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

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

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 835410 - 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.

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)

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 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:C/ Major de la Colònia, 28
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.
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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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sumari

Pensam que l’article editorial d’una revista
sempre és millor que vagi dirigit a fets concrets
de qualsevol tema dels que es publiquen a la
mateixa edició.
Per tant avui la dirigim al nostre Ajuntament i
en concret a l’equip de govern, perquè hi ha
notícies seves dins el context de la present
edició.
Una informació d’aquest número sembla
favorable al nostre ajuntament per haver
acabat una obra que fa molt de temps s’havia
començat o rectificat sense poder-hi donar el
vistiplau. Ens referim als carrers i creuer de
31 de Març amb el de Sta. Margalida. Els
sofrits veïnats d’aquesta barriada feia molt de
temps que havien sol·licitat que la senyalització
inclogués uns possibles passos de vianants per
poder creuar els carrers sense temor d’esser
atropellats per algun vehicle.
Fa temps s’havien recollit més de 50 firmes i
es va fer la sol·licitud per solucionar el problema
i se’ns havia estat denegat. Segons un regidor
d’aleshores no valia la pena per quatre «rates»
fer la despesa. També manifestaven que els
passos de vianants eren una trampa perquè
els vehicles no en feien cas i quan trepitgen el
pas no aturen.
La resposta dels veïns sempre va ser la
mateixa: potser sia un perill, però si ens
atropellen dins el pas, sempre tendrà la culpa
el vehicle, en canvi en creuar sense tenir
preferència tota la culpa és del vianant.
Per tant, pensam que la recent mesura d’haver
pintat els tres passos de vianants és realment
positiva.
Vagi per tant l’enhorabona als actuals
responsables de l’Ajuntament.
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noticiari
Joan Servera «Peix»  presenta Un segon de llum
L’exposició es podrà visitar al Complex s’Estació de Manacor i romandrà oberta fins dia 24 de març

El passat dia 2 de febrer va tenir lloc
l’acte d’inauguració de la darrera
exposició que Joan Servera «Peix»
acaba d’obrir a Manacor. Baix el títol
genèric d’ «Un segon de llum», Joan
Servera presenta al públic les seves
darreres creacions en les quals s’hi
deixa notar una forta influència del
món natural que envolta l’artista. De
fet, els quadres de «Peix» solen estar
íntimament relacionats amb aspectes
de la naturalesa, encara que, això sí,
passats pel filtre màgic i personal de
l’artista. A l’acte d’inauguració hi van
assistir un bon nombre de persones
que no volgueren deixar escapar
l’oportunitat de observar de primera
mà les darreres obres creades per un
dels artistes amb més projecció de les
illes. L’exposició romandrà oberta
entre els dies 2 de febrer i 24 de març
i l’horari de visita és, de dilluns a
dissabte, de les 17 h a les 21 h.

Firma d’un conveni Ajuntament d’Artà-Consell i Factoria de So

El divendres dia 2 de febrer va tenir
lloc al saló de plens del nostre
ajuntament la firma d’un conveni entre
El Consell de Mallorca i l’Ajuntament
per complementar l’oferta formativa
de l’escola de música d’Artà. Aquest
projecte no només es limita a la gent
d’Artà sinó que podran gaudir tots el
joves de la comarca interessats en
rebre una formació en música moderna
a través de la Factoria de Músics.
Firmaren per part del Consell, Miquel
A. Flaquer i la batlessa Mª Francesca
Servera per part de l’Ajuntament.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

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

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

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Trobo d’un aljub

A un solar de l’antiga estació del tren i fent l’excavació per
una edificació, s’ha trobat un aljub d’uns 14 metres de
llargària per quatre d’ample i no es sap la fondària però es
dedueix si potser hi hagi uns tres metres d’aigua.
La notícia va córrer de boca en boca i ja són molts els que
han visitat tal esdeveniment i quedat estorats sense saber
cert quan es va construir encara que ens han assegurat era
un dipòsit per l’abastament del ferrocarril.

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria
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noticiari
Mostra de Pep Danús a s’Estació

El dissabte dia 3 a les 19 hores va tenir
lloc a la galeria d’Art de s’Estació una

mostra insòlita a càrrec d’en Pep
Danús (Rata).
En Pep va sorprendre gratament amb
una exposició de pedres no arreglades

per ell sinó que els va trobar a les
distintes excursions que fa amb el
Grup d’Excursionisme «Un raig
d’Artanencs».
En Pep és un gran caminador i al
mateix temps observador de la
naturalesa. Així tenim que hagi recollit
unes pedres i trossos de fusta que a ell
li han «dit» qualque cosa i les ha
transportat a la seva finca. Vistes les
pedres pel seu amic Francesc
Alzamora, el qual el va convèncer de
mostrar-les. I si teniu ocasió de visitar
la mostra podreu comprovar que
moltes de les pedres  tenen un parescut
amb qualque cosa determinada com
per exemple amb sabates, caps de
bèstia, el mapa d’Espanya, etc.

Vagi la nostra enhorabona al nostre
bon amic i col·laborador habitual en la
secció del futbol de la nostra revista i
encoratjar-lo a seguir aquesta sana
afició de recollir objectes –en aquest
cas pedres- i poder admirar la saviesa
de la nostra mare natura.
L’exposició restarà oberta fins al 15
de febrer i l’horari de visita de dilluns
a divendres de 10 a 14 hores.
Dissabtes i diumenges de les 18,30 a
les 20,00 hores.

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)
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

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

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Fets poc graciosos

Fa ja una sèrie de vegades que qualque
«graciós» vessa productes de neteja a
la «pica» del vessant de l’aigua de
«l’aqüeducte» de la nova rotonda de
Son Taiet.
Això fa que quan l’aigua es mescla
amb el producte faci una gran
sabonerada i realment trobam que no
és una cosa massa graciosa i més a un
lloc públic.
Esperem que aquests fets no es
repeteixin.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari
L’enllumenat públic al barri de na Pati

Les obres d’instal·lació de faroles per
seguir l’enllumenat públic del poble
s’han posat en marxa i al carrer del
Tren ja n’hi ha que queden a punt per
donar llum a un carrer que es trobava
molt fosc com tot el barri. Esperem
que aquesta millora s’estengui a tots
els carrers on encara pateixen de
fosca.

Diada de l’associació de
viudes

El passat diumenge dia 4 de febrer
l’associació de viudes d’Artà es
varen reunir per celebrar una
trobada amb motiu de festejar el
seu patró «La Mare de Déu
Candelera».
Assistiren a missa de dotze la qual
va celebrar el rector Antoni
Amorós, el qual va ensalçar
aquesta entitat formada per més
d’un centenar de viudes.
Després de la missa anaren a la
Cafeteria de Sant Salvador on
degustaren d’una bona paella
precedida d’uns entrants i com a
final un bons postres. Foren 84 les
que s’assegueren a taula i en una
sana i agradable camaraderia
gaudiren de la festa.
Només hi hagué un «fallo» que va
ser la no compareixença del
fotògraf, que dit sia de pas tampoc
no estava convidat a tal
esdeveniment.
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Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

noticiari
Manifestació a l’Institut d’Artà

Els alumnes de 4t de Secundària i
Batxiller, que estudien a l’Institut
d’Artà, es varen mobilitzar en una
manifestació-protesta per la falta de
calefacció a les aules del centre.
Foren uns 200 els manifestants que a
l’entrada de l’Institut portaven
pancartes demanant una prompta
solució al problema que pateixen des
de l’inici del curs. Preguntat a un de
l’empresa ens va explicar que la
caldera que dóna calor a una part de
l’edifici està en mal estat i les
reparacions ja no surten efecte.
S’espera que dins poques dates el
problema estigui solucionat.

Acabada la senyalització al carrer de Santa Margalida

Amb tres passos de vianants
sembla s’ha donat per
acabada la senyalització al
carrers de 31 de Març, Mª I.
Morell i de Santa Margalida.
Una sincera enhorabona als
regidor responsable i és de
suposar a tot l’equip de govern
per aquesta recent
remodelació i sobretot per
haver assenyalat els passos
de vianants, cosa que fa molt
de temps tenien sol·licitat els
veïns d’aquests carrers i mai
se’ls havia fet cas. Així que
vagi la cullerada de mel de
part de tots ells cap als
responsables de la millora.
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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noticiari
Assenyalades dues parades d’autobús

Fa uns dies que s’han
instal·lat dues parades
d’autobús al carrer de Santa
Margalida. Una vora el
creuer de 31 de Març i l’altra
vora Son Taiet. Segons ens
han informat el motiu és per
una baixada i una pujada dels
alumnes de l’Institut al correu
que enllaçarà amb el servei
del tren.
Molt bé, però creim que
aquestes parades haguessin
pogut esser instal·lades a un
altre indret més aprop de
l’Institut, sobretot la del
creuer del 31 de Març la qual
impedirà molt la fluïdesa del
trànsit a aquest lloc tan
perillós del carrer. No
estarien millor on hi ha la
parada dels autobuses vora
l’Institut?

Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

Tel. 971 83 66 35
Fax: 971 83 52 94
Mòbils: 639 60 43 63 // 625 35 64 60
E-mail: creacionsambalumini@yahoo.es

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

Mundial de Ciclisme en pista

El proper Mundial de Ciclisme en pista coberta
es celebrarà des del 30 de març fins al dia 1
d’abril al velòdrom de Sant Ferran a Palma de
Mallorca. En Miquel Alzamora Riera hi
participarà, com ja ha fet en altres ocasions.
L’Ajuntament d’Artà, per aquest motiu, posarà
un autocar gratuït per a tots els artanencs que
hi vulguin assistir i així animar el nostre ciclista
més internacional, per tal de poder tornar a
repetir la fita de fa uns anys en què en Miquel
va guanyar el campionat del món. A més els
que estiguin interessats en aconseguir entrades,
es poden posar en contacte també amb
l’Ajuntament, el qual els farà la gestió.
Els interessats tant per apuntar-se al bus com
per tal d’aconseguir entrades s’han de posar en
contacte amb n’Àlex Flórez al següent número
de telèfon: 609 309 443.
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Pregunta por los bonos-descuento. Te sorprenderás.

Fisioteràpia

Manuela Jiménez
C/ Rere Amorós, local 5   07570 Artà

971829146 - 656488174

fisiomanuelajimenez@mac.com

col. 595

     Fortalece tu cuerpo y pierde volumen

Nuevos servicios de Fisioestética para la mujer y el hombre    

actual
   La tecnología más actual al servicio de tu 

figura y tu salud. 

Tratamientos personalizados 
   Adaptados a tu ritmo de vida y 

metabolismo.

Ponte a punto para el verano 
   Sin prisas, comiendo saludablemente y 

bajo supervisión médica. 

Miquel Alzamora i Toni Tauler «estrenen» el nou velòdrom de Palma

La selecció espanyola de pista, que
compta amb la presència dels corredors
Miquel Alzamora i Toni Tauler, ja ha
tengut ocasió de provar la nova pista
que acollirà el Mundial de Ciclisme en
Pista que se celebrarà entre els dies
29 de març i 1 d’abril, a Palma. La
primera sessió d’entrenament va
consistir en una simple presa de
contacte amb la nova pista quan encara
hi ha les màquines que estan adequant
el nou velòdrom. El nou edifici, que
tendrà una cabuda per a 5.000
espectadors, serà batiat amb el nom
de Palma Arena i suposarà un avanç
en l’impuls de l’esport del ciclisme en
pista, un esport que, tot sigui dit, fins
ara ha rebut poc suport institucional
tot i que els corredors mallorquins
sempre han demostrat tenir un gran
nivell competitiu.

noticiari
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noticiari

c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dóna la raó a la constructora que
pretén construir 18 habitatges al Molí d’en Regalat

Recentment ha sortit publicat que el
Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears (TSJB) ha donat la raó a
l’entitat Porto Sa Coloni SA, la qual
cosa obligarà l’Ajuntament d’Artà a
atorgar les llicències de construcció
dels 18 habitatges prevists a la zona
del Molí d’en Regalat. El jutge
encarregat de seguir el cas, després
d’escoltar les diferents parts, ha resolt
que els solars són urbans i, per tant, no
hi ha cap impediment perquè la
constructora no pugui dur a terme el
projecte que havia redactat en un
principi.



 13
9 febrer 2007
Número 762

13
 121

noticiari

Club Natació d’Artà s.l
Camí de Ca’n canals s/n
(recinte poliesportiu d’Artà)

Tel/fax 971/82.91.32

NATACIO D’HIVERN
Activitats:

Natació adults ,nins i
nadons
Tercera Edat
Natació correctiva
Rehabilitació
Manteniment i
perfeccionament
Competició
Abonaments natació lliure
Descomptes familiars.

Aforament complet al Teatre d’Artà

L’obra de teatre «Lorca eran todos»
dirigida per Pepe Rubianes va omplir
el nostre teatre.
La crònica  de la mort del gran poeta
Federico Garcia Lorca, plantejada com
a teatre-document a partir de textes
d’Agustín Penón, Ian Gibson, Eduardo
Molina Fajardo i José Luís Vila
Sanjuan, historiadors que treballaren
la misteriosa mort del poeta, va
captivar a la majoria d’espectadors i
al nombrós públic jove que omplia la
sala.
Alejandra Jimenez va donar vida al
poeta, ella amb nou actors i actrius a
l’escenari, acompanyats per la bailaora
Laura Galán amb la música de fons
d’Enrique i Estrella Morente, ens

donaren una visió històrica dels qui
foren els testimonis més qualificats de
l’assassinat de Federico Garcia Lorca.
Als qui ens agrada el teatre de qualitat,
pensem que es un privilegi poder veure

aquestes obres al nostre teatre, evitant
els desplaçaments a Palma.
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Boda a l’ajuntament

Una parella de nuvis ens han fet
arribar a la redacció la següent
nota:

«Ens hem casat!!! Dia 27 de gener a
l’Ajuntament d’Artà.»
Això ens digueren na Maria i en Joan.
Ho celebraren en la més estricta
intimitat i sense dir res a ningú. Vaja
quina sorpresa ens duguérem!
Per això, tots els amics i familiars
volem fer arribar a la parella la nostra
alegria i satisfacció i desitjar-los molts
d’anys de felicitat.
ENHORABONA!!!

ECOS
Defuncions
Mes d’octubre 2006
Dia 04, Jaume Bonnin Bonnin, 76
anys
Dia 08, Carmen Molina Jiménez, 88
anys
Dia 14, Angela Bernat Carrió, 77 anys
Dia 21, Llorenç Bisbal Ginard, 87
anys
Dia 28, Antònia Llinàs Perxana, 90
anys
Dia 28, Jaume Brunet Ramon, 76
anys
Mes de novembre 2006
Dia 01, Jeroni Sancho Negre, 55 anys
Dia 14, Catalina Sancho Sansó, 89
anys
Dia 15, Mª T.  Regina Herting 70 anys
(Colònia S. Pere)
Dia 22, José L.Viana Da Costa, 39
anys (Colònia S. Pere)
Dia 22, Antònia Riera Nadal, 77 anys

Dia 27, Jean Bourgedis, 64 anys
(Colònia S. Pere)
Mes de desembre 2006
Dia 02, Coloma Picó Fuster, 86 anys
Dia 03, Miquel Cursach Gili, 69 anys
Dia 06, Francisca Sancho Tous, 92
anys
Dia 11, Jaume Bauzá Bergas, 88 anys
Dia 27, Antoni Adrover Adrover, 97
anys
Mes de gener de 2007
Dia 10, Joan Ginard Nadal, 78 anys
Dia 12, Bartolomé Dalmau Torres, 82
anys
Dia 14, Jaume Cantó Vaquer, 85 anys
Dia 19, Maria Esteva Alzina, 94 anys
Dia 21, Margarita Payeras
Santandreu, 71 anys
Dia 23, Antonio Llaneras Frau, 7 7
anys
Dia 24, Margarita Pastor Cursach, 94
anys

Dia 24, Paula Llaneras Gelabert
, 91 anys
Dia 24, Pedro Gayà Piris, 91 anys
Dia 25, Magdalena Tous Gelabert, 89
anys
Dia 26, Francisco Sancho Pons, 76
anys
Dia 29, Manuel Vàzquez Donaire, 92
anys
Dia 31, Miguel Ginard Cantó, 79 anys

Nota d’atenció
Hem pogut publicar ara les defuncions
ocorregudes a Artà i la Colònia de Sant
Pere.
D’ara endavant les publicarem
mensualment com teníem per costum.
Pels naixements, bodes, noces de plata i
d’or i altres esdeveniments, pregam als
interessats ens els facin arribar a la nostra
redacció i gustosament els publicarem.

Agraïment de la família
Sanxo-Orell

La família Sanxo-Orell vol fer
públic el seu agraïment per les
nombroses mostres de condol
rebudes arran de la mort de
Francesc Sanxo Pons, així com
la participació i el respectuós
silenci mostrat pels assistents al
funeral celebrat pel difunt.

A tots, moltíssimes gràcies.

Artà a 6 de febrer de 2007

Infants i família
Alternativa educativa a l’escolarització
dels infants més petits

Per què aquest projecte?
L’arribada d’un fill a la família marca una etapa
vital en la vida de les parelles, en la qual es
generen moltes il·lusions i expectatives, però
també moltes angoixes i pors.
El propòsit d’aquest projecte és facilitar un
espai d’encontre i d’intercanvi entre els pares i
mares i oferir als infants petits un nou espai de
socialització, distint al familiar.
Es tracta de formar part d’un grup estable de
mares i pares que, amb els seus infants i de la mà
de dos professionals, s’han de reunir un cop per
setmana per parlar dels temes que els interessen
i els preocupen, per compartir vivències en un
ambient relaxat, de conversa i de joc.
Qui hi pot participar?
Mares i pares amb infants menors de 3 anys que
no vagin a l’escoleta.
Qui ho organitza?
Els Serveis Educatius Municipals amb el suport
de la Conselleria d’Eduació i Cultura.
Per a més informació i matrícula:
Edifici Municipal Ses Escoles
Cta. San Salvador, s/n
De les 9h a les 14h.
Telèfon 971 83 56 24
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere
dijous, 25 0,5 0,7
dilluns, 29 1,4 1,6 1,3
dimarts, 30 0,5 0,8 3,1 2,2 0,5 2,5
dimecres, 31 4 4,1 7,8 6,7 4,5 5

MES 5,9 7,0 10,9 8,9 7,0 7,5
ANY NATURAL 5,9 7,0 10,9 8,9 7,0 7,5
ANY AGRICOLA 410,6 406,6 387,2 371,0 429,3 444,7

MES 119,1 110,7 103,5 95,9 108,0 172,5
ANY NATURAL 119,1 110,7 103,5 95,9 108,0 172,5
ANY AGRÍCOLA 596,1 536,1 563,7 521,9 495,1 569,0

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

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (GENER DE 2006)

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES GENER DE 2007
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noticiari
     Temperatures Gener 2007
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 16,5 9,5 13,0
2 15,0 7,0 11,0
3 15,5 5,5 10,5
4 17,0 5,5 11,3
5 17,5 5,0 11,3
6 16,5 5,0 10,8
7 16,5 4,0 10,3
8 18,0 7,0 12,5
9 20,5 5,5 13,0

10 19,0 7,5 13,3
11 17,0 6,5 11,8
12 19,0 5,0 12,0
13 21,0 4,5 12,8
14 16,0 4,0 10,0
15 17,0 5,0 11,0
16 16,0 6,5 11,3
17 17,5 6,0 11,8
18 18,5 6,5 12,5
19 22,5 8,0 15,3
20 22,5 7,0 14,8
21 17,5 6,0 11,8
22 16,5 7,0 11,8
23 14,0 8,5 11,3
24 11,5 4,0 7,8
25 13,0 0,5 6,8
26 9,0 2,5 5,8
27 10,5 6,5 8,5
28 12,5 4,0 8,3
29 15,5 2,5 9,0
30 12,0 10,0 11,0
31 14,5 9,5 12,0

Màxima Mínima Mitjana
               Mitjana 16,3 5,9 11,1

Temperatures de Gener de 2007
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Observacions:
Màxima del mes: 17,5ºC el dia 18.
Mínima del mes: 0,5ºC el dia 25. 
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Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Espurnes de les proppassades festes de Sant Antoni

Hi ha moments i llocs que un desitja
quedin marcats. Les fotos que
recuperam de les passades festes de
Sant Antoni, no tenen l’actualitat que
tendrien d’haver-se  publicat en el
número anterior de la revista, però
recullen alguns d’aquests moments i
llocs assenyalats que un desitja quedin
marcats.
En les fotos de la festa al col·legi Rosa
dels Vents s’hi poden veure alguns
membres de l’equip docent amb mares
de l’AMIPA cantant cançons de Sant
Antoni, i en altres nins i nines asseguts
amb les seves padrines. És admirable
la il·lusió i esforç que està posant
molta gent en revifar un projecte
d’escola que després d’uns inicis
engrescadors havia entrat en una crisi
profunda  i, des de criteris estrictament
pedagògics i didàctics, inexplicable.

De la revetla es recuperen escenes
com la d’aquest aplec de joves
coloniers davant Can Ferrer. Els
record des de la infantesa sempre
junts i amb un sentit de l’amistat
inamovible. Estan dinant fora
aprofitant l’estiuet de les calmes de
gener.
Tampoc hem volgut que anàs a la
paperera la foto d’Ada i Christian
amb el dimoni,  una nina i un nin polacs

amb una mirada privilegiada, neta, fitxa. Són nins, els quals duen poc
més de dos anys entre noltros i ja parlen bé la nostra llengua i senten
la Colònia i les seves festes com quelcom propi. Són un exemple de
la bona feina que en matèria d’integració es fa en les aules de
primària d’Artà i de la Colònia de Sant Pere.
I finalment, volem també mostrar la banda de música que acompanya
sempre generosament els principals esdeveniments de la nostra
localitat.
Aquestes i altres instantànies que guardàrem per a altres ocasions
són coejades d’una festa que encara revifa en el subconscient, tal
com la tonada de les cançons que segueixen filant i refilant en la
memòria.
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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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Ametllers en flor

No necessiten calendari, ells, els ametllers, faci
fred, faci calor, en arribar a mitjan gener
s’anuncien com espectacle que ens sorprèn,
com l’inesperat i desconegut, com si florissin per
primera vegada. La seva floració ens farà
companyia fins ben entrat febrer. Ells
contribueixen a que les percepcions del paisatge
siguin diferents i a que res en el camp sembli
igual. La seva vista ens trasllada a un altre espai
que no té res a veure amb el d’uns quants dies
ençà. No sembla veritat una capacitat tan gran
de sorprendre. Pot ser sigui veritable allò de que
res torna, res es repeteix i que tot el que succeeix
és nou i  real.

Centre Cultural Sant Pere

El Centre Cultural Sant Pere convida
els seus socis a la propera Assemblea
General que tendrà lloc dissabte dia
10 de febrer a les 20:30h, en el mateix
local del Centre.
L’ordre del dia serà el següent:

1.- Paraules de salutació del President.
2.- Lectura i aprovació de l’acta
anterior.
3.- Estat econòmic.
4.- Relació d’activitats efectuades.
5.- Quotes de socis i preus per emprar
el local del Centre Cultural.
6.- Precs i preguntes.

Després de l’assemblea hi haurà un
SOPAR DE PA AMB OLI I BALL
D’ENAMORATS, gratuït per a tots
els socis.
Antoni Moragues, president del Centre
Cultural, firma la invitació amb un
prec a tots els socis d’assistir a
l’assemblea i participar en el sopar.

Associació de Persones Majors
En el mes de febrer l’Associació dóna
inici a dues noves activitats:
−−−−− Torneig de petanca d’hivern.
L’inici està previst per al proper dia 20
de febrer. Els socis interessats en

aquesta competició s’haran d’apuntar
dia 12 de febrer al club de 15’30 a
17’30h.
Curs de cuina.  Aquest curs el dirigirà
el cuiner professional Jordi Jaume.
Encara no s’ha determinat l’espai on
s’impartirà el curs. Aquest factor
influirà sobre el nombre de participants
que podran participar en el curs. Els
interessats s’hauran d’apuntar al club
dia 20 de febrer de 15’30 a 17’30h
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

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

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

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

 Ximbombada popular.
 Dia 3 de febrer es va fer en local de
l’Associació de Persones Majors una
ximbombada popular a la que  hi
assistiren nombrosos socis. Primer,
com marca el temps i la tradició, es va
fer una torrada de carn, sobrassada,
botifarró i panxeta. Tampoc hi mancà
el púding, begudes i bon vi. No hi va
faltar res i sobrà poca cosa. A
continuació, contents, panxa plena i
orelles calentes va començar la
ximbombada a càrrec del millor grup
de ximbombers d’Artà i tota Mallorca.
Lligaren, al so de la ximbomba, les
més diverses tonades, ritmes i cançons
del folklore balear. El que admira no
és sols la seva destresa, sinó també un
quelcom indescriptible que només
l’obra o actuació ben feta es capaç de
crear. Just començar és van
desvetllant lligams ancestrals entre
espectadors i sonadors que fan de la

ximbombada un sarau i una festa de
tots.
Em sento autoritzat per a donar a
Jaume Cabrer Fito, perquè les faci
extensives als demés membres del

grup, les més efusives gràcies de part
de la Directiva del Club de Persones
Majors i de tots els socis per haver
vingut i haver-nos fet passar una
vetlada tan agradable.

Urbanisme

El goteig d’enderrocaments d’edificis
singulars pel seu estil o dedicació  no
s’atura. Fa dos anys li va tocar a Ca
Ses Monges i ara li arriba el torn al
xalet de la família de Son Roqueta,
una de les primeres famílies de Petra,
que junt amb la de Can Oliver (Son
Caló), elegiren  la Colònia de Sant
Pere com a lloc a on passar uns dies
a l’estiu. En aquell temps, de vacances
només n’hi havia a l’escola i li deien:
posar punt. I és que pels nins i nines
d’aquella època, entorn als anys 1940-
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1950, el concepte de vacances en el
sentit que l’empram actualment, era
quasi inexistent. D’aquesta època són
una teringa d’edificis de la façana
marítima de la Colònia i que un darrera
l’altra, degut a la pressió constructora,
plusvàlua immobiliària i manca de
previsió o voluntat política dels nostres
governants van desapareixent.
Si conservam la foto la podrem mostrar
junt amb la que també adjuntam de
l’illeta del Molí den Regalat als nostres
nets: Així era, les direm, antes la
façana marítima de la Colònia de Sant
Pere.

Fòrum de participació ciutadana

Ara que hem sortit de festes (Nadal i
Sant Antoni), sembla un moment
apropiat per a reprendre les reunions
del Fòrum.
En el moment de la seva suspensió
ens trobàvem en un punt molt important:
El de la revisió del seu reglament.
Aquesta aturada ens hauria d’haver
servit a tots, governants i participants,
per a reflexionar sobre el camí
recorregut i plantejar-nos nous reptes
pel futur.
Des d’aquesta secció jo hi vull fer la
meva aportació i m’agradaria que
altres hi aportàssiu també els vostres
punts de vista.
La participació és en si mateixa un
element positiu i democràtic. I en el
cas del fòrum s’ha manifestat a més
com un grup generador d’idees i
projectes. Prova d’això són les moltes
i diverses propostes que en el termini
de dos anys s’han presentat, algunes
de les quals ja s’han pogut realitzar.
La selecció de propostes, establint

prioritats, no sempre ha estat fàcil i
ens ha dut a debats que ens han
permès exposar i defensar els nostres
punts de vista i escoltar els dels altres,
exercici que, quasi sempre, acaba
essent enriquidor. Un aspecte
essencial i específic del fòrum és la
possibilitat que dóna a tots els ciutadans
de la Colònia, a participar, encara que
de forma minsa, en els pressuposts
del municipi, senyalant projectes que
no superin els 60.000 € És els sostre
que tenim assignat. La quantitat no
basta, ni de molt, per atendre les
necessitats més urgents de la nostra
localitat, però, com dèiem, és una
quantitat de lliure disposició que té el
fòrum i amb la qual s’estan fent coses.
La participació en les reunions del
fòrum de polítics i tècnics de
l’ajuntament es pot també veure com
un element positiu. La seva assistència
els acosta a la nostra realitat i als
participants ens dóna ocasió per
conèixer-los personalment i compartir

o no en forma de suport o de crítica les
seves idees i, en particular, els seus
propòsits i projectes de millorament
de la Colònia.
La revisió del reglament ens durà,
sens dubte, a veure punts o aspectes
que s’han revelat innecessaris i que
cal eliminar o corregir. També serà,
potser, el moment per afegir-ne
d’altres. La poca participació, que
alguns al·leguen, per a qüestionar la
validesa del Fòrum, la consider una
crítica que més ens esperona que no
ens desanima. Hi ha que aconseguir
fer-lo més atractiu dotant-lo dels
elements que d’acord amb una majoria
– sempre que es demostri -  li poden
fer falta. En el fòrum, com en la vida
ens posam metes, el repte és assolir-
les. En la darrera reunió el repte que
ens proposàrem era  cobrir el
poliesportiu. Plegats i units, segur que
ho aconseguirem. Així, idò, ànims i a
participar.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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Antoni Llaneras Frau

L’amistat és una companyia
En Toni Llaneras
(Puceta), era
talment això per a
molts de coloniers
i artanencs, una
amistat i una
companyia, un
homo que parlava
amb tothom, de bon caràcter i amb un gran
sentit de l’humor. Aquests trets han fet d’ell
una persona estimada i popular.

Va néixer Artà i
va morir de llarga
malaltia a la
Colònia de Sant
Pere dia 23 de
gener a l’edat de
77 anys. Era
casat amb Aina
Esteva de la qual

tingué dos fills: Catalina i Pau.
De professió marbrista, fou propietari de la
indústria «Màrmols Artà».
Les seves principals aficions foren la caça i la
pesca que solen implicar també ser amic de
bona taula.
En Toni era, com ja he dit, un homo popular, al
qual li agradava estar amb la gent. A la fàbrica
aprofitava els moments de descans per parlar
amb els treballadors i conèixer els seus
problemes o dificultats. En el bar tan li era
encetar una xerrada sobre caça o pesca com
contar acudits o històries d’infantesa i joventut.
Un homo que apreciava la companyia en família,
entre amics. No li agradava fer camí tot sol.
En el seu comiat al cementeri d’Artà, i al
funeral a l’església de Sant Pere, els familiars
i amics tampoc el deixaren sol. El condol fou
nombrós i molta la gent que el volgué
acompanyar en la celebració eucarística que, a
petició seva, presidí el seu amic i prevere Mn.
Andreu Genovart.
L’amor és companyia. En Toni Llaneras ens
acompanyà en vida a molts, ara també som
molts el qui l’acompanyam amb l’afecte de la
nostra amistat i amb el sentiment de la seva
absència. Descansi en pau.

Gabriel Genovart Estrany  (CONFIT)

Tot i que sé que no puc ser del tot objectiu
per la relació directa que m’unia amb el
finat (som el seu fillol), he acceptat
l’encàrrec d’escriure aquest article de
comiat d’en Gabriel Genovart Estrany
(Confit).
El mateix dia de la seva mort i en el
vetlatori de l’hospital, vaig comentar que
amb la mort del meu padrí jove se tancava
una pàgina important de la vida de la
nostra família, pel fet de ser ell el darrer
de la nissaga dels «vells» dels Confits.
Algú que ho va sentir em corregí: «Digués, més bé, que es tanca una
plana de la història del poble, perquè en «Confit» és un dels «històrics
de la Colònia». Efectivament crec que és així.
Biel Genovart Estrany, fill d’una de les famílies que vingueren a
establir-se a la Colònia quan aquesta es va fundar, era el darrer dels
varons de la barquera formada per quatre germans  i tres germanes
, de les quals una morí als quatre anys (probablement de meningits).
En Biel, amb vuitanta anys, és el que més ha sobreviscut als seus
germans; tots ells moriren relativament joves.
En Biel Confit ha estat un colonier de rel, un pagès que ha estimat la
terra, la vinya, els animals i els arbres amb deliri; era un home
intel·ligent i d’una bona memòria retentiva, obert a la conversa, de la
qual li agradava portar la doma, era un agricultor convençut, amb unes
idees ben arrelades, sovint caparrut en allò que ell creia que tenia raó.
La seva gran passió, especialment des de la seva jubilació, eren les
ovelles que estimava com la nineta dels seus ulls; les coneixia una per
una i sabia d’elles tot l’historial complet; vos puc assegurar que
facilitava prou la feina al manescal quan havia de precisar els seus
serveis.
Era una persona que coneixia pam a pam el nostre terme i les nostres
contrades, amb els topònims de cada trosset de terra i la història
personal dels que l’havien conreada. Durant molts d’anys va ser l’
Obrer major de l’Obreria de sant Antoni i li agradava ferm fer la volta
de la capta i la dels foguerons. Amb la seva mort s’emporta un dels
legats històrics i de tradicions difícils ja de recuperar entre els actuals
coloniers.
Era també un aficionat a la pesca de canyeta i coneixia prou bé el nom
de cada pesquera, amb els seus avantatges i dificultats; més endavant
provà igualment la pesca en barca retenint en el seu cap les senyes
que havia preses fins gairebé a l’hora de morir.
Fou admirable l’actitud que prengué davant la seva malaltia de la qual
ell n’era ben conscient i, fins i tot, va predir com seria el seu final;
l’afrontà amb la serenitat pròpia d’aquells que han adquirit la saviesa
del saber viure. En plenes facultats rebé el sagraments de la Unció
dels malalts i de l’Eucaristia.
Ara reposa en pau.     Andreu Genovart Orell.

In memòriam
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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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Col·legi Sant Bonaventura

30 de gener: UN SÍ A LA PAU

Tot i l’amenaça de pluja, no es va desvirtuar de cap
manera la celebració d’aquest dia.
Durant la setmana anterior ja s’havia treballat amb
tots els nins i nines aquest tema i mostra d’això són
les fotografies de la façana del centre  ornamentada
amb dibuixos i missatges a favor de la pau i
rebutjant tota classe de violència.
Dia 30 com a acte central i col·lectiu de tota
l’escola ens reunírem a la sala d’actes  per proclamar
en nostre SÍ A LA PAU, però des d’un caire
proper, començant per les persones que tenim més
al costat. Companys, professors, família, sense
oblidar, és clar, també els llocs on la guerra, la
violència, el maltracte hi són presents.

Vet aquí un resum dels pensaments expressats per
l’alumnat d’ESO:
LA PAU
La Pau... què és la pau? La pau és vida, és
tolerància, és tenir en compte els altres.
Molta gent només creu que la violència és als
països on hi ha conflictes i guerres, però aquesta
gent, no s´ha aturat a veure el seu voltant on la
violència cada dia augmenta. Parlam de la violència
al poble, dins les famílies, amb els companys de
classe... Convé que cada un miri el món que
l´envolta i que faci tot el possible per millorar-lo. És
veritat que una persona tota sola no pot canviar el
món; però... i si tots ens hi posam? Quina necessitat
tenim d´utilitzar sempre la violència? Si en xerram
podrem aclarir els malentesos i canviar el nostre
entorn.

Solucionem els problemes que tenim amb el nostre
petit món

noticiari escolar
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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

L’alumnat de  5è i 6è de primària participa al concurs esport divertit

Esport Divertit és un programa de
televisió basat en una competició
adreçada a l’alumnat de 5è i 6è de
primària de tots els centres educatius
de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el qual pretén mitjançant
l’esport i el seu potencial educatiu,
mostrar el camí de la disciplina
personal, el respecte a les normes i als
hàbits de vida sana per al seu
desenvolupament.
El nostre col·legi va presentar dos
equips un de masculí i un de femení.
Vàrem anar el passat dimecres dia 31
al Palau Municipal d’Inca per tal de
disputar la primera fase on es
classificaven els quatre millors equips
de tota la zona de Llevant. El nostre
equip masculí va quedar tercer i per
tant es va classificar per la propera
fase. El nostre equip femení no es va
classificar. La pròxima fase es disputa
a Palma, el proper divendres dia 9 al
poliesportiu Germans Escales.
Esperem que hi hagi sort i es puguin
classificar per la pròxima fase.
Aquesta competició dóna lloc a la
gravació de 12 programes de televisió
emesos per IB3 anomenats «Esport
Divertit».   Sort als nostres esportistes.

noticiari escolar
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Col·legi na Caragol
Dia Escolar de la No-Violència i la Pau

El passat dia 30 de gener, tot l’alumnat
i el professorat del centre, celebràrem
de forma conjunta el Dia Escolar de la
No-Violència i la Pau. Per això, durant
tota la setmana, els nins i les nines de
Na Caragol tengueren l’ocasió de dur
a terme tot un seguit d’activitats
encaminades en donar a conèixer els
importantíssims valors de la solidaritat,
l’amistat, i el respecte,.... tan
necessaris en el món actual. El mateix
dia 30 de gener, data en que es
commemora l’aniversari de la mort
de Gandhi, vàrem fer una petit acte en
el gimnàs del centre on ens vàrem
juntar tots per cantar una cançó, «el
món que volem», i alliberar un bon
grapat de coloms, principal símbol de
la pau al món.  Dins els actes de
celebració del Dia Escolar de la No
Violència i la Pau hem de destacar el
gran «Mandala» (que significa cercle)

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres i dijous tancat

que vàrem muntar entre tots els alumnes i el professorat, al porxo
cobert. Per poder muntar aquesta obra fou necessària la
col·laboració dels pares i de les mares ja que es va enviar una
carta a les famílies en la qual es demanava que els alumnes
aportassen diferents coses naturals (pomes, ametles, fulles,
branques, etc) per poder fer el Mandala. La resposta per part de
tothom fou espectacular ja que es varen recollir una gran
diversitat de coses que ens varen permetre anar creant aquest
cercle. Els alumnes varen anar passant per grups i cada un,
sempre guiats per n’Isabel, professora de ioga, va anar col·locant
els diferents objectes que havíem duit de casa. El resultat final
fou sorprenent i tant els pares i les mares, com el professorat i
l’alumnat, vàrem poder gaudir del plaer de dur a terme una
activitat de forma conjunta. Per cert, tot i que els mandalas són
propis de les filosofies indús i budistes, també en podem trobar
alguna mostra dins la nostra cultura, i si no, pensau en els rosetons
de les esglésies, per posar-ne un exemple.

noticiari escolar
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Jornada solidària. Totogalpa
Totogalpa és un poble de Nicaragua
que està agermanat amb Artà. La
jornada solidària d’aquest any l’hem
dedicada a conèixer millor com viuen
els nins i nines de Totogalpa.
Són molt pobres i la seva manera de
viure i els seus costums són molt
diferents als nostres.
A Totogalpa es construeixen les seves
pròpies cases que són fetes de blocs
de fang mesclats amb palla, no estan
enrajolades i tothom dorm a terra
damunt una estora. Els nins van a
l’escola descalços i a vegades tarden
molt en arribar-hi, segons quins, inclús
hores. Cada dia mengen el mateix:
«tortitas de maíz» i «fríjoles». Quan
plou, els nins surten a jugar dins els
bassiots i les mares aprofiten per rentar

la roba. Els únics mitjans de transport
que hi ha, i no tothom en té, són
bicicletes i carros estirats per ases.
El que més ens ha agradat d’ells és
que pareix que s’ho passen bé en
aquell món i són feliços amb el poc
que tenen. Ells es conformen en petites
coses i nosaltres només volem i volem
sense necessitar-ho.

En Joanet Recicles
El passat dia 26 de gener ens visità en Joanet
Recicles, un  personatge molt conscienciat amb el
medi ambient i que es passeja per tota l’illa per tal
d’engrescar tots els nins/es de la importància del
reciclatge i de la reutilització. Com sabeu, el nostre
centre participa en el Programa de Centres
ecoambientals, per tant ens ha anat molt bé recordar-
nos què, com i per què hem de reciclar. En Joanet
ens va cantar, ballar... i tots gaudírem molt de
l’espectacle.

2n Cicle d’Infantil i primer cicle de Primària de
l’escola Sant Salvador.

Col·legi Sant Salvador

«Mercat solidari» al col·legi Sant Salvador

El proper dimarts 20 de febrer, al
carrer Caritat, el centre escolar Sant
Salvador organitzarà un Mercat
Solidari d’objectes de segona mà. Es
muntaran estands per vendre llibres,
objectes de decoració, roba i joguines.
A més, els alumnes prepararan

noticiari escolar

xocolata calenta, ensaïmades i coques
per vendre. N’hi haurà un altre,
d’informatiu sobre la tasca que fa
l’Associació d’Agermanament Artà-
Totogalpa.
Els beneficis d’aquest mercat aniran
destinats a crear beques que ajudin a

la formació dels nins d’aquesta
població nicaragüenca.
Estarà obert des de les 11 hores fins
a les 16,30 hores.

HI ESTAU TOTS CONVIDATS!!!

Tenim sort de viure en un poble com
Artà i poder ajudar-los.

4t. Primària
Col.legi Sant Salvador
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A g ro m e c à n i c a
Artà, S.L.

Tractors nous i d’ocasió
Venda, accessoris i reparació

Els ofereix un nou servei en
arrendament de tractors i
accessoris per a qualsevol feina de
jardineria, agricultura o derivats.

Útils i accessoris

Mini tractors, fresses, desbrozadores i
astilladores
Mini tractors amb pala davantera o de
darrera.

Útils
Motoserres
Desbrozadores manuals
Tallabranques
Tallagespa auto propulsats
Escanificadores cramer

Segadores
Bombes d’aigua
Motocultors
Carretilles mecàniques
Alternadores 2.500 KW
Radials
Remolcs
Hidronetejadores (Karcher)
Compressors elèctrics
Netejadores per arena
Martells perforadors de 7
KLG.SDS+MAX.

C/ Via Palma, 90
Tel. 971 552 235 Telf. Guillermo 629 808 517
Fax. 971 552236 Telf. Juan Manuel 659 906 848
Manacor

A sembrar, a la fí!!!

El passat dia 2 de febrer, i després d’haver aplaçat per tres
vegades l’activitat degut al mal temps, els alumnes de 5è
i 6è de primària del Col·legi Sant Salvador anàrem a
sembrar els pins que ens havien proporcionat els tècnics
d’IBANAT i les aglans que havien recollit els alumnes.
Sembràrem una mitja de 3 pins i una bona grapada
d’aglans per parella.
Jugàrem per la muntanya, que ens va agradar molt i també
ens entretinguérem una estoneta reconeixent diferents
arbres (alzina, pi, ullastre i garballó) i arbusts: estepa
blanca i estepa negra, argelaga, ciprell, murta, mata,
arbocera i el càrritx.
El lloc on jugàrem i sobretot devora la carretera estava ple
de deixalles i brutor. Trobam que és una vergonya que la
gent gran deixi els fems a un espai natural havent-hi molts
punts on hi ha contenidors per poder-ho dipositar.
Alumnes de 5è i 6è de Primària Sant Salvador

noticiari escolar
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Multitudinària inauguració de la intervenció de Miquel
Barceló a la capella del Santíssim de la Seu

A partir de comença-
ments del present mes
de febrer el públic ja pot
admirar la capella del
Santíssim a la Catedral
de Mallorca després de
la intervenció que hi ha
duit a terme l’artista
Miquel Barceló, que com
tots sabem està íntima-
ment relacionat amb el
nostre poble. La inter-
venció que ha fet Miquel
Barceló a la capella de la
Seu consisteix en una
obra artística contempo-
rània feta a l’interior
d’una de les catedrals
més representatives del
patrimoni gòtic medi-
terrani, la construcció de
la qual data del segle
XIV, encara que ha estat
objecte de successives
reformes i ampliacions
fins al segle XXI. La
intervenció duita a terme per l’artista felanitxer ha suposat la creació
d’una superfície ceràmica d’aproximadament 300 m2 que cobreixen
gairebé tots els murs de la capella gótica situada a la capçalera de la Seu.
L’obra recrea el fons imaginari de la mar i la su-perfície d’un hort
mitjançant 2.000 fragments modelats per l’artista. El conjunt recrea la
iconografía evangèlica de la multiplicació dels pans i els peixos, juntament
amb les noces de Canà.
Doctor Honoris Causa.- Hem de recordar que dia 1 de febrer va tenir
lloc a l’aula magna de l’edifici Lluís Salvador del campus universitari
l’acte d’investidura de Miquel Barceló com a doctor honoris causa.

Iniciades les obres d’abastament
i sanejament per renovar la
xarxa de subministrament
d’aigua

El passat dimarts es varen iniciar les obres
d’abastament i sanejament del pla d’obres i
serveis que contemplarà l’aixecament dels
carrers de la vila per tal renovar la xarxa de
subministrament d’aigua, el clavegueram i
les conduccions d’aigües brutes. Les obres
d’aixecament s’han iniciat al creuer del
carrer Major amb Costa i Llobera i
contemplaran la reforma de la zona del
poble compresa entre els carrers Major i
Son Servera. El termini d’execució serà
d’aproximadament un any.

noticiari
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DARRERS DIES 2007
Dimecres, 14 de febrer

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

Dijous Llarder, 15 de
febrer

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

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

Divendres, 16  de febrer

A les 20 h, tradicional Ximbombada
popular, a la plaça del Conqueridor,
amb els ximbombers del poble.
Ho organitza «Associació
Foguerons Gran Via».

programa de festes

Dissabte, 17  de febrer

A les 23 h, gran festa de disfresses al
mercat cobert de la plaça del
Conqueridor amenitzat amb
l’actuació musical dels HORRIS
KAMOI. Ho organitza
«Associació Foguerons Gran Via».

Dimarts, 20 de febrer

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

En haver arribat, hi haurà refresc
i ball de fi de festa amb música,
amenitzat per l’ORQUESTRA
COCKTAIL LATINO.

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

El passat 30 de gener, el Partit Popular
d’Artà votà en contra de la aprovació
de les Normes Subsidiàries (aprovades
amb el suport dels vots d’UM, PSIB i
IA).
En primer lloc, i per posar-vos en
situació, crec que és de gran
importància sapiguem què són les
Normes Subsidiàries i per a què
serveixen, ja que són les que marquen
les condicions de creixement d’un
municipi, així com les pautes que han
de seguir aquest en matèria
urbanística.
Idò bé, com vos deia, el passat 30 de
gener, el nostre Ajuntament aprovà
les NNSS. Nosaltres votarem en
contra perquè consideram que són
totalment restrictives i que no es
corresponen en absolut a les
necessitats d’Artà i dels artanencs.
Creiem que són les més restrictives
de Mallorca, a més de ser una mera
còpia de les que pràcticament tenien
aprovades el PSIB i Independents en
2003.
Nosaltres estimam Artà com
qualsevol, però d’aquí a que es limiti el
creixement al cent per cent, amb totes
les conseqüències que això du, és una
cosa totalment diferent.
Tots sabeu que els preus dels
habitatges a Artà són altíssims. Idò,
imaginau què passarà ara. Vos pensau
que baixaran? Més bé tot el contrari,
encara pujaran més i més.
Sens dubte, i des del meu punt de
vista, tot això respon a la claudicació
dels representants d’UM en torn a les
intencions del PSIB i els Independents,
sobretot d’aquests darrers, demostrant
que només ha estat un convidat de
pedra.
Els Independents han fermat bé i
fort a s’ase per a que aquest no es
mogui, i han condicionant el seu suport
a les NNSS a que s’aprovin totes i

cada una de les al·legacions que
presentin. I, què implica això? Molt
senzill, que tenim un equip de govern
dèbil i que claudica a les voluntats
d’una minoria només pel fet de dir que
han aprovat les NNSS.
I els ciutadans? Han pensat UM i el
PSIB a l’hora de deixar el creixement
urbanístic del nostre municipi en mans
del Independents? De què serveix
votar un partit, si després els que
tenen la paella pel mànec són uns
altres?
Qui és que no vol què el seu poble i la
seva terra segueixin mantenint sempre
el mateixos paratges, sense que ningú
els hi faci malbé? Tothom; i nosaltres
no som cap excepció. Però això, no
lleva que no pensem amb el futur de la
nostra gent, i en concret amb el dels
nostres joves, perquè volem que
aquests puguin adquirir un habitatge a
Artà, sense veure’s obligats a anar-
se’n a un altre municipi. O això no és
una pèrdua de les nostres arrels?
El que és incomprensible i a la vegada,
i permeteu-me l’expressió lamentable,
és que UM hagi claudicat als interessos
del PSOE i Independents, només per
poder dir que ha aprovat les NNSS,
quan al Consell de Mallorca han votat
un Pla Territorial que no és ni una
tercera part de restrictiu que les
recentment aprovades Normes
Subsidiàries d’Artà.
Per a que vos faceu una idea del
desbarat que han provocat, l’equip
redactor d’aquestes mateixes normes
ja va reconèixer que aquestes serien
d’impossible aplicació a qualsevol altre
municipi de Mallorca...
A més, per a que quedi clar, vull
posar-vos un parell d’exemples sobre
el què implica l’aprovació d’aquestes
noves normes. Primer, i en referència
al sol rústic: sempre s’ha dit que són
necessàries dues quarterades per

construir tal i com es desprèn de la
normativa vigent al respecte. Idò, a
Artà, ja no és així. Ara s’han creat
diferents tipus de catalogacions al
marge d’aquestes dues quarterades
esmentades (Àrees Naturals
d’Interès A, B i C). Segon, i en sol
urbà: s’han marcat sense cap tipus
d’explicació i perquè diferents àrees
urbanes o rústiques aferrades al casc
urbà. Això, implica que a uns han
tengut sort i els hi anirà bé, i d’altres no
tendran sort i els hi anirà malament.
Atén això a qualque tipus d’interès
particular? Més val no saber-ho...
Tercer: Catàleg de Bens Immobles.
El Partit Popular es va abstenir a
aquest punt pel següent argument:
consideram que és important crear un
catàleg per llistar les construccions
emblemàtiques del casc antic d’Artà.
Però, hi ha que ser conscient de quines
són aquestes. No només pel fet de
que una casa estigui al casc antic,
significa que hagi de tenir un valor
arquitectònic similar al de les altres
immobles emblemàtics com la església
o es convent.
Per tot això, i sense voler ser
alarmistes, recomenam a tots els
veïnats que, ara que hi ha el termini
d’un mes per poder presentar
al·legacions, aprofitin per fer-ho a
l’Ajuntament, al igual que vos
informam de que si teniu qualque dubte
per favor contactau amb nosaltres i
amb molt de gust vos atendrem i
ajudarem a seguir les passes pertinents
per a que no vos sentiu perjudicats
sense saber què fer.
En resum: que cadascú tregui les
seves pròpies conclusions.
Rebeu una cordial salutació:
Bartolomé Palmer, portaveu del grup
municipal popular.

carta al director
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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

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

L’auditoria: una cortina de fum
A la passada campanya electoral de
2003 un dels temes estrella fou el de
l’estat de les finances de l’ajuntament.
Tots els partits que aleshores estaven
a l’oposició utilitzaren aquest tema
per intentar crear ombres de dubte
sobre la gestió dels membres de l’equip
de govern.
Hem de reconèixer que, aleshores, la
situació financera de l’ajuntament no
era bona, i no ho era perquè durant la
legislatura del 1999 al 2003 s’havia fet
un gran esforç inversor en
infraestructures i nous serveis i,
aquesta coincidència de projectes, i la
gran despesa que suposaren, fou el
que va provocar una situació de
desequilibri pressupostari que va dur
aparellat un endarreriment en el
pagament als proveïdors. En qualsevol
cas, s’era ben conscient de quin era el
problema i quina era la solució.
Aquest era l’escenari quan es
convocaren les eleccions de 2003 i les
diferents formacions polítiques no
dubtaren en utilitzar el tema econòmic
per enviar missatges catastrofistes
sobre el que passava a l’ajuntament
per tal de  crear alarma social.
A la sessió del plenari de novembre de
2003, en plena ofensiva del triumvirat
PP-UM-EU  contra  l’equip de govern-
UIA-PSOE- en minoria,  va sortir
aprovada una moció, presentada per
UM, on es preveia la realització d’una
auditoria comptable a l’ajuntament
d’Artà.

Quan el tripartit format per UM-
POSE-EU-EV-, pren el relleu al
capdavant de l’ajuntament, al plenari
del 21 de setembre s’hi aprova el
pressupost de 2004 en el qual hi figura
una partida de 12.000 € per a realitzar
la famosa auditoria mitjançant concurs
públic. Una quantitat del tot ridícula –
ja ho avisàrem- per fer una auditoria
en condicions. Era l’evidència que,
una vegada s’havia assolit l’objectiu
de entrar al govern, determinades
coses ja no eren tan imprescindibles.
El 29 de març de 2005 es va dur a
plenari l’aprovació del pressupost
anual en el qual hi figurava una
assignació de 30.000€ per a realitzar
una «contratación, mediante
procedimiento restringido, de la
revisión limitada de determinados
estados financieros, del
endeudamiento real y los
expedientes de contratación del
ajuntament de Artà».  A la famosa
auditoria li havien canviat el nom i
passava a ser solament una assistència
tècnica, passava de ser una
contractació per concurs públic a ser
una contractació restringida i passava
de tenir una pressupost inicial de
12.000€ a costar-ne 30.000€. I, en el
plec de condicions de l’encàrrec, entre
les clàusules del contracte cal
destacar-ne els terminis d’execució:
se’n fixaven dos: un per al lliurament
de l’informe inicial que com a màxim
havia de ser a finals de juliol i un per
al definitiu, el 30 de setembre de 2005.

Ara, al mes de febrer de 2007, quan fa
mes d’un any i mig que s’havien
d’haver lliurat els informes definitius,
encara no s’han  fet públics els
resultats.
Perquè l’auditoria, una promesa
electoral d’UM, que havia de servir
per demostrar les irregularitats i la
mala gestió econòmica dels
Independents durant la darrera
legislatura, posant en dubte
l’honestedat i la bona fe de les
persones que aleshores ocupaven
càrrecs de responsabilitat política, no
ha donat els resultats esperats: els
documents amb les conclusions
finals NO fan referència a
l’existència de cap irregularitat
financera comesa pel govern dels
Independents. Per tant, ja no
interessen i, probablement, la demora
en fer públics els informes definitius
obeeix únicament a una estratègia per
seguir utilitzant aquest tema amb
finalitats partidistes.
L’auditoria  ha estat un cortina de
fum, una cortina però que s’ha pagat
a preu d’or -30.000€-. Doblers aquests
que s’han fet malbé perquè no han
servit absolutament per res.
És d’aquesta manera com UM vol dur
a terme  una política econòmica
eficient, àgil i transparent, tal com
pregonava a la campanya electoral?
www.arta.cat/independents
independentsarta@arta-web.com

carta al director



9 febrer 2007
Número 762

30

de la parròquia
 138

Pensaments

Carta pastoral del Sr Bisbe (III)

Una espiritualitat pròpia d’aquests moments.

Més enllà de plans i de programacions,
que són molt convenients pastoralment
per a orientar i unir esforços, és
moment de comunicar i enfortir una
determinada espiritualitat en les
persones que formam la Diòcesi i en
els distints àmbits comunitaris, amb
accents específics, necessaris per
aquests moments.
Vivim temps endurits en què els
suports merament «humans» són, amb
tota claredat, insuficients; temps en
que només podrem subsistir edificant
sobre Déu i confiant en Ell, amb
profunditat, maduresa, serietat.
Cal enfortir una espiritualitat que ens
faci recuperar el sentit de la
transcendència, mirant amb ulls de fe
la Història, l’Església, la vida. Que
privilegiï la unió vital amb el Senyor,
com les «sarments al cep». Amb
consciència, amb claredat meridiana,
que una vida cristiana i una pastoral
són fecundes només des de la unió
amb Ell. És essencial per a ser bons
apòstols ser bons deixebles, ben
alimentats per la seva Paraula i ben
units a Ell en l’oració constant i els
Sagraments, especialment
l’Eucaristia. Recordem que com a
apòstols estam cridats a ser portadors
d’Ell, predicadors de la seva veritat i
no de les nostres, idea que està en la
base de la imatge preciosa dels sants
pares quan parlaven de l’Església com
a misteri de la lluna, que no té llum
pròpia, sinó que reflecteix la llum del
sol, que és Crist. Pensem, per tant,
com és d’essencial tractar que la nostra
paraula i la nostra vida com a creients
i la paraula i la vida de la nostra
Església siguin reflex de la veritat que
és el Senyor, veritat que és llum i sentit
de la vida de l’home, veritat que és
salvació.

Importa, i molt, a més, en aquests
temps nostres, recuperar una
molt necessària autoestima
eclesial. I això serà molt difícil
si vivim pendents i partim de
l’expectativa de grans canvis
estructurals, cosa que tan sols acaba
produint frustracions. Més aviat ens
hem de centrar en els fruits de
conversió de les persones i els grups
en la base de la realitat diocesana, i en
els fruits externs i comunitaris d’aquest
progrés interior. És aquí on tocam, en
la vida ordinària, les meravelles que
l’Esperit segueix fent en l’Església, i
és des d’aquesta experiència des d’on
som confortats. Si la fe condueix la
nostra mirada, veurem Jesús caminant
en la seva Església i creixerà el nostre
amor i comprensió envers les persones
i els col·lectius de la nostra concreta
realitat eclesial. Confiem, de de la
força del Senyor que no ens abandona
mai, en les múltiples possibilitats
encara per desplegar.
És bo sentir-nos estimats i enviats pel
Senyor, que ens segueix dient: «jo us
he confiat la missió d’anar per tot
arreu i donar fruit, un fruit que durarà
per sempre». Donar fruit, com fer
néixer i créixer la llavor, no són accions
espectaculars: es produeixen gairebé
sense fer-se veure, i lentament. Cal
enfortir el criteri de fecunditat de
l’obra que realitza Déu, a través de les
mediacions que Ell tria, des dels «seus»
criteris i ritmes, com podem veure en
les paràboles del Regne. Possiblement
convengui cuidar una pastoral
personalitzada, valorar el contacte
personal, molt important en una
societat diversificada i massificada,
amb soledats enmig de masses
anònimes, a pesar de l’individualisme
regnant, i que produeixen la

despersonalització de l’individu.
Arribem a la persona, com ho feia
Jesús amb Maria, Marta, la Samaritana
o Nicodem.
És molt important crear un corrent de
pensament que ens obri a descobrir
l’acció de l’Esperit entre nosaltres i
ens estimuli a col·laborar amb Ell,
edificant, avançant en noves
possibilitats pastorals, sentint, des de
la caritat amb els nostres semblants,
la urgència d’evangelitzar, confiant
en la llavor de Déu que estam cridats
a sembrar de manera generosa i
incansable, recordant que, «per dèbil
i petita que sembli davant el solc de la
realitat històrica, hi està present el
futur, ja que cada llavor duu en si el pa
de demà, la vida de demà».
Estam en temps de sembra, de caritat;
d’oferir la Paraula de l’amor de Déu,
medicina, sentit de la vida i esperança
certa per a l’home d’avui. Que aquest
Pla Diocesà de Pastoral ens ajudi en
aquesta empresa necessària, i en la
tasca d’edificar, de l’amor del Senyor
que actua en nosaltres, una Església
samaritana, a semblança de Jesús, el
Bon Samarità, per a aquests temps de
postmodernitat.

Avisos de la Parròquia

Dimecres de Cendra
El temps passa volant, i el dimecres
dia 21 de febrer iniciam l’exercici de
la quaresma. Com és tradicional, ho
feim amb la imposició de cendra. Serà
a les 19.30 hores a l’Església
parroquial i a les 19 al Convent.
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noticiari

Museu Regional d'Artà: Tipus de visites 2006
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AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

El Museu Regional informa: Museu Regional d'Artà: Evolució visites 2006
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Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

1.200 ha estat la xifra de visitants que
la Fundació Museu Regional d’Artà
ha rebut el 2006, des de la seva
obertura el mes d’agost. Pensant que
el Museu obre les seves portes els
matins de 10 a 13:30 hores i que els
diumenges i dilluns té tancat, pensam
que és un balanç positiu.
Les gràfiques següents així ho
demostren, tot i que el mes de
desembre ha estat un mes fluix, al
gener s’ha recuperat. I allò més
destacable és que han passat devers
240 escolars a visitar-nos, gràcies a
l’espectacle que oferim amb el
Professor Sorpreses a l’exposició
Les Balears abans del Humans.

Finalment, volem donar les gràcies
als que ens han visitat i en especial
a la població artanenca que ha passat
pel museu (que no han estat pocs)
perquè ho segueixin fent, i als que
encara no ens han vist convidar-
vos.

I.C.G. (Museu Regional d’Artà)
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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
 

Bàsquet

Mini masculí
Son Cotoner   37
BORINOS ARTÀ   51
Bon partit el jugat pels jugadors
artanencs davant un equip de similar
nivell.

BORINOS ARTÀ   66
Joventut Mariana   35
Una altra victòria sense esforç per
part dels jugadors artanencs, que va
saber aprofitar la seva major alçada
davant un equip molt jove.

Infantil masculí
Colonya Pollença   19
ELECTRO HIDRAULICA   69
Parcials: 4/20, 11/24, 4/25, -/-
Partit jugat el passat dia 27 a Pollença,
on no hi va ver més color que el blau de
l´equip artanenc, ja que des del primer
moment va posar de manifest la seva
superioritat davant del rival

ELECTRO HIDRÁULICA   69
Inca Drac   18
Parcials: 21/2, 30/6, 18/10, -/-
Partit jugat el día 3 al poliesportiu Na
Caragol, on els nostres jugadors varen
tornar a registrar el mateix resultat que
la setmana anterior i tornaren a tancar
el marcador abans de acabar el tercer
quart.

Cadet masculí
FLEXA ARTÀ   65

La Salle   31
Parcials: 17-9; 17-7; 12-12; 19-4
Partit sense masses complicacions
per l’equip local, on una defensa
agressiva durant certes fases del partit
feren aconseguir avantatges que
permeteren afrontar la resta amb
tranquilitat, i sols diferents variants
defensives de l’equip visitant feren
que la diferencia no fos major.

CIDE   56
FLEXA ARTÀ   29
Parcials: 8-10, 14-9, 18-2 16-8
Partit de més a menys de l’equip
visitant degut en gran part a l’esforç
de la primera meitat i de la pèrdua de
concentració quan l’equip local agafa

una avantatge superior als deu punts
a l’inici del tercer quart.

FLEXA ARTÀ   65
Alou Palmer Felanitx   59
Parcials: 15-15, 12-24, 20-8, 18-12
Partit disputat on l’intensitat defensiva
i les ganes posades per l’equip local
en els dos darrers quarts permeteren
remontar un mal inici de partit.

De la Cruz   85
FLEXA ARTÀ   48
Parcials:  25-13, 16-12, 23-9, 21-14
Partit fàcil pels locals encara que
l’equip visitant va donar la cara en tot
moment, i no es va entonar.

Equip infantil masculí
Temporada 2006/2007

esports
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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

Júnior femení
Basquet Pla  59
CAIXA RURAL  43

CAIXA RURAL ARTÀ  32
Bàsquet Sant Llorenç  46

Sènior femení
Andratx   45
HNOS. PALLICER PONS   36
Parcials: 15-13, 13-10; 8-3, 9-10.
Partit per oblidar en tots els aspectes
del joc el jugat per l’Artà enfront
l’Andratx. Partit molt dolent tant en
defensa com en atac de totes les
jugadores, que no saberen reaccionar
en cap moment del partit. Es provaren
de fer molts canvis, però la conclusió
és que ningú no estava per jugar.
Finalment només es pot dir que s’haurà
de fer molta més feina en els
entrenaments.

Sènior masculí

C.B. ARTÀ   24
Felanitx   101

Porreres   63
C.B. ARTÀ  27

Autonòmica femenina
Sant Josep- 67
Gasoleos Mallorca-51
Sense cap dubte el pitjor partit de la
temporada de les fèmines va arribar
en l’enfrontament més complicat de

la temporada, primer i segon classificat
que després de un desastrós tercer
període per part de les nostres, el
conjunt palmesà l’endossa el que ha
estat la primera de derrota de la
temporada del conjunt artanenc, a
més d’aquesta forma llevar el primer
lloc en la classificació general.
PARCIALS: 1º 11-6    2º 22-11   3º 21-
9   4º 13-15
ANOTADORS: Santandreu (3),
Marta (3), Pastor (4), Flaquer (2), Gili
(2), Galan (1), Nicolau (13), Clara
(17), Serra (3), Ginard (0) y Riera (3).

Gasoleos Mallorca- 56
Pedreres Can Ramis- 28
Així com dèiem que el partit de la
setmana anterior havia estat
catastròfic, hem de dir que aquesta
setmana es va jugar davant un del
equips que tan sols havia perdut un
partit en el que duien de competició i
que el conjunt artanenc es va mostrar
intractable durant tot el partit, d’una
manera molt ordenada i seria que va
provocar que la diferència en el
marcador no reflexes l’igualtat dels
dos equips en la competició.
PARCIALS:  1º 15-6    2º 12-10   3º 21-
11   4º 8-3
ANOTADORS: Santandreu (3),
Marta (7), Pastor (5), Flaquer (0), Gili
(8), Galán (2), Nicolau (21), Clara (7),
Serra (0), Ginard (1), i Riera (2).

GASÓLEOS MALLORCA   56
Pedreres Ca’n Ramis   28

GASÓLEOS MALLORCA   78
Santanyí   50

Autonòmica masculina

CTIB, 83
Hormigones Farrutx, 59
(19-15,13-19,27-12, 24-13)
Partit jugat el dijous dia 25 de gener al
poliesportiu de na Caragol d’Artà, en
aquest partit, l’equip artanenc va jugar
com ha visitant, ja que el partit havia
estat aplaçat i l’equip del CTIB, va
demanar per jugar a Artà entre
setmana.
Segona derrota d’aquesta segona
volta, enfront d’un dels equips que
jugarà el playoff d’ascens. Malgrat la
derrota, podem dir que l’equip artanenc
va jugar els dos primers quarts a un
bon nivell, després va parèixer que els
nostres jugadors se’n varen anar no
se sap on i l’únic que els importava era
el seu orgull personal.
La estadística va ser: Riera, M.A. (22
Punts - 13 Rebots); Gaya, A. (11 - 4);
Muñoz, A. (7 - 5); Carrió, S. (6 - 5);
Dalmau, T. (4 - 3) -5 inicial- Alzamora,
T. A. (5 - 5); Díaz, M. (4 - 3); Ramos,
S. (0 - 1); Marqueño, T. (0 - 0); Gili, X.
Eliminats: Sense eliminats.

Hormigones Farrutx, 77
Andratx, 69
(26-12, 15-17, 12-21, 24-19)

esports
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Partit jugat el diumenge dia 28 de gener al poliesportiu de
na Caragol d’Artà.
Molt bon partit i molt important per les aspiracions dels
nostre equip. L’Andratx, ja classificat per guanyar la fase
d’ascens va venir a Artà a passar-ho bé, i l’equip artanenc,
jugant un partit molt serio, va aconseguir aquesta important
victòria, que fa que la part baixa de la taula comenci a fer
fum per evitar la fase del descens.
La estadística va ser: Carrió, S. (17 Punts); Lliteres, X.
(8); Díaz, M. (8); Dalmau, T. (5); Muñoz, A. (2) -5 inicial-
Riera, M.A. (12); Alzamora, T. A. (9); Gaya, A. (7);
Ramos, S. (6); Marqueño, T. (3); Gili, X.
Eliminats: Sense eliminats

Binissalem, 68
Hormigones Farrutx, 77
(21-23, 19-20, 12-17, 16-17)
Partit jugat el diumenge dia 4 de febrer al poliesportiu de
Binissalem.
Partit on tots dos equips es jugaven molt de cara a la
classificació final. L’equip artanenc va lluitar i se va
imposar a l’equip binissalamer, i a més, li va recuperar el
bàsquet average, molt important a aquesta altura de la
lliga.
La estadística va ser: Carrió, S. (15 Punts – 5 Rebots);
Riera, M.A. (10 - 10); Díaz, M. (12 - 3); Gaya, A. (9 - 1);
Muñoz, A. (3 - 0); -5 inicial- Lliteres, X. (14 - 6);
Alzamora, T. A. (7 - 1); Ramos, S. (3 - 1); Marqueño, T.
(2 - 0); Dalmau, T. (0 - 1) Gili, X. ().
Eliminats: Alzamora, T. A.

Per acabar, aquest diumenge dia 11 a les 11.30 hores al
poliesportiu de na Caragol, l’equip artanenc se jugarà de
manera definitiva el playoff de descens o una lligueta que li
garanteix la tranquil·litat fins a final de temporada.

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 SANT SALVADOR D'ARTA -B1- 10 9 1 638 283 19 3
2 SON COTONER -B1- 9 8 1 628 365 17 7
3 COLEGIO LUIS VIVES -B1- 8 8 0 468 188 16 8
4 JOV. LLUCMAJOR -B1- 9 7 2 383 283 16 1
5 PORTO CRISTO -B1- 8 5 3 472 324 13 3
6 LA SALLE 96 -B1- 9 3 6 431 468 12 -2
7 J. MARIANA FUSTERIA ATIENZA-MORA -B1- 9 1 8 259 484 10 -1
8 B. MANACOR ELECTRO HIDRAULICA -B1- 6 3 3 205 300 9 1
9 S. AGUSTIN- IMPRENTA BAHIA -B1- 7 2 5 302 359 9 -4

10 CLUB ATLETICO ESCOLAR -B1- 8 1 7 250 443 9 1
11 SAGRAT COR -B1- 7 1 6 240 441 8 -4
12 CIDE -B1- 5 2 3 179 245 7 -1
13 C.B. DE LA CRUZ TOT BAUXA -B1- 5 1 4 87 220 6 -3
14 UADIS -B1- 4 1 3 93 232 5 1

Mini masculí

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 PORTO CRISTO -B2- 14 14 0 894 337 28 14
2 B.ARTA ELECTRO HIDRAULICA-B2- 14 13 1 987 440 27 4
3 ALCUDIA AQUA MAGICA -B2- 14 12 2 897 549 26 6
4 LA SALLE -B2- 14 10 4 799 480 24 3
5 JOAN CAPO RECREATIVOS FELANITX -B2- 14 10 4 764 595 24 2
6 PORRERES MOTORISA -B2- 14 9 5 756 748 23 -1
7 C.B EU MOLL -B2- 14 8 6 776 691 22 -1
8 B. MANACOR C'AS BOMBERO -B2- 14 7 7 679 623 21 1
9 SANTA MONICA -B2- 14 7 7 721 717 21 -1

10 C.B. PETRA -B2- 14 5 9 564 705 19 -1
11 J. MARIANA FUSTERIA ATIENZA MORA -B2- 14 3 11 447 830 17 -3
12 C.B. CAMPOS -B2- 14 3 11 395 789 17 1
13 COLONYA POLLENÇA -B2- 14 2 12 536 795 16 -7
14 INCA DRAC -B2- 14 2 12 401 791 16 -9
15 ATLETIC ESCOLAR -B2- 14 0 14 371 897 14 -14

Infantil masculí

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 MOLINAR HIPOCASA -B1- 12 12 0 932 493 24 12
2 INCA DRAGONS -B1- 13 11 2 868 572 24 4
3 CIDE -B1- 12 9 3 676 522 21 2
4 BASQUET DE LA CRUZ 92 -B1- 12 9 3 663 544 21 1
5 CLUB BASQUET EU MOLL-B1- 12 9 3 724 619 21 -2
6 BASQUET DE LA CRUZ -B1- 12 7 5 755 545 19 3
7 SANT SALVADOR D'ARTA - FLEXA -B1- 12 7 5 641 607 19 -1
8 ATLETICO ESCOLAR FIRST SUN -B1- 12 5 7 682 632 17 -1
9 C.B. CALVIA - GRAN BUFFET S·XXI CALVIA -B1- 12 5 7 554 614 17 1

10 JOAN CAPO ALOU PALMER -B1- 12 4 8 740 824 16 -3
11 LA SALLE -B1- 12 3 9 602 751 15 1
12 B.C. SANTANYI - RESTAURANT EL BOSQUE -B1- 13 2 11 598 992 15 1
13 C.B. PETRA -B1- 12 2 10 573 735 14 -1
14 BASQUET MURO -B1- 12 0 12 353 911 12 -12

Cadet masculí

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 CLUB BÀSQUET BINISSALEM -B- 4 4 0 261 156 8 4
2 DRAC BÀSQUET PLA -B- 4 3 1 211 165 7 2
3 ESPORLES B.C. - ES CRUCE -B- 4 3 1 187 162 7 -1
4 TENDES S'ESTANYOL-SANT LLORENÇ -B- 4 2 2 175 169 6 1
5 MONTUÏRI -B- 4 2 2 196 199 6 1
6 SA CRANCA BONS AIRES -B- 3 1 2 89 122 4 -1
7 INSTALACIONES AZNAR -B- 3 1 2 116 151 4 -1
8 SANT SALVADOR D'ARTA -B- 3 0 3 105 141 3 -3
9 CLUB BALONCESTO ANDRAITX -B- 3 0 3 69 144 3 -3

Júnior femení

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 TREN DE SOLLER 4 4 0 227 163 8 4
2 HERMANOS PALLICER PONS 4 3 1 198 138 7 1
3 BASQUET SINEU 3 3 0 183 113 6 3
4 HIPER CENTRO BASQUET MANACOR 3 2 1 149 131 5 -1
5 SA POBLA AMORINI 3 2 1 128 131 5 -1
6 C.B. ANDRATX 4 1 3 157 183 5 -1
7 ELECTROCLIMA 3 1 2 153 145 4 1
8 ATLETIC ESCOLAR 4 0 4 118 213 4 -4
9 SANTA MARIA 4 0 4 148 244 4 -4

Sènior femení

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 PARC CAFE 13 11 2 938 634 24 3
2 SANTA MARIA 12 11 1 1028 660 23 8
3 HOSTAL NADAL 12 10 2 840 602 22 7
4 WWW.HOTELCALASANTANYI.COM 13 8 5 819 688 21 1
5 QUEMADORES LALANA LLUCMAJOR 13 8 5 886 685 21 -1
6 CLUB BÀSQUET EU MOLL 13 7 6 941 784 20 1
7 SA FONDA PORRERES 13 5 8 708 651 18 2
8 CONST HNOS CAMPI - CAMPOS 13 2 11 679 1015 15 -5
9 C.B. IMPRENTA BAHIA 13 2 11 621 988 15 -3

10 C.B. ARTA 13 0 13 418 1171 13 -13

Sènior masculí

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 GASOLEOS MALLORCA 12 11 1 729 517 23 2
2 SANT JOSEP VIAJES IBERIA 11 9 2 757 479 20 -1
3 DRAC MONTUIRI 11 9 2 625 515 20 8
4 PEDRERES CAN RAMIS 11 9 2 657 532 20 -1
5 TENDES S'ESTANYOL-SANT LLORENÇ 12 8 4 710 666 20 2
6 SA CIMENTERA - CAMPOS 12 5 7 564 611 17 3
7 GRAVERA CA NALOU 12 5 7 506 555 17 -3
8 CLUB BASQUET EU MOLL 12 5 7 556 617 17 3
9 CRESPÍ OBRA PÚBLICA - POLLENÇA 11 4 7 437 560 15 1

10 CLUB BÀSQUET BINISSALEM 12 3 9 626 687 15 -4
11 LLABRES Y ASOCIADOS BONS AIRES 12 2 10 421 580 14 -2
12 SANTANYI STUDIO 12 0 12 509 778 12 -12

Autonòmica femenina

Equip P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.
1 JOVENTUD LLUCMAJOR 15 13 2 1085 814 28 4
2 C.T.E.I.B 14 13 1 1115 889 27 5
3 PALMER 1956 CONFORT ANDRATX 15 10 5 1135 1130 25 -2
4 SA POBLA AMORINI 15 8 7 1039 1005 23 1
5 HORMIGONS FARRUTX 15 6 9 928 1009 21 3
6 CLUB BÀSQUET BINISSALEM 15 6 9 904 962 21 -3
7 HIPER CENTRO BASQUET MANACOR 15 6 9 949 976 21 2
8 C.B. SON SERVERA 15 4 11 916 1043 19 -3
9 SCD HISPANIA 15 1 14 778 1021 16 1

Autonòmica masculina

esports
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SA COMA DE SON TORRELLA

Diumenge 28-01-2007
Tota la setmana les prediccions de la
televisió havien estat de neu i això ens
va fer témer per l’excursió d’aquesta
jornada però, com casi bé sempre, les
va fallar i només va enfarinar una
misèria el cap d’amunt del Puig Major,
antigament anomenat de Son Torrella
per pertànyer a n’aquesta possessió.
Així i tot, al botar de l’autobús, que ens
va deixar part damunt l’embassament
de Cúber, feia un salistret que llevava
el paparró, de totes les boques en
sortia fum i n’hi havia més de dos que
berenaren amb els guants posats.
Just devora l’entrada del segon túnel
hi ha un gorg dels militars de la base
del Puig Major i a la dreta hi ha un
portell amb una escala de ferro que és
per on començàrem a caminar, per
dins un alzinar que ben prest es va
obrir donant pas a una esplèndida
coma, llargaruda i estreta i que es veu
que abans s’utilitzava amb finalitats
agrícoles i que està situada entre dues
serralades, a la dreta la de Son Torrella
i a l’esquerra la de Cúber. Anant per
un camí de carro topàrem al final amb
una paret de pedra que tanca la coma
i que fa de mirador d’una de les millors
panoràmiques de la serra de
tramuntana. Començant per
l’esquerra, amb silueta piramidal, el
Puig de l’Ofre- que per cert s’hi veien
els perfils petitons d’uns excursionistes
que ja havien arribat al cim-, al davant
, profund i insuperable el barranc de
Biniaraix guardat i resguardat per els
Cornadors, a l’enfront, la Serra
d’Alfàbia amb les antenes, el Teix  i
dins la llunyania fins i tot el Galatzó.
Una panoràmica de luxe.
Havíem de començar a davallar per
arribar al barranc però pressionats
per un caminador ens desviarem una
mica cap a la dreta fins anar a guaitar
al portell de sa costa, un balcó damunt
la vall de Sóller, just abaix el poblet de
Fornalutx i al fons el port de Sóller. Va
valer la pena.
Una vegada tornats allà on érem,
vàrem començar la davallada per la

que seria la protagonista de l’excursió,
una rosseguera molt pronunciada i
molt punyetera que cadascú va
davallar com va poder. Donaves una
passa i en davallaves tres, en que no
volguessis fer via, en feies. Era molt
bo de fer que al trepitjar una pedra que
semblava forta, amollàs i en fes redolar
unes quantes, cosa realment perillosa
per la gent que anava més avall. Per
tant, vius i ulls espolsats a l’hora de
posar peu tant per no patinar per avall
com pel perill que suposaven els que
anaven més amunt.
Va ser una aventura. I fins i tot hi va
haver qui a dalt se va amollar cul per
enterra i va recular tota la rosseguera
com si fos un tobogan... ara, ja vos
podeu imaginar quin calçons duien
quan varen arribar a baix!
A mitjan davallada i segons el previst
arribàrem a la font del Verger on hi
dinàrem. Quin reconet més idíl·lic...una
cova on hi ha la font, l’aigua fresca i
clara que corre amb força i que
comença el torrent que davalla fins
ajuntar-se amb el torrent de l’Ofre un
poquet abans de s’estret, pedres
folrades d’herba roquera, un heura,
arbres alts i al fons de tot, el poble de
Sóller.
Després de dinar continuàrem la
davallada fins a trobar el camí

empedrat i d’escalons característic
del barranc de Biniaraix.  Marjades,
oliveres, casetes encantadores, el
torrent, pontets, passadores i el so del
aigua que ens va acompanyar fins
arribar al llogaret on el primer que es
troba son uns rentadors públics que a
pocs llocs podem contemplar avui en
dia.
Seguírem fins arribar a Sóller i una
vegada allà, una part del grup va tenir
forces per travessar el poble i continuar
en direcció al túnel per anar a veure la
font que dóna l’aigua que beuen els
sollerics anomenada la font de l’olla,
situada dins una zona d’horts en un
espai natural extraordinàriament
atractiu.
Altra volta tornada a la magnifica
plaça del poble on gaudint d’un bon
xocolata calent encara es podien
sentir els elogis de la esplèndida
església de San Bartomeu dissenyada
per un deixeble de Gaudí.
I tots contents acabàrem la jornada
sense saber que els dies següents
hauríem de davallar l’escalonada de
casa de cul enrera perquè quasi tots
patiríem una  esbravonada de mil
dimonis!

F.G.
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Comentari hípic
Fa uns quinze dies es va celebrar una
de les millors carreres al trot, el Gran
Prix d’Amérique, que tingué lloc al
mític hipòdrom de Vincennes a París.
Entre els espectadors hi havia uns
tres-cents mallorquins que gaudiren
d’aquest gran espectacle. La cursa
fou guanyada per un cavall de només
cinc anys anomenat Offshore Dream
que, a mans del seu conductor P.
Levesque, va registrar un nou rècord
de 1.12 sobre 2.700 mts i guanyà un
premi de més de 500.000 €.
Quant als resultats dels nostres cavalls
a les diferents reunions hípiques
celebrades en aquests dies, cal
destacar les grans actuacions de l’egua
Larisol Pou Rafal, de la quadra Es
Pou d’Es Rafal. De la quadra d’Alessia
Sánchez, el seu exemplar Joli de
France va sumar una gran victòria.
De les quadres Blaugranes, Màgic
Blai va aconseguir també el primer
lloc. Els dos representants de la quadra

Es Sementeret, Gleam Bowl i Lambro
Branch, aconseguiren classificar-se
entre els quatre primers i també ho
feren Gentille de Nuit, conduïda per
Antoni Servera, i l’egua Jennifer
Branch, propietat de Sa Font Calenta.
Per a finalitzar hem de comunicar que

el proper 11 de febrer es disputarà la
revenja del «Gran Prix d’Amérique»
però sobre la distancia de 2.100 mts.
La cursa en concret és el Prix de
France i està programada com sempre
a l’hipòdrom de Vincennes.
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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
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MILLOR PUNTS MA SP MA SP
TEMPS TOTAL 27-ene 28-ene 03-feb 04-feb

DUQUE MORA 1.19 2
ESTAR DE NUIT 1.18 12
FLASH THE GLEAM 1.18 4
GENTILLE DE NUIT 1.18 20 4rt 1
GLEAM BOWL 1.18 5 4rt 1
GRAND AMOUR 1.17 4
HACKER BLACK 1.17 14
HANSON HORSE GS 1.17 5
JAMIN DE KOR 1.17 21
JATKINSON VX 1.17 11
JENIFER BRANCH 1.18 2 3er 2
JOLI DE FRANCE 1.17 29 1er 4
JUDGE LLM 1.18 3
L’AUBA VX 1.19 5
LAMBRO BRANCH 1.19 2 4rt 1
LARISOL POU RAFAL 1.19 15 2on 4rt 4
LLEGENDA BLAUGRARANA 1.23 1
MAS T 1.22 3
MAGIC BLAI 1.20 9 1er 4
LE CLARAY VX 1.17 7
MISTERIOS MAR 1.18 21

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE GENER-FEBRER

LIDER:  JOLI DE FRANCE
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Preferent
Artà 0 – Serverense 1
Alineació: Nofre, Brunet, Terrassa,
Piñeiro, Grillo, F. Nieto, Gayà V.,
Dalmau (Caldentey), Toño (Ferrer),
Reyes (A. Nieto), Tous (Sureda)

Campos 1 – Artà 0
A: Nofre, J. Tous, Brunet, Sureda, A.
Nieto (Gayà M.), Reyes (Ruz),
Terrassa (Caldentey), Piñeiro, Víctor,
F. Nieto, Gayà V.
Mal li han rodat els resultats en aquests
dos partits en els que no ha aconseguit
res positiu, essent relegat al tercer lloc
quedant a 10 punts del líder Cala
D’Or, que sembla embalat a ser
campió.
Contra el Serverense, tercer derby
comarcal de la temporada, en el que
els artanencs encaixaren la seva
segona derrota de la temporada a Ses
Pesqueres. El partit no va respondre
a la rivalitat que quasi sempre es
produïa. Els dos equips respectuosos,
poc joc d’atac, sense que cap dels dos
dugués la iniciativa. El Serverense va
fer el seu gol en una falta ben tirada
enganyant Nofre i col·locant la pilota
a la mateixa esquadra, sense que el
porter artanenc pogués fer res per
aturar-la. Això va ser al minut 30 de la
primera part i quasi es pot dir que es
va acabar el partit. L’Artà volia i no
podia i el Serverense es limitava a
defensar el solitari gol que al final li
donaria els tres punts. Hi va haver,
això sí, una ocasió pels visitants que
va rebutjar el llarguer i dues
intervencions inversemblants del
porter serverí, en els darrers 5 minuts,
que evitaren l’empat. Resumint,
decepció en els locals i alegria en els
forans per la victòria assolida.
A Campos es va rebre la tercera
derrota consecutiva, que confirma la
petita baixada sofrida i és que no
encerten de cara a la porta contrària,
ja que en els darrers tres partits sols
han fet un gol. Kike tendrà feina, crec,
per tornar-los la confiança, que es

jugui més la pilota per terra i no a
coces, cosa sempre difícil pels
davanters i segur que tornaran les
victòries.

II Regional
Pt. Pollença 2 – Artà 1
Gol: Joan Andreu
A: Cantó, Massanet, Sirera, Rocha
(Pedro), Cabrer (Calvo), Bernat,
Sancho (Joan Andreu), Moya, Borja
(Ferragut), Raul (Femenias), Gamaza

Artà 2 – Son Roca 1
Gols: Calvo, Borja
A: Cantó,  Massanet, Sirera, Juanlu,
Ferragut, Rocha (Joan Andreu),
Sancho (Borja), Moya, Gamaza,
Calvo, Pedro (Femenias)
No mereixeren perdre contra el Port
de Pollença ja que el partit va ser molt
igualat, com també les ocasions de gol
i tal i com avançaven els minuts no
semblava que es desnivellaria el
marcador, però en una jugada
desgraciada, es feren un auto-gol i va
ser la sentència del partit. Intentaren
empatar però no ho aconseguiren i ja
dic, derrota immerescuda. Contra el
Son Roca, colista de la classificació,
es va haver de sofrir massa per treure
els tres punts, es crearen ocasions
clares de gol que no es materialitzaren
i el de la victòria es va marcar dins del
temps afegit, cosa que va desesperar
un poc els externs en veure que se’ls
esfumava  aconseguir el seu primer
punt com a visitants.

Juvenils
Artà 1 – Collerense 0
Gol: Font
A: Sergi, Ginard, Antoñito, Serra, Font,
Obrador, Felip (Bajo), Ismael, Nadal,
Cattaneo, Bover (Juanfran)

Col. San Pedro 0 – Artà 0
A: Sergi, Ginard, Serra, Villar, Font,
Felip, Ismael, Juanfran, Nadal (Bover),
Díaz (Marc), Bajo (Genovard)

Dos partits sense perdre és el balanç
dels juvenils. Una victòria treballada
contra el Collerense, encara que el
rival no va demostrar tenir massa
entitat, el marcador mínim no donava
tranquil·litat suficient als artanencs i
millorar un poc el seu joc i crear
ocasions per sentenciar amb claredat
el partit. A Palma contra el San Pedro,
partit fluix, ja que els locals foren un
equip bastant feble i si un poc marruller,
però els nostres no varen estar massa
per la feina, o millor dit, intentar crear
un poc de futbol, que segur que si ho
haguessin fet, haguessin guanyat, però
es va rapinyar un punt que beneït
sigui.

Cadets
Sóller 4 – Artà 2
Gols: Martín, Roberto
A: Ignasi, Martín, Gil, Jordi (J. Riera),
P. Riera, Flaquer, Roberto, Silva,
Torreblanca, Alzamora (Ruben) (Ll.
Riera), Molina

Artà 6 – Can Picafort 0
Gols: Torreblanca (2), Ll. Riera (2),
Roberto, Alzamora
A: Ignasi, Martín, Gil, Jordi, Roberto,
Torreblanca, Alzamora, Molina, Ll.
Riera, Silva (P. Riera), Ruben
(Flaquer)
Derrota un poc dolorosa a Sóller ja
que feren un bon partit i encara que
sigui un tòpic, mereixeren un millor
resultat, ja que donaren la talla i no
escatimaren esforç, ja que quan
anaven 3-2 feren joc i mèrits per
empatar, però no va poder ser. Contra
el Can Picafort, el triomf més ample
de la temporada, si bé és cert que el
rival era fluixet, això no resta mèrits
als deixebles de Jeroni, que sí que es
prengueren el partit seriosament,
desplegaren bon futbol, i feren alguns
gols de bella execució. Molt bé aquesta
vegada per a ells.

Infantils
Olímpic 8 – Artà 0
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Dilluns tancat
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A: Massanet, Antònia Navarro
(Zafra), Llull, Ginard, Adrian, Carrió,
Fiol, Jon, X. Darder (Gutiérrez), Arto,
Garau

Artà 0 . P. Ramon Llull 1
A: Massanet, Antònia Navarro
(Bover), Llull, Ginard (Zafra), Adrian,
Fiol, Carrió, Jon, Gutiérrez, Arto, Garau
(Christian)
Difícil visita a Manacor, ja que el rival
de torn és un dels equips situats a la
part alta de la classificació i això es va
plasmar sobre el terreny de joc i en el
marcador i poc més es pot comentar
d’aquest partit. Contra el Ramon Llull
sí que tengueren una bona actuació,
no mereixent sortir derrotats, com a
mínim empatar, i a poc que els hagués
somrigut la deessa Fortuna, haurien
guanyat. Segueixen enfonsats segons
dels darrers i cada vegada està més
magre seguir a la primera categoria.

Infantils F-7
Artà 1 – J. Bunyola 1
Gol: Gutiérrez
A: Riutort, Sureda, Christian, M. Vives,
Gutiérrez, Bover, Alzina. Tous,
Sevillano, Ferragut, Antònia Navarro,
Massanet
Disputat encontre i just repartiment
de punts. Els dos equips posaren ganes
per igual i s’esforçaren perquè es
veiés un bon partit, que per part dels
artanencs, després de diversos
resultats en contra, aconseguiren no
sortir derrotats. Posen ganes, però ja
se sap el motiu de la creació de l’equip,

i més no se’ls pot demanar. El que
importa és que juguin.

Alevins F-7
Can Picafort 4 – Sant Salvador 3
Gols: Carmona (2), Ayadi
A: Quintanilla, Riera, J. Vives, Carrió,
Carmona, Llinàs, Vega. Ayadi, Paris,
M. Vives
Partit a partit van millorant els nins del
Sant Salvador i ho refrendaren en
aquest partit, malgrat perdre per la
mínima. Però juguen amb més soltura
i fan gols, com va passar en aquest
partit i per la seva entrega i bon
comportament, mereixeren empatar

Sta. Eugènia 2 – Artà 7
Gols: Danús (4), Riera (2), X. Darder
A: Riutort, Danús, Edgar, Ferragut,
Artigues, Riera, Girart. X. Darder,
Seguí, Tous, Alzina, Amer
No va fallar l’Artà en la seva visita a
Santa Eugènia i va treure una victòria
clara i contundent, confirmant el seu
estat de gràcia i el primer lloc de la
classificació. La superioritat va ser
manifesta i els locals no se semblen en
res a l’equip de l’any passat. En la
seva visita a Ses Pesqueres, ja va ser
golejat pels artanencs. Jornada a
jornada l’Artà s’acosta més a
conquerir el primer lloc del seu grup.

Benjamins F-7
Artà 0 – Serverense 4
A: Jonathan, Ojeda, Bisbal, Vega,
Moll, Tous, Pascual. Riutort, Alex,
Massanet

Cala D’Or 10 –Artà 0
A: Ginard, Pascual, Massanet, Ojeda,
Vendrell, Bisbal, Vega. Alex, Moll,
Riutort, Jonathan
Desfeta en aquests dos partits, encara
que en la seva defensa s’ha de dir que
s’enfrontaven al líder Cala D’Or i al
Serverense, que també està a la part
alta de la classificació. La diferència
amb aquests dos rivals va ser clara i
patent i els resultats xerren per sí sols.
Però no s’han de desanimar, no tots
els rivals tenen el mateix potencial i hi
haurà partits més fàcils en els quals
podran treure millors resultats.

Benjamins F-8
Artà 2 – Serverense 3
Gols: Sergio (2)
A: Fornés, Julián, Sansó, Ramon,
Sergio, Gomis, Ayadi, Artigues.
Ginard, Sascha
Derrota mínima contra els serverins
en un partit disputat amb un poc
d’emoció pel resultat que es va donar
i la marxa del marcador, amb els dos
equips cercant la victòria, amb
alternances i qualsevol podia guanyar.
Ho feren els visitants, potser amb un
poc més de sort en la consecució
d’algun dels seus gols, propiciats per
errades dels artanencs. Però el que
importa és que els dos equips posaren
ganes i això va fer que sortís un
entretingut partit.
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

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

Vólei

Diada de vólei a Artà
El dissabte 27 de gener es va celebrar
la primera diada de vólei de la Comarca
de Llevant i es va fer en el poliesportiu
«Na Caragol» d’Artà. Hi participaren
Artà i Manacor, ja que Son Servera a
darrera hora no va poder venir. El
Club Vólei Artà hi participà amb 3
equips alevins i 2 benjamins, a més
d’un aleví-infantil masculí que jugà
contra l’infantil del Manacor. Per a
molts/es era la seva primera diada,
però ja es va començà a veure la feina
feta aquests primers mesos.

Aleví-infantil masculí
01-02-07
C.V. Artà 0
C.J. Petra 3
C.V. Artà: Joan Marc Piris, Joan
Alzina, Josep Bernat, Albert Piris,
Toni Ferragut, Joan Llabrés, Joan
Bernat I Toni Femenies
El dijous dia 1 de febrer el nostre equip
masculí més jovenet va jugar un partit
amistós contra l’equip infantil del
Petra, que juga a la lliga infantil
masculina. Els artanencs, més joves
que els petrers i amb moltes menys
hores de vólei, realitzaren molt bon
partit i, sobretot el que és més
important,  disfrutaren de jugar a vólei,
quedant molt contents de la feina feta.
Aquest equip, que entrena un dia per
setmana  perquè la majoria fan un
altre esport, entrenats per Xisca
Puigserver, demostraren molt bones

maneres i es varen veure estones de
molt bon joc.

INFANTIL FEMENÍ
26-01-07
Restaurant Son Bessó Artà 3
Icaro Alaró 0
25-3 / 25-11 / 25-10
C.V. Artà: A. Ferragut, M.Bel Silva, A.
Arrom, M. del Mar Ferrer, C. Sansó, M. Bel
Llinàs, M. Fca. Infante, C. Valero i B.
Puigserver.
Un altre partit sense massa
complicacions per a les infantils, que
va servir sobretot perquè les noves
incorporacions, Maria del Mar Ferrer
i Aina Arrom, provinents de l’equip B,
es vagin acomplant a l’equip. Les
artanenques varen ser molt superiors
en tots els aspectes del joc i en tot
moment controlaren el partit.

02-02-07
Dibauto Valldemossa 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
16-25/ 8-25 / 20-25
C.V. Artà: A. Ferragut, M.Bel Silva, Aina
M. Reinés, M. del Mar Ferrer, C. Sansó, M.
Bel Llinàs, M. Fca. Infante i C. Valero.
Partit que enfrontava als dos primers
classificats i victòria clara de les
artanenques. Les de Valldemossa sols
havien perdut el partit de la primera
volta a Artà, però poques opcions
tengueren davant el joc artanenc. Les
d’Artà marcaren el ritme de l’encontre
i sols amb el servei ja complicaren
molt el joc local. El remat també va
funcionar a la perfecció, davant la
impotència de la defensa local.

02-02-07
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Bar Poliesportiu Artà 0
C.J. Petra 3
10-25 / 17-25 / 10-25
C.V. Artà: M. Bel Matallana, M.
Riera, M. Del Mar Gil, M. Fca. Pastor,
M. Victòria Sorell, N. Pérez,  C.
Zizzo, M.Fca. Bisbal, E. Goonesekera
i G.Quintanilla.
 Visita del primer classificat i victòria
clara de les petreres. Les d’Artà, que
començaven a provar un sistema de
joc nou, poc pogueren fer davant la
major força i alçada de les de Petra.
El potent servei visitant creà molts
problemes a les artanenques, que no
sabien com aturar-lo. El segon set va
ser el més igualat, i després d’anar per
darrera la major part del mateix, es
col·locaren amb un esperançador 17
a 18, però una altra vegada el servei
de les petreres sentencià el set. Un
dels aspectes positius va ser el joc de
les noves col·locadores, ja que les que
hi havia han pujat al primer equip
infantil. Tot i ser el primer partit, ja
se’ls va veure bones maneres.

CADET FEMENÍ
27-01-07
DUPLICAT ARTÀ 3
Manacor 0
25-19 / 25-17 / 25-8
C.V. Artà: X. Puigserver, R. Llaneras, J.
Galván, A. Riera, A. Bernat, A. Ferragut,
C. Sansó, M. Fca. Infante. Lliure. F. Jaume
Segueix l’equip cadet comptant els
seus partits per victòries. Contra el
Manacor es va jugar un partit bastant
complet en atac però amb moltes
errades en recepció, que feren que el
Manacor tengués opcions en els dos
primers sets. Les artanenques
alternaren estones de molt bon joc
amb moments de desconcert en
recepció que les costà sèries de 6 i 7
punts consequtius. En el tercer set les
d’Artà s’escaparen en el macador i
les de Manacor es vengueren abaix.

JUVENIL MASCULÍ
27-01-07
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
Bunyola 0

25-23 / 25-18 / 25-14
C.V Artà: Miquel Pastor, Miquel Angel
Tous, Toni Llabrés, Toni Massanet,
Guillem Roser, Rafel Gili i Toni Xavier
García.
D’impresionant es pot qualificar el
partit que jugà l’equip juvenil de l’Artà
contra un dels rivals directes pels llocs
alts de la classificació, el Bunyola,  i
que plantà cara en els dos primers
sets posant-li les coses molts difícils
als artanencs. Feia molta estona que
no es veia un partit tan complet i
igualat, sobretot en els dos primers
sets, en el poliesportiu d’Artà. Els
d’Artà, concients del que es jugaven,
sortiren molt concentrats, sobretot en
recepció, ja que era un aspecte clau
per poder sortir atacant amb efectivitat.
Tot i que els de Bunyola s’escaparen
a meitat de set, els nostres no baixaren
la intensitat i s’arribà als darrers punts
amb igualtat. El remat artanenc
funcionava a la perfecció quan les
pilotes arribaven bé al col·locador i el
bloqueig també contrarrestava amb
efectivitat el remat visitant. El segon
set va ser molt semblant al primer, i
sols a final de set el nostres
aconseguiren obrir una mica de forat
en el marcador i jugar els darrers
punts més tranquils. El repertori
atacant artanenc dificultava molt la
defensa del Bunyola  i els remats per
4, per 2  i les curtes per 3 tenien

desconcertada la defensa visitant, que
era incapaç d’aturar el joc local. En el
tercer set, del 3 a 3 es passà al 13 a 3,
i el nostres pogueren gaudir encara
més del partit, així com el públic, que
vibrà amb l’espectacle que oferiren
els juvenils.

03-02-07
FUSTERIA ALZINA ARTÀ  3
Manacor 1
25-13 / 23-25 / 25-16 / 25-15
C.V Artà: Miquel Pastor, Miquel Angel
Tous, Toni Llabrés, Toni Massanet,
Guillem Roser, Rafel Gili, Marc Bisbal i
Toni Xavier García.
Nova victòria de l’equip juvenil en un
partit en que no es va jugar ni al mateix
ritme ni a la mateixa intensitat que el
dia del Bunyola i que després de
guanyar clarament el primer set, es va
perdre el segon, més per errades dels
artanencs que per encert dels
manacorins. El tercer i el quart varen
ser semblants al primer, on els
artanencs foren superiors, sobretot
en atac, però va faltar la concentració
de l’anterior partit.

SÈNIOR FEMENÍ
27-01-07
C.V. ARTA 3
Vilarfranca 2
22-25 / 17-25 / 25-17 / 25-19 / 15-10
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c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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Toldos Artà: C. Maria, M. C. Carrió, M.
Navarro, M. Riera, M. Angels Servera, A.
Servera, C. Valero, M. Zafra.
Gran remontada de les nostres juvenils
que varen ser les que disputaren el
partit sènior davant el Vilafranca. Amb
tan sols una jugadora sènior, l’equip
artanenc va ser capaç de remontar un
2 a 0 en contra per acabar imposant-
se per 3 a 2 en un emocionant partit.
Les artanenques començaren bastant
bé el partit i semblava que tenien
controlat el primer set, amb un còmode
avantatge de 15 a 7, però les visitants
reaccionaren i les d’Artà no saberen
mantenir el ritme inicial de joc, i
acabaren perdent el primer set. El
segon set va ser bastant igualat però
en els punts finals jugà molt millor el
Vilafranca  i es col·locà 0 a 2.
Semblava que el partit estava
sentenciat, però les nostres tornaren
al seu nivell de joc i poc a poc anaren
imposant el seu ritme, davant la
desesperació vilafranquera.
S’aconseguí el més difícil, igualar el
partit. En el cinquè les de la vila
aconseguiren un avantage de 3 a 7,
que en un tie-break sol ser definitiva,
però les d’Artà no es vengueren abaix
i capgiraren el marcador per acabar
guanyant 15 a 10.

04-02-07
Icaro Alaró 3
C.V. ARTA  0
25-19 / 26-24 / 25-18
Toldos Artà: C. Ferrer, M. C. Carrió, M.
Navarro, M. Perelló, M. Angels Servera,

A. Servera, C. Valero. Lliure, Mar
Fernández
Visita al camp del primer classificat i
únic imbatut de la categoria i bon
partit de les jugadores artanenques.
Les d’Artà sortiren una mica
assustades, conscients del potencial
de l’equip alaroner. Passats els punts
inicials però, les nostres començaren
a jugar i el partit es va anar igualant.
En el segon set es va començar molt
malament i les locals es col·locaren 18
a 6. A partir d’aquí gran reacció de les
artanenques que començaren a
treballar de valent en defensa i
recepció, aixecant pilotes increibles, i
a rematar sense por, empatant el set
a 24. Al final però no es va tenir la
recompensa merescuda i es va perdre
26 a 24. En el darrer set també es va
lluitar de valent però el major encert
de l’alaró decidí el partit.

SÈNIOR MASCULÍ
27-01-07
Pòrtol 2
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
19-25 / 25-17 / 25-21 / 16-25 / 9-15
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles
Rodríguez, M.Angel Tous, Llorenç
Terrassa, P. Piris, Lluís Paniagua,
Xavier Riutort i  Tobias Widmer.
Lliure, Jordi Peña
Tercer partit consecutiu que l’equip
sènior hagué de jugar els cinc sets per
decidir el partit. Contra el Pòrtol era
un partit complicat, ja que els dos
conjunts estaven aprop en la

classificació. Els nostres erraren molt
en recepció i això va fer que se’n
resentís tot el joc d’atac. Quan no era
punt directe, els nostres havien de
passar la pilota fàcil, donant l’opció de
guanyar el punt als locals. No tot però
varen ser desencerts, els artanencs
també varen realitzar estones de bon
joc, i això les va dur a la victòria, però
es va haver de patir massa vist el
potencial del que disposa l’equip
d’Artà. S’haurà de millorar molt la
recepció si es vol està en els llocs alts
de la classificació i lluitar per l’ascens.

03-02-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Pollença 1
23-25 / 25-17 / 25-19 / 25-20
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles
Rodríguez, M.Angel Tous, Llorenç
Terrassa, P. Piris, Lluís Paniagua i
Xavier Riutort.
Partit jugat de menys a més per part
de l’equip masculí. Els nostres
començaren adormits, amb moltes
imprecisions i ho aprofitaren els
pollencins per endur-se’n el primer
set. Aquest toc d’atenció va fer
despertar els nostres, que poc a poc
començaren a jugar així com saben
fer, amb bones rececpions i amb
diversitat d’atacs, que dificultava molt
la defensa visitant. Al final es va
capgirar el marcador i es sumà una
nova victòria.

esports
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

 Especialitat en E.S.O,
.   Batxillerat i adults

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

esports
Natació

Control federatiu
Xisca Tous aconsegueix la mínima dels 800
lliures pel Campionat d’Espanya júnior
d’hivern
Aquesta va ser la notícia més destacada del 3r
control federatiu celebrat el dissabte 3 de
febrer a Son Hugo. Les marques no varen ser
massa bones i pocs dels nedadors artanencs
aconseguiren el temps que s’havien marcat.
La que si va aconseguir el seu objectiu va ser
Xisca Tous, que en un temps de 9’33"15
aconseguí la mínima per participar en el proper
Campionat d’Espanya júnior d’hivern que se
celebrarà a Madrid del 16 al 18 de març i s’uneix
així a Javi Muñoz i Guillermo Gavilla que també
participaran al Campionat d’Espanya infantil
d’hivern del 9 al 11 de març a Sabadell. La resta
de marques dels nostres nedadors varen ser
les següents:
- 50 lliures: Javi Muñoz (92), 27"21; Javier
de la Fuente (90), 25"33
- 50 papallona: Daniel de la Fuente (90),
30"83
-1500 lliures: Guillermo Gavilla (92),
17’56"57
-200 papallona: M. Angels Ribot (92),
2’55"27
-50 esquena: Marcell Dalmau (93), 42"38,
rebaixant 4 segons la seva marca personal;
M. Antònia Ribot (93), 38"54
-100 esquena: Javi Muñoz (92), 1’07"87;
M. Antònia Ribot (93), 1’22"45, rebaixant
2 segons la seva marca personal.
- 50 braça: Javier de la Fuente (90), 35"56
- 100 lliures: Dani Alzamora (94), 1’21"22,
rebaixant 2 segons la seva marca personal;
Geroni Tello (94), 1’17"84; Marc Bisbal
(89), 1’03"05; Guillem Roser (90), 1’01"24.

Alex Flórez, Campió de Balears de 1.500 m.

El passat dissabte, dia 27
de gener, el veterà atleta
Àlex Flórez va donar la
sorpresa als campionats de
Balears d’hivern
d’atletisme absolut en la
prova dels 1.500 m.
El campionat es va celebrar
a la pista de «Príncipes de
España» a Palma. La
carrera va ser molt tàctica,
tant, que el temps final ha
estat dels més lents dels
Campionats de Balears. A
l’inici de la cursa, ningú va
voler assumir la capçalera
de la cursa i això va propiciar
que el ritme fos molt lent,
fins arribar a la darrera
volta, on els atletes varen
començar a pegar-se colzades per trobar el millor lloc de cara a la recta
final. L’experiència de n’Àlex va ser determinant, va canviar a un ritme
tan fort, que els seus rivals no s’ho varen esperar, i va agafar uns metres
suficients per coronar-se com a nou Campió de Balears Absolut, amb un
temps gens rellevant de 4 minuts i 27 segons.
Al dia següent, el corredor artanenc va sortir a la prova dels 800 m, una
carrera igual de tàctica que la del 1.500 m, on va rebre un marcatge de
prop. Aquest fet no li va deixar emprar la seva tàctica habitual, el canvi
agressiu, per tant va estar més pendent de qui seria el primer en estirar,
fins a falta de 120 m on n’Àlex va tornar a realitzar un fort canvi, suficient
per arribar segon a meta, i endur-se’n la medalla de plata.
La propera cursa oficial serà el Campionat d’Espanya de pista coberta a
Oviedo, el cap de setmana del 3 i 4 de març, també en les proves de 800
m i 1.500 m.
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CENTENARI DE LA CREACIÓ DE LA «CAIXA RURAL D´ARTÀ»

Després d´una intensa campanya
divulgativa promoguda i auspiciada
pel P. Pere Joan Cerdà i Colom, es va
celebrar el dia 1 de gener de 1906, a
les escoles dels Pares Franciscans,
cedides gentilment per dita Comunitat,
una reunió prèvia per acabar de perfilar
la posta en marxa de la projectada
Caja Rural de Ahorros y Préstamos
de Artá. La reunió fou predidida pel
batle Guillem Tous Ginard i comptà
amb una convocatòria d´un centenar
llarg d´assistents.
En el transcurs de la sessió es passà
a designar una Comisió Organitzadora
que quedà formada pel Pare Cerdà,
religiós franciscà, ànima i propulsor
del projecte; Rd. Gabriel Garcias,
prevere; Antoni Venys Ginard, teixidor
i de tendència política progressista
moderada; Joan Casellas Casellas,
primer tinent de batle,
conservador; Antoni Beltrán
Massot, notari i propietari de
S´Alqueria de Baix, lliberal;
Antoni Blanes Mestre, senyor
del predi Son Marí; Arnau
Casellas Cursach, petit
propietari, conservador i
Montserrat Blanes Massanet,
hisendat, que va fer la fortuna
a Puerto Rico.
Convocats de bell nou els socis
constituents pel dia 6 de gener, es
procedí a la reglamentària elecció dels
membres dels respectius òrgans
rectors que quedaren integrats de la
següent manera:
Consell d´Administració; President,
Montserrat Blanes Massanet;
vicepresident, Antoni Blanes Mestre;
secretari, Arnau Casellas Cursach;
vocals: Antoni Venys Ginard i Miquel
Esteva Terrassa, i com a vocals nats,
el Batle i el Rector en exercici.
Quant al Consell d´Inspecció, fou elegit
president Joan Gelabert Massanet i
com a vocals Bartomeu Ginard Sureda,
Llorenç Terrassa Nicolau i Bartomeu
Esteva Esteva. El nomenament de
caixer recaigué en la persona de
Bartomeu Alzina Font, que l´exercí
des dels mateixos inicis fins a l´extinció

de l´entitat, encara que cal remarcar
que a la pràctica realitat, la seva
missió devengué en un autèntic
director-caixer.
El sistema organitzatiu escollit fou el
de l’alemany Frederich W. Raiffeisen,
model pioner a Mallorca. El capital
inicial ascencdí a 15.000 pessetes,
aportat majoritàriament per la
burguesía local esperonada pel
carisma que irradiava la figura del
promotor P. Cerdà.
Interinament, la seu social s´establí en
unes dependències del Convent dels
Franciscans, on s´iniciaren les
primeres i elementals operacions que,
generosament catalogarem de
bancaris. Aquestes activitats restaven
limitades als matins dels diumenges i
festes, calendari laboral que, davant
la demanda requerida, prest es va

haver d´ampliar. A manera
anecdòtica, assenyalarem
que la primera imposició
efectuada fou de 100
pessetes i correspongué a
Miquel Morey Sureda, el
ben recordat Metge Morey,
que tengué la deferència de
renunciar al cobrament de
cap mena d´interès i, en
quant a la Llibreta d´estalvis

inicial fou oberta a nom de Bàrbara
Esteva Ginard, que ho va fer per un
import de 25 pessetes.
El ritme creixent i constant del nombre
d´operacions es reflexà al balanç del
primer any de funcionament que es
tancà amb un superávit de 492
pessetes, encara que, diversos
donatius rebuts  es comptabilitzaren
com a benficis. També fou prou notori
l´increment de socis inscrits, que a
finals d´exercici alcançaren la cifra
de 172, mentre que l´apertura de
llibretes ascencdí a 82.
A mesura que s´afiançava la societat,
s´anaren creant diverses seccions
complementàries. El trancurs del
mateix any de la fundació, s´obria la
de Biblioteca, que tendría l´honor de
ser la pionera, per continuar amb
l´Agrícola i la de Socorrs Mutus,

malgrat que aquesta no acabàs
d´arrelar degudament. Poc després
era la d´Instrucción y Recreo, i l´any
1910, s´implantava la del camp
d´experimentació, secció que fou
agregada a l´Agrícola, innovació que
sorgia amb l´objecte d´aconsseguir una
millora en la producció agrària i en la
difusió i l´ús de llavors selectives i de
fertilitzants adients. La secció
Agrícola, es transformà l´any 1911,
en organisme autònom, sota la
denominació de Sindicat Agrícola i
Catòlic d´Artà, amb l´exclusiva
finalitat d´adequar el seu
desenvolupament a la nova Llei
establerta. L´any 1920, en el si de la
pròpia Caixa, i amb un caràcter també
d´autonomia, eixí Socorros Mutuos
Artanenses, entitat encaminada a
cubrir els serveis d´assistència i
previsió social, faceta gairabé
inexistent aleshores. La guinda a tan
notòria trajectòria tengué lloc l´any
1927, quan recollint les inquietuts
culturals i socials de destacades i
erudites personalitats artanenques, la
Caixa Rural asumí el repte i el
compromís d´auspiciar i patrocinar la
creació del Museu Regional d´Artà.

A volaploma hem intentat deixar
plasmats alguns dels principals trets
relacionats amb la fundació i vida
d´una institució que sens dubte ha
ocupat un paper preponderant en el
devenir soci-cultural-econòmic del
poble artanenc.

Jaume Casellas Flaquer

col·laboració

Bartomeu Alzina Font, una
vida dedicada a la institució
artanenca
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Damunt s’Envelador
Al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu
No dubt de la categoria artística de
Miquel Barceló, autor de la recent
restauració de la Capella de Sant Pere
de la Catedral de Palma (els ciutadans
diuen la Catedral de Palma; els de la
part forana deim la Catedral de
Mallorca. Sé que no ens entendrem.),
que es va inaugurà el passat dia 2 de
febrer en presència dels Reis
d’Espanya i altres personalitats
distingides de l’alta societat
mallorquina, a més dels mitjans de
comunicació que foren convocats per
ser testimonis de la gran efemèride
que això representa. Es diu que, sens
dubte, ha estat unes de les grans obres
que s’hi han realitzat, sense
menysprear les obres de Gaudí.
Fou monsenyor i bisbe de Mallorca
d’aleshores, Teodor Úbeda i
Gramage, mort fa alguns anys, qui
impulsà la idea de la restauració de la
Capella de Sant Pere de la Seu, que
ara ha estat restaurada pel gran artista
mallorquí Miquel Barceló. No dubt
que la grandiositat i majestuositat de
l’obra són d’un gran instint meravellós
amb tots els ornaments que
representen passatges del Nou
Testament, tot i que, servidor, encara
no ha tengut el plaer de contemplar
tan majestuosa obra, per la qual cosa
no puc donar la meva opinió i fer-ne la
meva pròpia crítica personal, de tan
espectacular capella. Supòs que hi
haurà opinions per a tots els gusts.

El cas, però, és que la meva opinió
compta poc, i que poc importa.
Personalment, no m’interessa el més
mínim quina opinió en puc donar,
artísticament parlant. En tal cas, me la
reservaré per a mi.
Però, per una altra part, supòs que puc
donar la meva opinió sobre altres
aspectes que poden estar relacionats
amb l’obra esmentada i amb l’Església
en si. Primer de tot, em deman si era
necessària tan gran obra i quines han
pogut ser les despeses ocasionades a
les arques eclesials, tot suposant que,
i crec que sí, existeixin subvencions
del Govern autonòmic i del Consell o
d’altres institucions que ajudin a
minimitzar-les. Però, comparar per
comparar, i sense anar més enfora de
la realitat, que l’Església sempre ha
demanat ajudes econòmiques a les
institucions abans esmentades i,
sobretot, als feligresos (que aquest
aspecte senzill i humà no s’oblidi mai),
em sembla ara un paradigma de
contradiccions que es vulgui gastar
tants diners amb coses que, ara per
ara, no són del tot gens necessàries i
que, mentrestant, nosaltres, els
artanencs, haguem d’organitzar
pamboliades i vendre números de rifa
per treure el màxim de diners possibles
per reparar les teulades de la
Parròquia, per restaurar el Santuari
de Sant Salvador o del Convent dels
Pares Franciscans o, en el cas que ara
més urgeix, la sagristia i la rectoria de

la Parròquia d’Artà. Pot ser que a
l’Església de Mallorca no li costi un
duro la restauració de la Capella de
Sant Pere o del Santíssim de la Seu, i
que ni tan sols tengui un mínim de
despeses quant a d’altres conceptes
arquitectònics de dita capella, però
crec que hi ha altres parròquies de la
part forana, com la que ara ens ocupa,
la d’Artà, que tenen més necessitat.
Pot ser que sigui una capritxada
política, la Capella de Sant Pere, i més
si tenim en compte que les eleccions
estan just al cantó. Però la qüestió és,
i seguint l’espiritualitat del Nou
Testament, que la nostra Església
s’hauria de dedicar una mica més de
ple en insistir  amb força en el
predomini del manament suprem de
l’amor i en saber discernir el que és de
Déu del que és de l’home. Sant
Francesc d’Assís, en el testament de
Siena de 1226, pocs mesos abans de
morir, deixà un memorial amb les
seves darreres voluntats, les que hi
havia en el seu cor, en resum: «Amor
als germans, Amor a la germana
pobresa i Amor a l’Església». I
l’Església, en aquest cas, s’ha vist
superada, novament, per la hipocresia
a favor del materialisme polític. Era
necessari tot això? Jo crec que no. Hi
ha coses més prioritàries a la nostra
Diòcesi.
I..., per una altra part, encara hi ha
gent que es mor de fam.
Toni Esteva

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

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

Tel. 971 83 61 85
Fax: 971 56 20 67
E-mail: fcanboira@infoarta.com C/.Ciutat, 48 A Tel. y fax 971835375
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys  (Del periòdic local Llevant)
(Recopilació de G. Bisquerra)

Artà, 10 de febrer de 1930

Sota el signe de mistral i del Rei en Jaume.-

L’escriptor artanenc Josep Sureda
Blanes era l’autor de l’article de
portada de la primera edició de febrer
i parlava sobre les baralles del Rei en
Jaume amb els Moros, els quals
estaven refugiats a les Coves d’Artà
i a les muntanyes del Llevant de
Mallorca. Fou un setge incruent, ja
que els moros havien anunciat a l’host
cristiana la seva rendició dins vuit dies
si no rebien auxili dels sarraïns de la
muntanya.
A la segona plana del periòdic hi havia
una glosada de Clara, amb motiu de
la presentació d’un quadre de Dona
Maria Esteva al col·legi de la Puresa
de Ciutat. Publicam la darrera estrofa
d’aquesta glosada, que deia així: Mon
poble té la ventura /que mèrit li saben
dar / fills seus de molta cultura /
posant a una gran altura / el nom del
poble d’Artà.
De la Caixa Rural.- Després seguia
una notícia de la Caixa Rural en la
qual publicava la renovació de la Junta
Directiva.
De Son Servera
El corresponsal serverí comentava el
següent: una entrevista al professor i
compatriota Antoni Mª Servera, el
qual es dedicava a l’ensenyança de la
música feia 23 anys a l’Argentina.

També foren notícia les Quaranta
Hores dels dies 31 de gener i 1 i 2 de
febrer, predicades pel vicari D. Antoni
Lliteras, el qual va dissertar sobre uns
infinits detalls per molts ignorats de la
formació de la nostra Vila segles
després de la Reconquesta..
De Ca Nostra
Aquesta secció informava que la
palmera del Mirador, que durant
prop d’un segle havia resistit les
ventades, fou tronxada per un cop de
vent de mestral el dia 31 del mes
passat. En pocs anys han desaparegut
les palmeres de la nostra vila destruïdes
pel vent, la de s’Hort d’en Sureda, i
tallada la de Can Tafona perquè
amenaçava amb la seva inclinació les
teulades dels veïnats. A la carretera
nova s’han sembrat morers a les faltes
que hi havia de l’arbrat d’ombra que
tant embelleix. També se’n varen
sembrar a la carretera de Capdepera,
però aquestes han romàs rompudes,
segurament per qualque maldat dels
al·lots.
A l’escorxador municipal s’han
sacrificat pel consum de la nostra vila
114 caps de bestiar de llana i cabrú
amb 1.320 quilos de pes en canal i un
porc de 18 quilos.

Durant aquesta desena hem tengut un
temps propi d’hivern dominant les
pluges fortes i alguns dies de calabruix,
que sobre les muntanyes ha cobert la
terra.
Sobre l’enfonsament del vaixell
espanyol «Manuel Arnús» de la Cia.
Transatlàntica, llegim un telegrama
dirigit a l’amo en Guillem Bujosa que
diu: «Manuel Arnús llegó a La Habana
dia 6 sin novedad», cosa que aclareix
un dubte, ja que hi viatjaven
mallorquins.

Artà, 20 de febrer de 1930
Altra volta apareixia un altre article
de Fèlix sobre els Croquis Artanencs,
que ressaltaven a la portada d’aquesta
edició. Era una contarella-col·loqui
mig en broma mig de veres entre
l’autor i una altra persona sobre si es
venien o no els escrits sobre els Croquis.
Seguia una altra glosada de Clara
dedicada a la Beata Catalina Thomàs,
de la qual publicam la darrera estrofa:
Perfum d’essència preuada / a dins
Mallorca ha deixada / la teva
existència breu / quan t’aclamin
Catalina / com a Santa Mallorquina
/ pels mallorquins prega a Déu.

*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

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 Fax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57
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Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

 155

entreteniments

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

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

Perquè és ell meravellós
i sa pot bé resaltar,
el duen de dos en dos
abans de ver-lo acabar.

El mos solen prest portar
pot ser fet a Els Olors,
o a també a s’Hort des ca
el preu no lleva calors.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Aquests venen certs objectes de cuina
molt llevantins. 2. Posava el dibuix dins una vasa. 3. Doni una
bona pallissa. Amb qui tens un lligam afectuós no de sang ni
sexual. 4. Consonant. Bous del Tíbet. Gas del petroli. 5.
Recipient de test que feim servir el dia de matances. Separar,
incomunicar. 6. La d’or és l’època de màxim esplendor. Dissolgué,
fongué dins aigua. 7. Esmenaré, adaptaré els plans. Consonant.
8. El ganivet no talla bé perquè en té una de ben grossa. Òrbita
d’un astre. 9. Quin lloc. Situar en una mateixa línia. 10.
Acostumar a fer. Feta de cert material anatòmic.
VERTICALS: 1. Cobrador d’autopista. Abans de la gallina. 2.
D’això estan fetes les meves sabates. Teatres. 3. Justícia
natural (pl). Vocal. 4.
Com que no em fii
dels contractes amb
lletra petita el llegiré
amb una. Fer sonar.
5. Aquesta és
independent de la

religió. Importa. 6. De l’any del Senyor. Malaltia infecciosa del sistema
immunològic. Aquest àtom despistat ha perdut un electró. 7. Emoció
agressiva. Rates dormidores. 8. Al·lotes que venen rams de flors. 9.
Impediu. Cavall roig fosc. 10. Es diu de la planta que produeix sucre.

Cercau el nom de les següents modalitats esportives: ciclisme, bàsquet, vòlei, tennis, natació,
judo, futbol, atletisme, alterofília, golf.

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

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: El picó pels brasers

Guillemots

Publicava el entreteniments
 156

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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Fa 40 anys
Febrer del 67

Amb motiu dels foguerons de Sant
Antoni –una vintena, pel cap baix-
sortiren a rotlo certes petites rivalitats
enre la barriada de Sa Placeta des
Marxando i la barriada de Sa Carretera
Nova. Els de Sa Placeta presumeixen
de figurar entre els més nobles de la
vila a causa de l’antiguitat de les
seves cases i carrers. Per això miren
amb un aire una mica desdenyós –res
d’enemistat- els que viuen per allà
baix, devers Sa Plaça del
Conquistador, un important boldró de
poble d’època relativament moderna.

Fa 25 anys
Febrer del 82

Un nuevo club está surgiendo en Artá,
un nuevo club que tendrá por objectivo
el fomentar el deporte minoritario. Si
ya se empezó esta temporada con
voley, seguirá la próxima con
baloncesto, y a ser posible otros
muchos más. [...] Si bien en estos
momentos tenemos un polideportivo,
este no cumple las condiciones idóneas,
no solo para poder participar a nivel
competitivo sino que carece además
de las condiciones idóneas para poder
entrenarse y prepararse.

Fa 10 anys
Febrer del 97

La vella i malmesa estació del tren ha
comptat en aquests dos darrers mesos
amb diverses visites per part de tècnics
del Govern Balear per avaluar l’estat
en que es troba l’immoble i elaborar
un informe i un pressupost per a la
seva rehabilitació. Pel que ha pogut
saber Bellpuig, les estacions de Sa
Pobla i de Manacor es troben en el
mateix procés i s’estan fent les
respectives valoracions dels costos
per a la seva rehabilitació i reutilització.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P A E L L A I R E S 
2 E N Q U A D R A V A 
3 A T U P I  A M I C 
4 T  I A C S  E T A 

5 G O T  A I L L A R 
6 E D A T  D I L U I 

7 R E T O C A R E  F 
8  O S C A  O R B E 

9 O N  A L I N E A R 
10 U S A R  O S S I A 

 

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

 C/ de les Parres
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De viatge per la xarxa
 157entreteniments

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

ESPORTS – HANDBOL

CLUB HANDBOL SANT
QUIRZE.
h t t p : / / w w w . l o g i c c o n t r o l . e s /
handbolsq/
Club Handbol Sant Quirze, equip de
1a Divisió Nacional. Aquí hi podeu
trobar tot tipus d’informació sobre els
seus equips i les activitats que
desenvolupa el club.

CLUB HANDBOL B.M.
CARDEDEU.
http://www.handbolcardedeu.org/
El Club i els equips que el formen i la
junta. Actualitat, resultats de la
jornada, partits de la setmana, resultats
de la temporada.

OAR GRÀCIA DE SABADELL.
http://www.terra.es/personal/oargra/

Club d’handbol del barri de Gràcia de
Sabadell. Historial, raó social, equips,
junta, notícies, resultats-
classificacions, retalls de premsa,
handbol en general i enllaços.

HANDBOL BERGA.
http://campus.uab.es/~2077377/
Web provisional de l’Handbol Club
Berga, un equip de Segona Catalana.
Jugadors de l’equip, noticies del club
i links interessants.

CLUB HANDBOL BANYOLES.
http://pagina.de/handbolbanyoles
El Club ha estat nominat com a millor
club de l’any per la Federació Catalana
d’Handbol. Dades del club, directiva,
història del club, els equips, activitats,
...

TARRAGONA HANDBOL CLUB.
http://www.arrakis.es/~quimbo/
pavello/handbol.html
Pàgina no oficial del Tarragona
Handbol Club. Dades del 1er equip i
equips inferiors, instal·lació i junta
directiva.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Dijous, 8 de febrer a les 21
Cinema club:  EL ILUSIONISTA
Director: Neil Burger
Intèrprets: Edward
Norton, Jessica Biel
A la Viena del segle XIX,
el misteriós Eisenheim fa
espectacles de màgia i
il·lusionisme de molt èxit.
Un perspicaç inspector de
policia el vigila de prop.
Drama
Versió doblada al castellà.
No recomanada per a
menors de 13 anys
Duració: 110 minuts

Divendres, 9 de febrer
a les 20.30
Dansa: EL MAL AMOR
PASO DOS dance company
Coreografia i interpretació: Laura
Macías i Gavin de Paor
Guió i direcció: Joe O’Gyrne
És un espectacle de ballet teatral que
conta el viatge d’un dona. El tema de
la violència domèstica és tractat amb
sensibilitat mitjançant un concepte
teatral d’humor irònic.
Preu: 10 euros.

Diumenge, 11 de febrer a les 17 h
Cinema: HAPPY FEET
Director: George Miller
A l’Antàrtida, els pingüins emperadors
mascle canten per atraure la seva
parella. En Mumble no sap cantar,
però en canvi és genial ballant claqué.
Animació

Versió doblada al català
Per a tots els públics
Duració: 108 minuts

Diumenge, 11 de
febrer a les 19.30
Cinema: EL
ILUSIONISTA
Director: Neil Burger
Intèrprets: Edward
Norton, Jessica Biel
A la Viena del segle
XIX, el misteriós
Eisenheim fa
espectacles de màgia
i il.lusionisme de molt
èxit. Un perspicaç

inspector de policia el vigila de prop.
Drama
Versió doblada al castellà.No
recomanada per a menors de 13 anys
Duració: 110 minuts

Dissabte, 17 de febrer a les 20.30
Música: CONCERT DE LA
CORAL BELCANTO
D’ALEMANYA
EMSEMBLE
Preu: 2 euros

Diumenge, 18 de
febrer a les 19.30
Cinema: EL
PERFUM
Director: Tom
Tykwer
Intèrprets: Ben
Whishaw, Dustin
Hoffman

París, segle XVIII. El Jean-Bapiste té
un olfacte excepcional. Treballa per a
un perfumista fins que aconsegueix
un perfum amb l’essència de noies
joves.
Drama
Versió doblada al català
No recomanada per a menors de 18
anys
Duració: 140 minuts

Dijous, 22 de febrer a les 21 h
Cinema: LA CAJA KOVAK
Director: Daniel Monzón
Intèrprets: Timothy Hutton, Lucía
Jiménez
Un escriptor de novel•les de ficció és
convidat a una conferència en una illa
paradisíaca.
Des de la seva arribada tot el que li
passa no té cap sentit.
Thriller
Versió doblada al castellà
No recomanada per a menors de 13
anys
Duració: 113 minuts

Dissabte, 24 de febrer a les 20.30
Música: CONCERT A
CÀRREC DE
L’ORQUESTRA DEL
C O N S E R V A T O R I
SUPERIOR DE MÚSICA
DE LES ILLES BALEARS
Obres de Wagner, Strauss i
Beethoven
Solista: Elena González
Director: José Luís Estellés
Preu: 3 euros
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TORNAREM EL DIA  23/II

cloenda
 160

Racó

La fotografia que avui publicam
 data de fa ni m

és ni m
anco que 36 anys.

El m
otiu eren unes noces celebrades al desaparegut i avui abandonat local anom

enat «G
ran B

arbacoa d’A
rtà», que durant una dècada va ser de m

olta
acollida sobretot pels artanencs.
U

n local que va donar vida a la gastronom
ia artanenca però que a poc a poc va anar decaient i avui és un m

unt ruïnós.
És una vertadera llàstim

a que els seus propietaris no el m
antinguessin en actiu, ja que dins m

olts quilòm
etres del voltant no n’hi havia d’altre i hagués pogut

esser un referent per m
oltes celebracions de bodes, com

unions, batejos, reunions d’entitats i m
olts altres actes i sobretot pel turism

e de C
ala R

ajada, C
ala

M
illor, etc. D

e fet s’hi celebraren festes de N
adal i N

it de C
ap d’A

ny, les quals aplegaren m
olts artanencs.

A
nom

enam
 els quatre jovençans que donaren bon com

pte de les viandes a una celebració nupcial:
Pep A

lzam
ora (Pistola), A

ndreu D
alm

au (M
elindro), Pau Llaneras (Puceta) i M

iquel Esteva (Escarrinxes).
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