a les 17 h
Cinema: CARS
DIRECTOR: John Lasseter
ANIMACIÖ. Versió doblada
al català
PER A TOTS ELS
PÚBLICS.DURACIÓ : 116
minuts.

Diumenge, 8 d’octubre a
les 20.30 h
Cinema: UN FRANCO, 14
PESETAS
Director: Carlos Iglesias
Intèrprets: Carlos
Iglesias, Javier
Gutiérrez, Nieve de
Medina
DRAMA. Versió
doblada al castellà
PER A TOTS ELS
P Ú B L I C S .
DURACIÓ 107
MINUTS

Dijous, 12 d’octubre a les 17 h
Cinema: CARS
Versió doblada al català
PER A TOTS ELS PÚBLICS. DURACIÓ: 116 minuts.

Dijous, 12  d’octubre a les 21 h
Cinema: AGUA
Director: Deepa Mehta
Intèrprets: Lisa Ray, Seema Biswas
DRAMA. Ve rsió doblada al castellà. Duració 1 14
minuts
NO RECOMANADA PER A MENORS DE 13 ANYS

Diumenge, 15 d’octubre a les 20.30 h
Teatre: HAMELIN
ESPECTACLE  PER A ADULTS
DURADA: 2 HORES  Preu: 24 euros
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TORNAREM EL DIA 20/X

cloenda

Eren els dies 10, 11 i 12 d’octubre de l’any 1948 quan aquest grupet de joves artanencs es deixaren retratar, acabats uns exercicis espirituals practicats
al «C

arregador» de C
ala R

ajada. Pertanyien a la Joventut Seràfica del convent local dels franciscans.
La tardor de fa ni m

és ni m
anco 58 anys passaren tres jornades de reflexió i posaren les piles de l’ànim

a a punt per passar un bon hivern.
Segur que els coneixereu a tots, però per si qualcú té dubtes vet ací els seus nom

s.
D

rets i d’esquerra a dreta: Jaum
e B

runet (Escrivà), Tòfol Lliteras (de X
iclati), M

iquel Tous (exbarber), M
iquel Fem

enias (germ
à del del Sindicat),

Jaum
e Flaquer (de ses Eres), X

isco Sancho (C
risto) i Joan A

rrom
.

A
sseguts: Pedro R

iera (C
anet), els franciscans pare B

artom
eu N

icolau i pare A
ntoni M

òjer. Tanca la llista en B
iel Serra (C

iutadà).

Racó


