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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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editorial

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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Una cullerada, però de fel

L’editorial de la passada edició va fer eco per
la inusual cullerada de mel que Bellpuig
donava a l’equip de govern local. Fins i tot
Diario de Mallorca es va fer ressò de tal
escrit a la seva secció de «Passant revista»
dient que «no deixa de ser curiós que es
donàs l’enhorabona als actuals
responsables municipals, i que amb la
mateixa mesura que s’ha de denunciar el
que està mal fet, també és just lloar les
bones iniciatives, surtin d’on surtin».
Però l’escrit, escrit està, i no ens penedim de
res, ja que dèiem la veritat del que pensaven
els veïns.
Però Bellpuig avui diu el contrari perquè al
mateix barri en qüestió fa poques setmanes
es varen instal·lar uns embornals per tal
d’absorbir l’aigua pluvial. Tal mesura no ha
aconseguit l’efecte desitjat i per tant els veïns
se’ns han queixat i demanat si volíem fer
públic el seu enfadament davant tal fet d’haver
fracassat l’intent de millora, tenint el mateix
cabal d’aigua dins el carrer, i això que ha
plogut poc. Diuen que la solució definitiva
potser fos una reixa de tot el carrer.
Altres denúncies de veïns, i aquests ja de tot
el poble, són les caques de cans que pertot
arreu embruten els carrers i voravies. És
aquesta una denúncia que fa molt temps es
repeteix i que ara més que mai reivindica la
nostra ciutadania. Estam en vísperes quasi de
les eleccions municipals, i la gent espera que
si s’arregla el problema potser sigui un punt a
favor dels governants que facin complir la
normativa sobre el cas que ens ocupa. Si no,
alerta al vot on pugui anar.

NOTÍCIES 

RUETA INFANTIL     4 
DIJOUS LLARDER, RUA DEL VESPRE    
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noticiariDijous Llarder
La rueta infantil

Per a molta gent, la rueta infantil és la
més esperada de totes les rues que se
celebren aquests dies. El motiu
d’aquesta espera és fàcil d’endevinar
ja que veure passar disfressats els
infants del poble suposa una bona
dosis d’alegria. Enguany, com passa
cada any, les tres escoles s’han
esforçat al màxim per oferir una rueta
infantil ben original, colorida i vistosa.
El col·legi encarregat d’encetar la
desfilada fou Sant Bonaventura. Fidels
a la seva idea d’aquests darrers anys,
cada infant va treure del calaix allò
que més li va agradar. Arreu es varen
poder veure prínceps i princeses,

superherois i heroïnes, personatges
de faula i de conte, ...
A continuació va tocar desfilar als
alumnes del col·legi Sant Salvador.
Enguany la temàtica escollida pel
centre fou d’animals del bosc:
marietes, papallones, tortugues,
mussols, .... Cal destacar que la majoria
de les disfresses estaven fetes a partir
de material reciclat la qual cosa no
només no li va llevar vistositat sinó

que li va donar una divertida pinzellada
d’originalitat.
Els darrers en desfilar i, per tant, els
encarregats de tancar la rueta foren
els alumnes de Na Caragol. Enguany
el centre públic va voler recordar als
presents que es un centre ecoambiental
i que aposta pel desenvolupament
sostenible i pel respecte cap a la
naturalesa i el món que ens envolta.
D’aquesta manera els més petits del
centre es vestiren de contenidors per

Na Caragol
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a reciclar –orgànic, paper, plàstic i
vidre-, els de primer cicle de primària
es disfressaren baix el lema «Tanca el
grifó» i «Dutxes responsables», els de
segon cicle recrearen el procés de
destrucció del bosc i del seu
repoblament i, finalment, els més grans
s’enfundaren els vestits de recollidors
de «xapapote» amb la intenció de

recordar-nos que la neteja del planeta
és feina de tots.

En definitiva, la rua infantil va sortir
ben lluïda. El temps va acompanyar ja
que el sol va brillar (fins i tot amb
massa insistència). Només farem una
petita suggerència i és que des de
l’organització posin cintes per tot el

carrer Ciutat per evitar que la gent es
posi tan aprop dels infants ja que això
fa que les disfresses no es puguin
veure tan bé.

Sant Salvador
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
Sant Bonaventura
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Dijous Llarder
La rua del vespre

Els carrers enfarinats i plens de
closques d’ou serviren per acollir la
rua que se celebra la nit del Dijous
Llarder. Nit de bubotes i de padassos,
de restes de calaix i de sobres
d’armari. Aquesta és l’essència de la
rua! Enguany el bon temps a afavorit
que el nombre de persones que
desfilaven fos considerable. De la
mateixa manera, molta gent va sortir
per fer costat als disfressats i gaudir
d’una de les festes més entranyables
i divertides del calendari festiu
mallorquí. Per mostra ... un botó. En
aquestes planes podeu veure una petita
selecció d’algunes de les persones
que sortiren a gaudir de la festa. Per
cert, no podem deixar d’agrair la gran
apoprtació dels membres dela Banda
de Música que sempre hi són, plogui,
nevi o caiguin trons.

El dijous Llarder d’enguany va destacar un fet que va marcar la tarda
bullanguera.
Un grup de vuit senyores vengueren de Ciutat just i aposta per visitar el nostre
poble en un dia tan assenyalat. Sobre les cinc de l’horabaixa arribaren des de
Manacor amb l’autocar que enllaça amb el tren que ve de Palma i recorregueren
els nostres carrers destacant la seva vestimenta propia de senyores d’alt nivell
social, portant abrics i capes de visón, astrakan i altres pells valuoses. El seu
llinatge ho manava ja que provenien de famílies nobles com per exemple de Ca
n’Olesa, Ca’n Zafortesa, de Ca’n Miraprim, etc, etc.
Bellpuig, assabentat de tal notícia les va sorprendre a la boutique de Xerinola
i va parlar amb totes elles i en dóna fe amb la present fotografia.
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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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La rua del dimarts
Tot i que en més d’una ocasió les mirades s’elevaren cap el cel, el temps va ser benevolent i, finalment, es va poder
celebrar la rua del dimarts sense cap incident atmosfèric. Enguany la gent del poble ha tornat a respondre, com és
habitual. S’han pogut veure un bon nombre de comparses que han fet que la rua fos ben llarga i festiva. De fet, ens
atreviríem a dir que hauríem de tornar molts d'anys enrera per trobar un nivell tan alt de participació i, sobretot,
d'elaboració de les disfresses. La rua d'Artà, enguany, ha tornat a destacar ! Per tot això, volem donar l'enhorabona
a tota la gent que hi ha participat de manera activa. A continuació podreu comprovar, gràcies a les imatges, que és veritat
això que afirmam.

noticiari
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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

 170

noticiari

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel



 11
23 febrer 2007
Número 763

11
 171

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. 

noticiari
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Ximbombada al Club

Dia 13 de Febrer els socis de la Tercera Edat
d’Artà varen celebrar una gran ximbombada
dins el seu local. Prop de 200 participants a
les 19 hores feren una bona torrada de
llonganissa, botifarrons i panxeta, tampoc no
hi va faltar es vi, aigua, mistela i menta per
beure. La xaranga va començar sobre les
21,30 i va durar fins a les 11‘30 hores.
Hem de reconèixer que aquest grup de
ximbombers artanencs és de lo millor que se
pot trobar a Mallorca ja que duen un rosari
tal de cançons que la gent de públic participa
amb ells, canten, riuen i ballen  trobantse a
gust. Si no fos així com és possible cantar
amb ells dues hores i pico o no sols cantar
sinó que  suportar-los amb tant de renou i
unes cançons i quin vocabulari, senyors, quin
vocabulari. Per tant vàrem gaudir d’una
vetlada agradable i ens deixaren amb ganes
per tornar l’any qui ve.
La directiva del Club agraeix a aquest grup
de ximbombers la seva assistència i les
convida per la pròxima vetlada del 2008.

Assemblea general ordinària

També volem comunicar als socis del
Club que, el proper dissabte 24 de
febrer, se celebrarà l’Assemblea
General Ordinària a les 19 h. en
primera convocatòria i a les 19’30
hores en segona convocatòria. Es

donarà compte de l’estat econòmic
del Club de l’exercici passat de l’any
2006, i és donarà a conèixer el rumb
per aquest any 2007. Suggerim als
socis/es que prenguin part en
l’assemblea perquè hi ha moltes

possibilitats de votar una nova
directiva.
Animeu-vos i veniu, vos esperem.

Pep Mislata  (President)
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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.

Els Serveis Educatius Municipals informen...
Aquest divendres, dia 23 de febrer, el
Consell Infantil (CI) té previst realitzar
una diada per presentar i celebrar la
posada en funcionament de la seva
web.
Que els nins i nines d’Artà tenguin la
seva web per poder estar informats
sobre allò que discuteix i treballa el CI
i, a la vegada, participar i donar la seva
opinió, és una de les tasques pendents
que hi havia per fer, sobretot, si tenim
en compte que la idea va sorgir de les
reflexions de molts nins i nines.
D’aquesta manera, els membres del
CI i els mestres que cada centre
escolar té com a representants en el
projecte del CI han elaborat una pàgina
en què els protagonistes, evidentment,
són els nins i nines d’Artà.
Per a divendres s’ha preparat una
diada un poc especial. Els cursos de 4t
i 5è de totes les escoles acudiran al

Teatre i allà els membres del CI els
mostraran la pàgina i els explicaran el
seu funcionament.
La diada, però, no només és pel fet de
presentar la web. Els mestres
representants de cada centre, que es
reuneixen amb els Serveis Educatius
Municipals per gestionar i ajudar el
CI, pensaren que una de les bases del
CI havia de ser crear un sentiment de
col·lectivitat en els nins i nines del
poble, perquè puguin participar en les
decisions que els afecten directament
com a ciutadans. Així, per treballar
aquest fet, plantejar una diada en què
els nins i nines de les diferents escoles
es mesclin entre ells, per poder
conèixer-se i establir altres vincles
socials, és també una fita important.
El cas és, però, que hauria estat
interessant poder-ho fer amb tots els
cursos d’Educació Primària, però, per

motius de recursos i d’organització,
s’ha hagut de fer només per als nins i
nines de 4t i 5è, que són de l’edat dels
membres del CI.
Podem dir que la diada tendrà dues
parts. A la primera part, es presentarà
la web i, a la segona, s’ocuparan els
carrers del voltant de la plaça del
Conqueridor amb jocs diversos i,
també, amb una activitat central: la
pintada al carrer del dibuix principal
de la web.
Així doncs, el matí de divendres, si el
temps ho permet, la gent podrà veure
un espai normalment utilitzat pels
adults i els cotxes, en què els jocs i
l’alegria dels nins i nines seran el més
important.
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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.

Dinar-Trobada de torders
El passat diumenge dia 18 de febrer
els torders d’Artà es reuniren, com
tenen per costum fer-ho, al restaurant
El Cruce de Vilafranca, lloc on
assaboriren un bon dinar en companyia
de les seves respectives esposes.
S’assegueren a taula en nombre de 42
i s’atapiren fort ja que s’havia preparat
un menú digne de qualsevol restaurant
i a més en abundància. Uns entrants
abundosos i de bon gust, amèn d’un
arròs brut, porcella rostida i guatleres,
un bon postre, vi i xampàn a rompre.
Al fí de festa es cantaren les cançons
propies del temps, o sia dels darrers
dies i la bauxa va continuar fins que
tengueren alè.
Vegeu-los als torders menjant de tot,
manco tords. Molts d’anys.

Tot llest per al Mundial de pista de Palma
El velòdrom mallorquí «Palma Arena»
està gairebé preparat per a rebre, en
breu, els campionats d’Espanya de
pista i, a finals de març, el Campionat
del Món. En aquests moments, per a
accelerar la rematada de la
construcció del velòdrom, «són prop
de cinc-centes les persones que
treballen en les diferents obres» que
encara no estan acabades, va comentar
Jorge Moises. Un pavelló «multiusos»,
obra de l’arquitecte holandès Sander
Douma, que es trobava en les
instal·lacions, podrà albergar en la
seva «pelousse» -entre altres esports-

competicions de bàsquet, handbol,
futbol sala i competicions de tennis, a
més d’altres esdeveniments com
concerts musicals i fires d’automòbils.
El recinte està sent construït sobre
una superfície d’uns 16.000 metres
quadrats preparat per a acomodar a
5.000 persones en les graderies que,
en alguns cas, arribaran a les 7.000 al
poder instal·lar graderies
suplementàries en la citada
«pelousse». La corda del velòdrom té
250 metres, amb pendent màxim de
44 graus i una mínima de 15; i la fusta
utilitzada procedeix d’Ucraïna. Els

campionats d’Espanya, que es
disputaran els dies 2, 3 i 4 de març, i
que comptaran amb la presència de
Miquel Alzamora i Toni Tauler,
inauguraran el recinte; abans que del
29 de març a l’1 d’abril es disputin els
mundials. Per la seva part Miquel
Alzamora també té confirmada la seva
participació al mundial de ciclisme en
pista. Esperam que aquest sigui un
bon mes per a l’esportista artanenc.

Redacció Todociclismo.com
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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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L’Associació de Comerços i Serveis d’Artà fa entrega de dues bicicletes

Durant la campanya de Nadal
l’Associació de Comerços i Serveis
d’Artà va realitzar una rifa de 2
bicicletes. La primera bicicleta va
tocar a n‘Antonia Esteva i va esser
entregada per la perruqueria de ca na
Cati. La segona bicicleta li va tocar a
en Josep Silva i va esser entregada
per l’esparteria Can Pantalí. L’entrega
es va fer a l’oficina que la CAM té a
Artà i que era la dipositaria de les
bicicletes.

Dies 22
i

 23 de febrer

Centre sanitari
Nuredduna

de 18 a 21.30 h.
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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

Morí na Maria Cursach Planisi¨: «SA MESTRA DE SA
TORRE»
Era jo un al·lotell i ja coneixia na Maria
Cursach («na Maria Canaia»), de sa
Colònia de Sant Pere. Na Maria,
expressava una especial devoció per
sor Francinaina Cirer, la santa de
Sencelles, per haver nascut
circumstancialment en aquesta vila
mallorquina.
Malgrat la seva senzillesa, els anys
que em duia d’avantatge i la seva
capacitat cultural, sempre em feren
sentir una especial admiració cap a
ella.
Però també he de confessar que
admirava la seva simpatia i aspecte
de dona d’empenta, que manifestava
amb les anades i vengudes de sa
Torre de Canyamel, d’on era la mestra
titular de la seva escola rural. Fes fred
o calor, tots els dies se la veia sortir de
ca seva (aleshores, al carrer de la
Gran Via, d’Artà), sempre amb un
somriure assossegat, sinònim d’una
vida viscuda amb coherència. Motoret
en marxa i cap a sa Torre, a l’escola
que hi havia just passat So Na Sopa i
Son Primer, al començament de la
recta que du a la gran torre del segle
XII.
Allà exercí els primers anys de la seva
tasca docent, amb la capacitat
pedagògica capaç de transmetre
disciplina i pau al mateix temps, al
reduït nombre d’alumnes. D’entre ells,
els cosins Montserrat Santandreu, els
germans Ferriol, en Tomeu Joanilles,
na Margalida del Sementeret... De
tots es guanyà el seu reconeixement,
l’estima i peculiar admiració.
Era el que podem dir la primera etapa
de la seva biografia, senzilla, activa i
responsable.
Posteriorment, entrà a formar part de

la Institució Teresiana, desenvolupant
una destacada labor en el camp de
l’ensenyança i de les humanitats.
Tots els anys, a l’estiu, jo feia alguna
escapadeta a sa Colònia, on m’hi he
sentit sempre prou vinculat. Allà, any
rere any, gaudia de l’amabilitat dels
coloniers, entre ells na Maria i la seva
mare.
Però, qui havia de pensar que na
Maria, valenta coloniera de primera,
hagués de suportar una de les malalties
més rares i molestoses, que ens fa
veure la realitat de la dita: «els designis
divins no sempre coincideixen amb
els dels humans». Es així com es pot
justificar la seva tranquil·litat davant
la malaltia.
Per altre costat, anys enrere, jo tampoc
queia en la possibilitat que a mi també
em tocaria ser servit de les mateixes
dolences, cosa que em va dur a

intensificar més el contacte amb na
Maria que, juntament amb
n’Hortènsia, la seva germana dins la
institució, compartia amb elles el motiu
de les nostres comunes
preocupacions. Donant-me exemple,
mal de seguir en aquest cas, de no
perdre la serenor ni caure en
l’abatiment.
Podem dir, en definitiva, que na Maria,
n’Hortènsia i altres germanes de la

Cada any na Maria acostumava anar a l’ermita de Betlem i gaudir del
seu paisatge en companyia de familiars i amistats. La fotografia
correspon a la darrera vegada que hi va anar, l’estiu del 2005.
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
institució foren un exemple de
teresianes, duent a la pràctica les
ensenyances del pare Poveda.
Dades biogràfiques
Maria Cursach Planisi va néixer a la
vila mallorquina de Sencelles, dia 26
de juliol de 1932, i morí a València dia
1 de gener d’aquest any, després
d’haver de suportar una greu malaltia.
Fou alumne del col·legi de les
Teresianes de Palma, on inicià la seva
vocació l’any 1952 i realitzà el seu
compromís definitiu el 27 d’agost de
1960. També la seva mare col·laborà
activament amb la institució religiosa.
L’any 1954 superà les oposicions de

Magisteri i l’any 1962 la de direcció
de centres. Des del 1962 al 1969
alternava la delegació del SEAM amb
la direcció de centres escolars de
Palma.  La seva primera activitat
professional fou la de mestra d’escola
rural a sa Torre de Canyamel, a uns
quatre quilòmetres d’Artà.
A Barcelona, des de l’any 1971 a
1982, dirigí el col·legi nacional de sant
Pius X i, des de l’any 1983 a 1998,
dirigí l’escola Arrels, en pedagogia
pionera essent centre pilot de
Barcelona. Va crear entorn del col·legi
una gran família on tothom hi tenia

cabuda. L’escola cresqué amb
nombroses aules noves.
Són molts els testimonis de la vertadera
humanitat de na Maria, així com un
exemple de dedicació a l’ensenyança.
Na Maria va estimar molt la vida, la
seva mare i família, les seves arrels i
la Colònia de sant Pere.
Descansi en pau.
Cristòfol Carrió i Sanxo

Centre cultural Sant Pere

Assemblea general
Dia 10 de febrer tingué lloc l’assemblea
general anual del Centre Cultural Sant
Pere.
L’assistència fou nombrosa. Dels 92
socis en què compta l’entitat més de
80 hi eren presents.
El president Toni Moragues va tenir
unes paraules de salutació per a tots
els assistents remarcant els objectius
que s’ha fixat la directiva perquè el
Centre Cultural es mantengui en la
línia d’ésser una institució oberta a
tothom i al servei de tots els coloniers
i colonieres. Expressà, així mateix, el
seu agraïment a les institucions que
han donat i donen suport a l’entitat i a
totes les persones les quals, en
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moments puntuals i de forma
desinteressada, han col·laborat amb
l’equip directiu. Desitjà, finalment, una
feliç vetllada a tots amb motiu de Sant
Valentí, patró dels enamorats.
A continuació va prendre la paraula la
tresorera Margalida Munar, la qual
amb un tres i no res, va retre informació
de l’estat de comptes del Centre i de
les activitats que ha desenvolupat
durant l’any 2006.
La segona part de l’assemblea va
consistir en un sopar de pa amb oli i
postres de fruita i ensaïmada farcida
marca Forn Can P. Garau. Acabat el
sopar s’inicià un ball que es fou
animant i el qual durà fins avançada la
nit.
Dit això, pot quedar la impressió d’una
festa interessant, però que respondria
a l’estereotip de tantes altres de:
escoltar, veure i menjar. La festa fou
això, però molt més. Intentaré explicar
el per què:
Fou una festa ben preparada i, ja que
avui la paraula està de moda, diria que
alternativa. Hi ho fou, sobre tot, pels
detalls. Just entrar al local, una
persona es podia donar compte de la
festa que es celebrava. Els mantells

estaven decorats amb motius prou
eloqüents i el mateix es pot dir de
l’enllumenat i globus que penjaven del
sòtil.
Es celebrava, evidentment, la festa
dels enamorats. Però això era lo més
vistós, lo que podríem haver trobat a
altres llocs, els aspectes més
subliminars, més discrets i que
mostraren el bon gust i talla humana
dels organitzadors foren els detalls
que prodigaren als assistents durant
tota la vetllada. Qui no recorda el
detall dels clavells, un color per a
cada sensibilitat, i la besada del
president a les persones a qui la festa
les podia dur recordances i absències
tristes. Penso que aquest fou un dels
detalls més emotius, però ni hagué
molts d’altres. El ram que es regalà
als presents, un brot de romaní, un de
ciprellet,  unes candeleres i un clavell
blanc, rosat o vermell d’acord amb
l’estat de cada persona, portava
l’aroma de la fantasia, de l’haver sortit
als prats per collir aquest ramet
portador d’afecte, de sentiments i
d’atenció personalitzada. Un detall
senzill,  entranyable. La directiva va
estar pendent de tot i de tots i, es clar,

tampoc se li va passar per alt que
entre els assistents hi havia una
persona, en Toni Horrach que complia
anys, i a ell va anar dedicat el primer
vals de la vetllada i un càlid «cumple
años feliz».  I dèiem també que la
festa tingué quelcom de caràcter
alternatiu en el sentit de ruptura amb
idees preconcebudes, les quals duen a
pensar que, perquè una vetllada sigui
atractiva, el sopar o dinar ha de ser
abundós i ple de viandes cares o
sofisticades. El Centre Cultural ens
va mostrar que es pot organitzar una
vetllada agradable amb un pa amb oli
a l’estil de la nostra pagesia: Pa, oli,
tomàtiga, formatge, cuixot, olives, vi,
aigua i de postres, una taronja i un tros
d’ensaïmada farcida.
La música en directa a càrrec den
Salvador Martí i den Toni Moragues
va amenitzar la festa amb una elecció
de sons i cançons amb consonància
amb aquest estil al qual hem fet
referència..
Fou, sens dubte, un estil alternatiu de
fer les coses i que, unit als detalls dels
quals hem parlat, va escalfar una
vetllada d’inversió en bon gust.

Ximbombada i carnaval a l’escola Rosa dels Vents
Ximbombada
Dimecres dia 14 de febrer, a les 10 del
matí, l’escola Rosa dels Vents era
una festa total. Nins i nines de primària
i de l’escoleta disfressats amb vistosos
vestits formaven un cercle en torn
den Joan Riera (Metxo) i la Directora
del centre, Na Catalina Font, els quals
armats de ximbombes donaven vida a
un ample repertori de cançons pròpies
d’aquests dies de carnaval. No hi
faltaven ni les emprenedores mares
de l’AMIPA ni les mares i padrines
de la major part dels nins i nines de
l’escola i escoleta.
A en Joan Metxo els ulls li espirejaven,
se’l veia content envoltat de tants de
nins i nines cantant les nostres
cançons. Anam bé, Joan, me comentà
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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
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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

en veu baixa. L’escola de la Colònia
està viva i allò que estimam, el nostre
poble, les nostres costums, les nostres
festes, la nostra cultura no mor, segueix
endavant.
Hi ha bon ambient a l’escola, un lloc
preparat per a l’acció, on no hi ha
parets nues, ni racons sense una
joguina, les taules estan plenes de
paper, de plastilina, de llapis de color
que conviden al joc, a cultivar el seu
desig natural d’aprendre. Record que
en els seus inicis l’escola fou somniada
com un espai d’imaginació, on els nins
aprenen naturalment i on les mestres
fan de guies, treballant amb ells,
promovent l’autodisciplina i evitant
els càstigs que tard o d’hora deriven
en estrès i frustració.
Em sembla que aquell somni s’està
complint i que en gran part es deu als
pares i a un equip humà de mestres i
AMIPA, que, com em comentava
una padrina, fan molta feina i hi posen
molta il·lusió.
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ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

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

 

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

de la Colònia
Racó del poeta

Comentari: L’art és sempre un joc. El quadre, una
introspecció momentània, ens situa de cara al mar,
potser un horabaixa de tardor en  que la brusca ha
netejat  l’atmosfera, desprès d’una tronada quan tot
queda en silenci. Els núvols de color codony i l’arc de
Sant Martí conformen el fons i marc d’aquest retrato.
És, com dèiem, un joc d’espai – mar, núvols, gavines,
l’arc iris que em ponta l’arxipèlag – i temps: l’instant
que penja aturat i del qual el poema intenta aglapir amb
paraules les remors sonores d’aquest moment.
«Sonores les remors/ reclamen pentagrames».

MOMENTÀNIA

Mentre el mar condormia
amb bevendes la tarda,
galzant uns núvols baixos
les clarors s’enlairaven.
Ara uns grocs de codonya
espongen el celatge.
No s’aixequen gavines,
ni onades, ni aures,
és per demés! Qualcú,
els ha eixalat les ales.
L’instant penja aturat.
Per on paren les barques?
Ha brusquejat garrigues,
ha tronat serralades.
Sonores les remors
reclamen pentagrames.
L’arc iris radiant
em ponta l’arxipèlag.

Joan Mesquida
Del seu llibre, ATZABÓ

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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Rueta
Durant unes hores, els nins i nines de
l’escola i escoleta ens han tret a molts
coloniers i colonieres de la grisor i
rutina del dia a dia. Eren les dotze de
migdia i amb un sol esplendorós, més
propi de maig que del temps que som,
els nins i nines de l’escola i escoleta
acompanyats per mestres, pares i
mares,  han recorregut els carrers
més cèntrics de la Colònia. No hi
faltaren tampoc els municipals curant
de l’ordre i de la seguretat.
Es representava unes noces amb els
nuvis vestits com pertany a unes noces
fines i de prosàpia. La novia, cabells
rossos i uns ulls que enamoraven duia
un vestit blanc adornat amb flocs i
amb cintes i amb llarga cova que
sostenien belles dames d’honor
adientment endiumenjades. El novii,
prim, alt, i de posat tranquil semblava
immers en un gran somni. Al seu
costat hi anava el bisbe mitrat que
havia presidit la boda. Darrera els
seguia  tota la comitiva dels convidats
amb vestits que dibuixaven fulles
d’arbre i que tenien els colors de les
herbes boscanes. I, com és  preceptiu,
no hi faltà l’estol dels fotògrafs
desitjosos de registrar els moments
feliços de la parella.
Si el carnaval és un joc de ficció, vist
lo vist, els nins i nines en són en aquest
joc els campions.

Enhorabona a les mestres i a les mares
de l’escola i escoleta per la seva
manya i bon gust per a, amb quatre
escapcions de tela, unes cintes, o uns
diaris i una gran dosi de fantasia i
d’il·lusió, enllestir vestits tan guapos i

plantosos i organitzar una festa tan
garrida com la del proppassat Dijous
Llarder.

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
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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

de la Colònia
La rueta de diumenge, 18 de febrer.

Així m’ho contaren i així ho cont.
Diumenge, espontàniament, com per
art d’encanteri varen aparèixer per
carrers i carrerons estols de nins,
nines, pares, mares, padrins i padrines
disfressades dansant i cantant amb
una alegria aferradissa. Tant fou així
que, conten els que hi eren, els núvols,
sota aquella ruixada de goig, es
desferen com filasses de boira.
Desprès de fer bullícia pels carrers i
places la festa va acabar en el Centre
Cultural amb un berenar de lo més
variat i saborós. Les fotos les m’ha
enviat en Joan Martí i donen testimoni
de què ni menteixo ni m’invent res.

Exsecallada i noves bandes de regulació del trànsit en l’avinguda Montferrutx i carrer
Major.
La proppassada setmana una màquina
desbrossadora ha esporgat les
branques de mates i arbres que
invadien molts de trams de vianants
en l’urbanització Montferrutx. És
evident que d’això n’haurien de tenir
cura els propietaris dels solars.
D’aquesta manera, a més de complir
amb el seu deure, es podria fer una
tallada de branques i brancons menys
traumàtica que la que fan aquestes
màquines.

També s’és iniciat la col·locació de
les bandes de regulació de velocitat
de trànsit en l’avinguda Montferrutx i
carrer Major. D’aquesta manera el
responsable de l’àrea d’urbanisme i
d’obres i serveis completa la
realització dels compromisos contrets
en el si del Fòrum de Participació
Ciutadana.
Per cert, i parlant del Fòrum, a veure
si ara que han passat festes de Nadal,
de Sant Antoni i Carnaval, els

portaveus de les formacions polítiques
troben temps per a reunir-se i
transmetre al fòrum els seus punts de
vista. El reglament del Fòrum preveu
terminis per a  les seves reunions i
formulació de  propostes. El retràs en
les seves assembles pot crear
dificultats en la presentació de les
propostes de previsió d’inversions en
els pressuposts del 2008.
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A g ro m e c à n i c a
Artà, S.L.

Tractors nous i d’ocasió
Venda, accessoris i reparació

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

Útils i accessoris

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

Útils
Motoserres
Desbrozadores manuals
Tallabranques
Tallagespa auto propulsats
Escanificadores cramer

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

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

Miquel Vicens Roca
L’ofici de viure
L’amo en Miquel Vicens Roca, el
qual morí a l’hospital de Manacor, dia
10 de febrer de 2007, a l’edat de 93
anys, nasqué  i visqué a Artà fins que
fa uns dos anys, junt amb la seva dona
Catalina Sancho, va passar a viure a
la Colònia en companyia de la  seva
filla Antònia.
L’amo en Miquel va passar uns quants
anys a les finques de So Na Sopa i Es
Pont,  dedicat a l’agricultura. Desprès
i durant molts d’anys, fins que un
glaucoma  l’inhabilità per l’exercici
del càrrec, fou guarda jurat de caça.
La pèrdua progressiva d’elasticitat
dels ulls i excavació del nervi òptic li
havien causat, des de feia molt temps,
una pèrdua total de la vista. Això no
obstà perquè ell seguís encarant la

vida en positiu. Tenia una memòria
portentosa i li agradava contà fets que
o li havien passat o havia sentit contar
d’altres més vells que ell. Sortia a
passejar amb els amics i cuidava de la
salut fent dieta normal, ara en diríem
mediterrània. A més de passejar, feia
exercicis de gimnàstica i quan ja no
pogué sortir de casa, aferrat de
l’arrambador, pujava i baixava l’escala
de la terrassa unes quantes vegades
al dia. De metges s’estimava més
sentir-ne parlar que haver de anar-los
a veure. De fet en va veure pocs i en
comptades ocasions. Homes com
l’amo en Miquel ens deixen entre
d’altres el record de persones que
coneixien l’ofici de viure, encarant les
circumstàncies amb actitud positiva i

posant el seu ric arsenal de la memòria
– arriba un moment que som el que
recordam -  a disposició dels més
joves. Persones com en Miquel i la
seva dona Catalina, la qual morí el 14
de novembre de 2006 a l’edat de 89
anys, ens deixen com a principal legat
l’ofici de viure. Descansi en pau.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

L’obra de Miquel Barceló

Els alumnes de 5è i 6è del Col.legi Sant Salvador, després d’haver visitat la
Capella del Santíssim on es troba la nova obra de Miquel Barceló a la Seu de
Palma, exposen les seves opinions.

A mi m’ha agradat ...
perquè donava un to diferent i modern a la catedral.
molt però trob que per a una capella no queda bé.
me pareix que deu haver estat molt difícil fer tants de peixos i de pans.
perquè no n’hi ha cap d’igual i els cruis quedaven bé.
com més m’ho he mirat més m’ha agradat.
només la part esquerra, és a dir els peixos.
tant que hi tornaré.
ho he trobat molt gran i molt «guapo».
és una obra fascinant però no m’ha fet pensar en res.

No m’ha agradat...
només algunes coses.
la pintura.
el tipus d’escultura.
gens.
«ringo-rango»
tantes mans i coses rares.
pareix de cavernícoles

Recull d’opinions dels alumnes de 5è i 6è

Feim llatra al tercer de primària
Les padrines dels alumnes de 5è i 6è
de primària del col·legi Sant Salvador,
venen aquest trimestre a ensenyar-
nos a fer llatra.
Hem embrinat i fet llatró però hem
d’aprendre a fer moltes coses més: a
fer llatra de senalla, de senalleta, corda,

Col·legi Sant Salvador

botons, llatra amb puntes i també de
colors.
És una llàstima que avui molt poca
gent sàpiga fer llatra ja que si volem
una senalla o una senalleta anam a
comprar-la i no tenim necessitat de
fer-la i això farà que es perdi.

Nosaltres ja en sabem un poc però el
que volem és saber-ne més i poder
seguir amb l’obra de palma.

Glòria Quintanilla i Joan Riutort.
6è primària

Col·legi Sant Salvador

noticiari escolar
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El rei carnestoltes visita el col·legi Sant Salvador

Com cada any en aquestes dates, arriba el rei Carnestoltes
carregat amb ganes de festa i disbauxa. Enguany el rei ha animat
els nins d’infantil i primer cicle de primària a disfressar-se cada
dia amb un color diferent. El darrer dia, dimarts 20 de febrer, els
nins i professors han triat la seva pròpia disfressa!

noticiari escolar

Mercat solidari del col·legi Sant Salvador
Emmarcat dins la campanya de la pau i la solidaritat que s’ha duit
a terme durant el mes de febrer, s’ha  organitzat un mercadet
solidari per recollir doblers per als nins de Totogalpa. S’han fet
paradetes de joguines, llibres, cd, VHS, peluixos, roba, menjar,
articles de decoració i manualitats. Agraïr la col·laboració dels
alumnes i famílies per les seves aportacions. En el moment
d’escriure aquesta crònica ja s’havien recaptat 1300 €. Ha estat,
doncs, tot un èxit! Moltes gràcies a tots per la vostra participació!
Esperem poder repetir-ho l’any que ve!
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

noticiari escolar
Desperfectes dins les aules d’infantil
La nit de dia 9 algú va entrar dins les aules amb l’únic objectiu de fer malbé el seu interior
La nit del passat dia 9 de febrer, a les
00.30 h aproximadament, els membres
de l’empresa que s’encarrega de la
seguretat del Col·legi Públic de Na
Caragol es varen haver de personificar
al centre ja que l’alarma havia donat
un avís. La sorpresa que es trobaren
fou ben desagradable ja que una o
més persones havien entrat al centre
amb l’únic objectiu de fer malbé el
material que hi havia dins les aules.
De fet, no s’ha detectat que hi falti
res. No hi ha hagut robatori. És ben
clar que les persones, (perdò per això
de persones) .... és ben clar que els
impresentables que entraren a les aules
d’infantil ho feren amb la única finalitat
de destrossar i embrutar. De fet, fins
i tot les disfresses que s’havien de
posar els alumnes a la rueta del dijous
llarder, i que estaven penjades dins les
aules, varen sofrir les innecessàries
agressions. L’estat en que varen
deixar les aules dels dos cursos de 6è
d’infantil queda reflectit a les
fotografies que acompanyen aquest
escrit. El fet ja ha estat denunciat
davant la guàrdia civil i ara el més
desitjable seria que es trobàs els
culpables d’aquest desgraciat incident
perquè, com a mínim, hagin de
demanar perdò als infants més petits
de l’escola que han vist, sense poder
entendre massa bé perquè, com les
seves aules, les seves feinetes i els
seus racons de joc han sofert aquests
desperfectes simplement per la
«beneitura» d’uns pocs.

Col·legi na Caragol
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noticiari escolar
Ximbombada de padrins i padrines
Els alumnes de l’escoleta i els d’infantil celebraren dues ximbombades acompanyats dels seus padrins i padrines

Quina manera hi ha millor que acabar
els Darrers Dies acompanyats dels
padrins i les padrines i cantant al so de
la ximbomba i dels xorracs? Així ho
cregueren les educadores de
l’escoleta, que organitzaren una
ximbombada a la seva aula, i les
mestres d’infantil, que varen organitzar
una altra ximbombada al gimnàs per
cantar amb els padrins i les padrines.
D’aquesta manera els infants
tengueren l’ocasió de viure i de
recuperar una de les festes més
típiques i divertides de les que se
celebren al nostre poble. Com és
natural, la festa va anar d’allò més.
Els padrins i les padrines vengueren
disfressats i, a més, dugueren unes
bones coques, tant de dolces com de
salades, que serviren perquè tothom
en pogués berenar. I que l’any que ve
hi poguem tonar. Molts d’anys!!!.
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Esport divertit

Col·legi Sant Bonaventura

Com us vàrem comentar al passat
Bellpuig, el nostre centre participa al
concurs Esport Divertit organitzat per
la Conselleria d’Educació i IB3
Televisió. Els presentadors d’aquest
programa són Xavi Torres i Elena
Gómez amb els quals ens vàrem
fotografiar. Dia 9 vàrem anar a Palma
al polisportiu Germans Escales on es
va fer la final de la comarca de llevant.
El nostre equip masculí va quedar
tercer però no va passar a la següent
ronda. Tot i això el resultat no és
important sinó les ganes que hi varen
posar els nins i la implicació que varen
tenir dins el programa. Una estona
divertida, conèixer nous companys i
algun regal és el que se’n varen dur.

noticiari escolar
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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

Els darrers dies

Els darrers dies fan bulla i també qualque
disfressat…
Aquest va ésser un any més el senyal
de partida de les festes de carnaval  al
Col·legi Sant Bonaventura.
Unes setmanes enrere a les aules ja es
començava a respirar ambient de
gresca. El primer que es va fer va
ésser un recull de fotografies de
disfresses d’anys passats. N’hi va
arribar a haver de ben antigues (de fa
més de vint anys). Encara ara estan
exposades
a l’escala de l’escola.
També per participar més d’aquests
dies es van fer diferents tallers a les
aules de primària (vegeu la fotografia
del taller de màscares).
El dijous llarder era la data de sortir al
carrer, i enguany, gràcies a Déu no va
ploure. El dia acompanyava i el
capvespre es va celebrar la rueta pel
poble. Els nins i nines amb els seus
vestits de colors ompliren els carrers i
places de la vila.

noticiari escolar

Una vegada acabada la desfilada tocava un bon berenar, el
qual va ésser servit al pati del centre per l’AMPA  i... a seguir
la festa.
L’alumnat d’educació infantil  ho ha continuat treballant i
celebrant al llarg d’aquests dies, fent la cloenda dimarts dia 20
amb més disfresses i cançons.
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*Berenars (Pa amb oli, variats)
*Menú diari
*Menú especial per a grups
*Batejos, noces, empreses…

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

*Menjar a la carta

*Diumenges  vespre tancat
  Tel. 971 82 92 45

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

Aclaracions sobre l’Auditoria

Totes les accions que feim des d’UM Artà tenen un motiu i l’Auditoria no és una excepció, per això volem exposar la
nostra postura:

1.- Per què l’Auditoria?
Perquè hi havia una situació econòmica
molt delicada, l’Ajuntament estava
bloquejat econòmicament; per tant
s’han d’esbrinar els motius que ens
varen conduir a aquella situació.
Recordem que totes les inversions
estaven aturades per falta de
pagament, que hi havia serioses
dificultats per afrontar la despesa
corrent de l’Ajuntament i que s’havia
de negociar amb els missers d’alguns
creditors.
Centre de dia, Escoleta de la Colònia,
Cementiri, Escoles Velles, obres de
l’edifici de L’Ajuntament, reforma C/
Ciutat, Teatre, Camp de Futbol,...
Perquè si totes aquestes obres que un
dia van estar pressupostades i
aprovades per Plenari ( o no?), si hi
havia uns doblers destinats a cobrir el
cost de totes elles, es van haver
d’aturar? On s’han destinat els doblers
d’aquestes obres? Perquè s’han
gestionades així? Perquè no van
funcionar els corresponents sistemes
de control intern de tot l’ajuntament?A
més consideram imprescindible per
un equip nou, després de 25 anys d’un
mateix partit dins l’Equip de Govern,
saber en quines condicions reals estava

l’Ajuntament, saber si hi ha més
préstecs comptabilitzats dues vegades,
saber l’endeutament real, saber les
obligacions contretes per l’Ajuntament
i a les que s’ha de fer front, com el
préstec realitzat a traves del Club
Esportiu Artà, saber a quant pugen les
factures ni comptabilitzades ni
enregistrades,  perquè el límit
d’endeutament ja estava al màxim...,
i saber-ho d’una font objectiva, sense
implicacions polítiques.
Sempre hem manifestat el nostre
convenciment de que en tot aquest
procés no hi ha il·legalitats que afectin
a un partit o a una persona determinada,
però estam convençuts  que la situació
creada ha estat fruit d’una gestió i una
planificació econòmica desastrosa, i
els partits que en aquests moments
hem reconduït aquesta situació així
com els partits que en un futur gestionin
l’Ajuntament, han de saber els motius
que la varen provocar per així evitar
caure en els mateixos errors.
A més, volem deixar clar que
l’auditoria s’ha d’utilitzar
objectivament, com un instrument per
millorar la fiscalització i control dels
polítics, així com per millorar les
tasques administratives, d’arxiu, de

procediment i de control que duen a
terme el personal de l’ajuntament.

2.- Per què el retard?
Per la dificultat i el retard en que s’ha
trobat l’equip auditor per rebre tota la
informació demanada, perquè hi ha
hagut documentació que no s’ha trobat,
informacions que s’han hagudes de
recuperar a través de mitjans no massa
habituals en aquestes tasques, així
com mesures de control o de registre
que no s’han realitzat mai.

3.- Per què un procés de revisió
que no és una auditoria completa?
Per que es va considerar que aquest
procés era suficient per tenir els
resultats desitjats i és molt més
econòmic que una auditoria completa.
Des d’UM preferíem una auditoria
completa, però sopesant la situació de
l’Ajuntament hem intentat reduir al
màxim la despesa, una despesa que
consideram totalment necessària com
a eina per al sanejament de la situació
de l’Ajuntament, si sabem d’on venen
els errors, evitarem caure en ells.

Comitè Local Unió Mallorquina.

carta al director
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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

Abelardo Corrales Nadal
Especialista en medicina familiar

Màster en psicoterapia de la conducta
Tratamiento de ansiedad y depresión

Manejo de procesos crónicos
2ª opinión médica

Consulta con cita prévia.
C/. Fco. García Lorca, 6 - D.
Palma – Tel. 660 063 900

Una vegada més ens veim en la necessitat de puntualitzar
una sèrie de qüestions al senyor Bartomeu Palmer, portaveu
del Partit Popular, en relació a l’aprovació inicial de les
NNSS. No compartim, però respectam la seva postura
envers les NNSS del terme municipal d’Artà, ara bé, el
que no podem tolerar per part d’UM és el contingut del seu
escrit.
Ens agradaria comentar-li, senyor Palmer, que creim que
no juga net, ja que no fa la feina que li correspon com a
oposició i simplement vota segons si s’ha aixecat ennuvolat
o si fa sol. No ens ha demostrat cap criteri coherent durant
tota la legislatura i no ha volgut participar en cap acció de
l’equip de govern. Pensam que la postura correcta hauria
estat presentar les seves propostes i intentar que, dins el
marc d’una negociació global, les seves idees, si es que en
té alguna respecte a aquest tema, poguessin ésser
incorporades a les NNSS.
A més, amb certs punts del seu escrit ens demostra que ni
les ha llegides, no sabem si per falta de voluntat o de temps,
DINS EL SOL RÚSTIC COMÚ ES PODRÀ SEGUIR
CONSTRUINT DINS DUES QUARTERADES, senyor
Palmer, i en aquest i els demés capítols de les normes s’ha
intentat fer el millor pel municipi, sense pensar amb
interessos particulars de cap tipus. Li recordam que això
es Artà, no Andratx, ni Calvià, ni Ses Salines, ni Santa
Margalida, ni Felanitx…, aquí tenim unes característiques
úniques i especials dins Mallorca que són les que volem
fomentar i protegir.
Intentam ésser coherents amb la nostra tasca dins l’Equip
de Govern per això estam molt allunyats de les seves
accions com a oposició totalment irresponsable que
demostra votant en contra de la pujada de l’IPC a les

ordenances per no pujar la pressió fiscal, però després
també vota en contra de la privatització del servei d’aigua;
diguent que les NNSS són massa restrictives, però que a
la Colònia es construeix massa; promoguent una Batlia per
Artà sense dedicació exclusiva, però cobrant molt més per
dur la gestió de dues finques públiques… i així podríem
seguir fins acabar amb les pàgines de la revista.
Des d’UM no tenim cap necessitat de vendrer-mos a cap
partit, però si que estam oberts a participar amb tots en
qualsevol acció puntual o global de govern, inclòs el seu
partit senyor Palmer, encara que en unes condicions molt
allunyades de la linea que vostè està marcant.
Per acabar informar als ciutadans que l’Ajuntament està
obert per aclarir qualsevol dubte que es tengui en relació
a les NNSS, tots els serveis tècnics i polítics estan a la
vostra disposició, així com també a la seva, senyor Palmer.

Comitè Local UM Artà.

NNSS

carta al director
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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
 

Agraïment

Des d’aquestes línies que
amablement Bellpuig m’ha cedit,
vull fer públic el següent:
Vagi el meu agraïment a la
Policia Local, Cos de Bombers
i a Transports Miquel Moll pel
seu bon quefer el dia 15 del mes de
febrer quan la meva egua va caure
dins un pou de vuit metres de
fondària, ja que gràcies a tots els
esmentats la varen poder treure
sana i estàlvia després de quasi
dues hores d’esforços amb només
unes petites rapinyades.
Així que repeteixo el meu sincer
agraïment.
Signat: Cristòfol Rodríguez
Bea

Noces d’or

Dia 14 de febrer de 1957, acaba de fer tot just 50 anys, Miquel Gili «de Son
Ametler» i Maria Servera «de Can Coves» varen decidir passar per l’altar i
donar el sus a una vida matrimonial conjunta. La cosa els ha anat molt bé ja que
han pogut celebrar els 50 anys des d’aquell fet. Per això, el passat diumenge,
dia 18 de febrer, en Miquel i na Maria varen ser els principals protagonistes
d’una gran festada que els tenien preparada els seus familiars i amics. Durant
la celebració de la missa, oficiada per Mossèn Antoni Gili, no hi va faltar la
música. En sortir de l’església els varen llançar pétals de rosa i arrós i brindaren
amb cava a la salut de tots els presents. I aquí no va acabar la festa ja que durant
el dinar, que es va celebrar a Son Sant Martí, encara hi va haver més sorpreses,
festa i sarau. En Miquel i na Maria n’han quedat tan contents i sorpresos que
han assegurat que mai de la vida podran oblidar els moments viscuts. A
continuació reproduïm un text que ens han fet arribar a la nostra redacció:

Per devers el 57
dia 14 de febrer
un capellà mos donà un paper
i el deixàrem ben firmat.
El que va posar sa clau
va ser el jutge de pau
ambun sello ben estampat
50 anys han passat
si hem fet es compte bé
jo de restar no en sé
perquè a sumar m’han ensenyat

ho duim a dins es cor
i amb molta d’il·lusió
i hem tengut l’ocasió
de celebrar ses noces d’or
gràcies a Déu
i a tots els sants
no mos créiem fer-ne tants
cada qual que guardi lo seu
i els anys que queden
estiguem bons i sans.

Maria i Miquel

noticiari

Naturalesa curiosa

Vet aquí, una gallina que no va saber fer un ou normal
i va pondre aquesta curiositat de la natura.
Si us fitxau bé a la fotografia, podreu veure que a la
dreta hi ha un ou de gallina normal i a l’esquerra
l’intent. El seu tacte era d’ou normal, encara que la
forma cadascun es faci l’idea que vulgui.
Aquesta curiositat va ser trobada al galliner que la
família Antoni Ginard (Lloveta) i  Maria Nadal (Barxes)
tenen a Son Arrecer.
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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

Bàsquet

Mini masculí

Manacor   32
BORINOS ARTÀ   55
Bon partit el jugat pels artanencs davant
un equip de similar nivell.

BORINOS ARTÀ   71
Imprenta Bahía   20
Una altra victòria sense esforç per
part dels jugadors artanencs, que van
saber aprofitar la seva major alçada
davant un equip molt jove.

Infantil masculí
ELECTRO HIDRÁULICA   83
Inca Drac   32
Parcials: 34/15, 22/7, 25/10, 2/-

Partit jugat el passat dia 10 al
poliesportiu Na Caragol, on l’equip de
l’Electro Hidràulica va començar la
segona volta del campionat. Els locals
seguiren en la mateixa tònica dels
partits anteriors i varen imposar el seu
ritme des del primer minut, fent 34
punts en el primer quart i quan només
havia passat un minut del darrer quart
es va tancar el marcador.

Cadet masculí
FLEXA ARTÀ   45
Bàsquet Molinar   83

De la Cruz   54
FLEXA ARTÀ   51

Júnior femení
Binissalem  76
CAIXA RURAL ARTÀ  35

CAIXA RURAL ARTÀ  40
Instalaciones Aznar  44

Sènior femení
HNOS. PALLICER PONS   52
Escolar   12
Parcials:  9-2, 8-3; 20-5, 15-2.
Partit molt poc disputat el jugat per
l’Artà contra el Capdepera. El
marcador ho diu tot. La primera part
va ser de pocs punts, defensant poc i
perdent moltes pilotes en atac. En
canvi, la segona part va canviar un
poc, defensant més fort i sortint bé al
contraatac, on les jugadores
artanenques van acabar de sentenciar
el partit. En una paraula, victòria clara
i contundent davant un rival fluix.

HNOS. PALLICER PONS   38
Sa Pobla   41
Parcials: 16-10, 10-10; 0-5, 12-6.
Partit en dues parts molt diferents el
jugat al pavelló « Na Caragol» pel
sènior femení provincial. La primera
va esser la millor, defensant molt bé i
jugant amb molta fluïdesa en estàtic.
Però com sempre, al 3r quart, la falta
de concentració i desconcert ens va
dur a no ficar ni un punt en atac. Així
doncs en el 4t quart vàrem haver de
fer un esforç molt gran per poder

remuntar una diferència de 14 punts,
però al final no va poder esser i
acabàrem 38 – 41.

Sènior masculí
Campos   83
C. B. ARTÀ  59

C. B. ARTÀ   36
Hostal Nadal   94

Autonòmica femenina
Gasóleos Mallorca, 78
CB Santanyí, 50
Contundent victòria davant del darrer
classificat, on s’esperava arribar al
descans amb el partit totalment resolt
però que no es va començar a agafar
un clar avantatge fins al tercer
període, on un contundent parcial de
20-9 va acabar decantant el partit a
favor del conjunt local. S’ha de dir que
el conjunt visitant va jugar una
excel·lent primera part i que
l’entrenador va perdre els papers als
deu minuts de joc, encarant-se amb
l’àrbitre, aquest no va dubtar ni un
moment a enviar-lo fora del recinte.
Parcials: 1r 27-21    2n 13-14     3r 20-
9    4t 18-6
Anotadores: Santandreu (2), M.
Llabata (13), Pastor (3), Flaquer (0),
Gili (0), Galán (6), Nicolau (35), C.
Llabata (17), Serra (0) i Ginard (3).

GASÓLEOS MALLORCA   66
C. B. Campos   35

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

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

Tel. 971 83 61 85
Fax: 971 56 20 67
E-mail: fcanboira@infoarta.com
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C/.Ciutat, 48 A Tel. y fax 971835375

Autonòmica masculina

Hormigones Farrutx, 66
Sa Pobla, 63
(19-19,8-17,13-15, 26-12)
Partit jugat el diumenge dia 11 de
febrer al poliesportiu de Na Caragol
d’Artà.
Quarta victòria consecutiva que li dóna
a l’equip artanenc l’opció de jugar el
trofeu Serra, és a dir, que no jugarà
per l’ascens, però tampoc jugarà pel
descens.
Del partit podem dir que va ser un
d’aquells que va fer afició, si en els
primers deu minuts la igualtat va ser
total, en el segon i tercer període
l’equip visitant va anar fent el seu joc
i aconseguint un còmode avantatge,
que els nostres jugadors no varen
saber retallar en cap moment. El
darrer quart va parèixer un altre partit,
i els nostres jugadors varen esforçar-
se molt en defensa, cosa que els va

dur a poder sortir molt ràpid al
contraatac i aconseguint cistelles
fàcils, l’encert en el joc exterior en
aquest darrer quart va ser clau per
poder aconseguir aquesta important
victòria. Enhorabona a tots els
jugadors pel bon partit jugat.
L’estadística va ser: Solís, J. (12 Punts
- 9 Rebots); Lliteres, X. (11 - 9);

esports

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

Muñoz, A. (8 - 8); Carrió, S. (14 - 1);
Díaz, M. (9 - 6) -5 inicial- Dalmau, T.
(10 - 3); Gaya, A. (2 - 3); Alzamora,
T. A. (0 - 2); Gili, X. (0 - 1); Marqueño,
T. ()
Eliminats: Díaz, M., Solís, J., Muñoz,
A.

Els partits previstos per a aquest pròxim cap de setmana són:

DATA PARTIT CATEGORIA HORA LLOC 

23/02/2007 ATLETIC ESCOLAR -B2- - B. ARTA 
ELECTRO HIDRAULICA-B2- 

Infantil 
masculí 18:30 Capdepera 

23/02/2007 HERMANOS PALLICER PONS – Sóller Sènior femení 20:00 Artà 
24/02/2007 BORINOS - Sagrat Cor Mini masculí 11:00 Artà 

24/02/2007 B. ARTA ELECTRO HIDRAULICA-B2- 
- C.B EU MOLL -B2- 

Infantil 
masculí 18:30 Artà 

25/02/2007 C. B. IMPRENTA BAHIA - C. B. ARTA Sènior masculí 10:00 Palma 

25/02/2007 HORMIGONES FARRUTX – Bendinat 1a Aut. 
masculina 11:30 Artà 

25/02/2007 
C. B. CALVIA - GRAN BUFFET S·XXI 

CALVIA -B1- - SANT SALVADOR 
D'ARTA - FLEXA -B1- 

Cadet masculí 12:00 Calvià 

25/02/2007 CLUB BASQUET EU MOLL - 
GASOLEOS MALLORCA 

1a Aut. 
femenina 12:00 Port de 

Pollença 
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R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

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

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

«En carnes somos unicos»

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

Abierto desde el 23 de febrero

Vólei
INFANTIL FEMENÍ
09-02-07
Restaurant Son Bessó Artà 3
Sant Josep A 0
25-5 / 25-6 / 25-12
C.V. Artà: A. Ferragut, M.Bel Silva,
A. Arrom, Aina M. Reinés, M. del
Mar Ferrer, C. Sansó, M. Bel Llinàs,
M. Fca. Infante, C. Valero, P. Garcíai
B. Puigserver.
Victòria més fàcil del que s’esperava
ja que es rebia la visita del quart
classificat. Des del principi les
artanenques «posaren la directa» i no
donaren cap opció a les col·legials. El
servei tornà a ser decisiu i el remat
també funcionà a la perfecció.

16-02-07
Bar Poliesportiu Artà 0
Esporles 3

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA
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22-25 / 17-25 / 26-28
C.V. Artà: M. Bel Matallana, M.
Riera, C. Rebassa, C. Rozalen, M.
Ravelo, M. Del Mar Gil, M. Fca.
Pastor, M. Victòria Sorell, N. Pérez,
C. Zizzo, M.Fca. Bisbal i E.
Goonesekera.
No va poder repetir la victòria de la
primera volta l’equip infantil i va perdre
per 3 a 0, tot i que el partit va ser molt
ajustat, sobretot el primer i tercer set
tal i com ho demostren els parcials.
Les artanenques varen tenir moltes
dificultats per construir jugades i fer
els tres tocs, en part degut a la recepció,
que no va funcionar.

CADET FEMENÍ
10-02-07
Pedro Poveda 3
DUPLICAT ARTÀ 1
25-13 / 15-25 / 25-10 / 25-22
C.V. Artà: X. Puigserver, R. Llaneras,
J. Galván, A. Riera, A. Bernat, A.
Ferragut, C. Sansó. Lliure. F. Jaume
Primera derrota de l’equip cadet
femení en un partit on les artanenques
no es varen saber adaptar a les
condicions climatològiques de la pista
exterior palmesana. Les d’Artà, gens
acostumades a una pista exterior, i
sumant el fort vent que feia, en cap
moment aconseguiren entrar en joc, a
excepció del segon set. En un camp,
a contra vent, es feia pràcticament
impossible jugar a vólei, tal i com ho
demostren els parcials dels tres
primers sets, on l’equip que li tocava
aquest camp, sumava molts pocs

punts. Les armes principals de les
artanenques no es varen posar en
pràctica; el servei estava molt limitat,
tant a favor com en contra del vent i
en quan el remat, no es va poder
rematar cap vegada en tot el partit, i
així es molt complicat jugar sobretot
un equip que es basa molt en el joc
d’atac. En el quart set, que en teoria
s’havia de guanyar ja que estaven al
camp bo, les locals estaren molt més
encertades i centrades que les nostres
i és feren amb el partit. Tot i les
condicions del camp, no ha de servir
d’excusa per a la derrota,  ja que les
d’Artà tenen molt més recursos i
qualitat tècnica que les col·legials,
però les ganes i la motivació també
juguen un aspecte molt important en
aquest esport i el dissabte no hi varen
ser.

19-02-07
IES Bendinat 1
DUPLICAT ARTÀ 3
18-25 / 25-21 / 18-25 / 23-25
C.V. Artà: X. Puigserver, P. García,
J. Galván, A. Riera, M. Fca. Infante,
A. Ferragut, C. Sansó. Lliure. F.
Jaume
 Victòria molt treballada de l’equip
cadet en un partit on hi havia en joc el
primer lloc de la classificació, ja que
enfrontava els dos primers classificats.
Aquesta victòria li assegura a l’equip
artanenc el primer lloc del grup a falta
d’un partit per acabar la primera fase.
L’encontre va ser molt intens, amb
nombrós públic que animava molt a

l’equip local. Les nostres però varen
saber controlar molt tot aquests
aspectes i realitzaren un gran partit,
sobretot en atac, tot i la gran defensa
de l’equip col·legial. On no es va estar
tan bé va ser en recepció, i aquesta va
ser la causa de perdre el segon set, ja
que del 14 a 18 es passa a un 23 a 18
que deixava el set sentenciat. Les
males recepcions també foren la causa
de que l’equip local tengués opcions
dins el partit ja que complicava molt la
construcció d’atac de les nostres. En
la resta d’aspectes l’equip artanenc
va estar bastant bé, molt concentrades
i lluitant totes les pilotes, cosa que va
donar més d’un ensurt en l’apartat de
lesions. En definitiva, gran partit,
sobretot en atac, on és va rematar de
per tots els costats i a l’espera de la
segona fase on es tornarà a trobar
amb el Bendinat i també amb el Cide
i Sóller, primer i segon de l’altre grup.
Primer però acabarà amb l’Alaró la
primera fase, encara que el partit no
té trascendència de cara a la
classificació.

JUVENIL MASCULÍ
10-02-07
C.J. Petra 0
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
C.V Artà: Miquel Pastor, Miquel
Angel Tous, Toni Llabrés, Toni
Massanet, Guillem Roser, Marc Bisbal
i Toni Xavier García.
Partit estrany el que disputaren els
juvenils a Petra i que cediren un set
més per errades pròpies i falta de
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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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concentració, que per encert del rival.
Els nostres, conscients de la seva
superioritat, descuidaren aspectes
fonalmentals del joc i això les costà
perdre un set. La resta de sets és
guanyaren de manera fàcil, però sense
desenvolupar el seu millor joc. El
Comité de Competició ha decidit donar
el partit per guanyat per 0 a 3, amb
parcials de 0-25, al club artanenc per
alineació incorrecte del Petra.

14-02-07
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
C.J. Petra 0
25-16 / 25-11 / 25-14
C.V Artà: Rafel Gili, Miquel Angel
Tous, Toni Llabrés, Toni Massanet,
Guillem Roser, Marc Bisbal i Toni
Xavier García.
Clara victòria dels juvenils que, tot i no
fer massa bon partit, controlaren en
tot moment el ritme de joc i l’encontre.
Es varen cometre moltes errades,
sobretot en el primer set en servei i
remat, i això ho aprofitava el Petra per
anar sumant punts sense esforç. Al
final, la major qualitat dels artanencs
decidí el partit.

SÈNIOR FEMENÍ
10-02-07
TOLDOS ARTA 3
Sóller 2
25-19 / 23-25 / 22-25 / 25-20 / 15-9
Toldos Artà: C. Maria, M. C. Carrió,
M. Perelló, C. Ferrer, M. Navarro,
M. Riera, M. Angels Servera, A.
Servera, C. Valero, M. Zafra.

Nova victòria de l’equip sènior que un
altre cop va haver de remuntar per
fer-se amb la victòria. Les coses
començaren bé per les d’Artà, amb
un joc molt sòlid i sense errades i es
feren amb el primer set. Els altres dos
varen ser molt igualats, tal i com ho
demostren els parcials, però els dos
caigueren del costat visitant. El partit
s’escapava després del bon inici i les
nostres reaccionaren, empatant
l’encontre. En el cinquè set es va anar
tot el temps per davant en el marcador
i això les va permetre jugar amb
tranquilitat i fer-se amb una treballada
victòria que les manté en la tercera
posició.

SÈNIOR MASCULÍ
10-02-07
Amer e hijos Muro 0
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
14-25 / 9-25 / 22-25
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles
Rodríguez, M.Angel Tous, Llorenç
Terrassa, Lluís Paniagua, Xavier
Riutort i  Tobias Widmer. Lliure, Jordi
Peña
Victòria còmoda de l’equip masculí
que el manté en la tercera posició
aprop de les posicions de lligueta
d’ascens. En el dos primers sets es va
fer un partit molt seriós en tots els
aspectes i no es donà cap opció als
murers. En el tercer arribà una mica
la relaxació i va ser més ajustat.

17-02-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
0
Inetso Algaida 3
17-25 / 14-25 / 15-25
C.V. Artà: Pau Cabrer, Pere Piris,
Martí Joan, Carles Rodríguez,
M.Angel Tous, Llorenç Terrassa,
Lluís Paniagua, Xavier Riutort . Lliure,
Jordi Peña
Res va poder fer l’equip masculí
davant el primer classificat de la
categoria. Els d’Algaida foren molt
superiors en tots els aspectes del joc,
davant un equip artanenc que acusà
les baixes, sobretot de Tobias en
l’aspecte atacant.

Natació
4a jornada de lliga G 3

El dissabte 17 de febrer a la piscina
del poliesportiu «Prínceps
d’Espanya» va tenir lloc la quarta
jornada de lliga per a la categoria
G3, amb els següents resultats pels
nedadors artanencs:
- 100 lliures: Dani Alzamora
(94), 1’21"44; Geroni Tello (94),
1’16"51; Marcell Dalmau (93),
1’15"82; Anabel Díaz (94), 1’27"29,
rebaixant 6 segons la seva marca
personal; i Alicia Barba (94),
1’24"70.
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TENNIS

4 jugadors d’Artà classificats al campionat de Balears aleví 2007. Albert Piris, semifinalista.

Ha començat la temporada tennística
en el present any amb el format dels
campionats insulars i les seves
respectives categories. Comentarem
l’actuació artanenca en aquests
campionats començant pel campionat
de Mallorca aleví 2007 que es va
disputar al Club Tennis Llevant de
Canyamel.
Albert Piris, cap de sèrie número 1, va
aconseguir arribar a semifinals després
d’haver guanyant en les tres partides
prèvies, on va perdre davant David
Ferragut (Club Tennis La Salle) per
7-5 6-1. El fet d’arribar a semifinals el

va permetre disputar la plaça pel  tercer
i quart lloc de Mallorca, on va guanyar
a Pau Costa (Club Tennis La Salle),
aconseguint la tercera plaça del
campionat. Hem de destacar també
l’actuació de Miquel Sebastià Rosselló
que aconseguí arribar a quarts de
final, on la mala sort del sorteig va fer
que s’hagués d’enfrontar amb un altre
jugador del seu club, Albert Piris. Tot
i perdre davant Albert el fet d’arribar
a quarts de final el permet poder
disputar el Campionat de Balears Aleví
d’aquest any que es disputarà a
Menorca.

Aquest campionat també podrà ser
disputat per les jugadores artanenques
Irene Pocoví i Maria Isabel Artigues
que en la categoria femenina també
arribaren a la ronda de quarts de final
on no va pogueren fer res davant les
posteriors finalistes, Laura Gibanel i
Solange Smith (EU Moll TC).
Esperem que la cita menorquina en el
mes d’abril s’afronti amb il·lusió i
ganes. També participaren en aquest
campionat Gabriel Serra i Miquel
Bauça, guanyant tot dos el seu primer
partit abans de perdre en la següent
ronda.

Pilar Garcia, semifinalista al campionat de Mallorca Cadet
A les instal·lacions del Club Tennis
Santa Ponsa, Pilar Garcia tot i que
encara pertany a la categoria infantil,
va aconseguir arribar a les semifinals
del Campionat cadet en derrotar a la
primera ronda a la jugadora del Club

Tennis La Salle, Cristina Mesquida i
en quarts a la jugadora de Santa Ponsa,
Sofia Escudero, en un disputat partit
que es resolgué en el tercer set. En
semifinals no va poder fer res davant
la superioritat de la cap de sèrie número

1 Carolina Prats, jugadora que entrena
a l’Escola Balear de l’esport.
Altres jugadors que participaren
d’Artà foren Miquel Hernández, Joan
Marc Piris i Pep Lluís Bernat que
perderen en primera ronda.

Campionat de Mallorca per equips 2007

Ha començat també el Campionat de
Mallorca per equips 2007 I la
composició dels equips és la següent:
Equip benjamí: Miquel Bauça
Santandreu, Jaume Franco Palou i
Maribel Schulz.
Equip aleví: Maria Isabel Artigues,
Irene Pocoví, Albert Piris, Miquel
Sebastià Rosselló Gili, Toni Femenies.
Equip Infantil Masculí: Joan Marc
Piris Sansó, Degan Maria Bickmann,
Robert Strunk Pomar, Albert Piris,
Miquel Sebastià Rosselló Gili.
Equip Infantil Femení: Pilar Garcia
Nebot, Maria Isabel Artigues, Irene
Pocoví.

Equip Cadet: Pilar Garcia Nebot,
Ignasi Bosch Maria, Pep Lluis Bernat
Ginard, Miquel Hernández Bestard,
Toni Brazo Ferrer, Joan Marc Piris
Sansó.

L’equip benjamí, l’aleví i l’infantil
masculí passen a la segona fase
directament ja que gaudeixen de la
condició de cap de sèrie, amb la qual
cosa començaran a jugar a partir del
mes de març.
En la primera jornada l’equip infantil
femení composat per Pilar Garcia i
Irene Pocoví va perdre davant el Club
Tennis Manacor per 2-1. Victòria de

Pilar Garcia. Irene Pocoví va perdre
el seu partit i en el decisiu encontre de
dobles, les artanenques varen perdre
al tercer set davant Virgínia Vicens i
Carme Esquinas (CT Manacor).
L’equip cadet, no obstant, va
començar amb molt bon peu en
derrotar per 3 punts a 1 al Club Tennis
Costa de Calvià. A Magalluf, Pep
Lluis Bernat com a jugador número 1
guanyà 6-0 6-4, Ignasi Bosch (número
2) ho va fer per 6-1 6-2 i Toni Brazo
(número 3) per un contundent 6-0 6-
0 .
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Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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Futbol
Preferent
Artà 0 – Murense 4
Alineació: Nofre, Brunet, Sureda,
Terrassa (Ferrer), Piñeiro, Víctor, F.
Nieto, Gayà M. (Caldentey), Gayà V.
(Pere Miquel), J. Tous (Reyes), A.
Nieto (Grillo)

Xilvar 4 – Artà 2
Gols: F. Nieto, Gayà M.
A: Nofre, Brunet (Ruz), Sureda
(Ferrer), Terrassa, Piñeiro, Caldentey,
Víctor, Gayà M., F. Nieto, Reyes (A.
Nieto), J. Tous
El C. E. Artà ha caigut en picat, ja que
du set jornades sense guanyar, amb
dos empats i cinc derrotes i això l’ha
fet baixar fins al setè lloc de la
classificació, que és el darrer que
dóna opció a jugar la lligueta d’ascens,
premi que sí va obtenir les dues
darreres temporades.
El Murense, penúltim de la taula, li va
treure els colors a Ses Pesqueres, ja
que el va esborrar pràcticament del
terreny de joc i va ser l’amo del partit,
amb bon futbol, sempre cercant
directes la meta de Nofre i ni quan
tenia el marcador a favor amb 0-2 a la
primera part, no va especular i no es
va limitar a defensar-se, sinó que va
seguir en la mateixa línia de bon joc,
cercant més gols i fent-ne dos més a
la segona part i arrodonir el clar
marcador pels murers. Tarda terrible
de l’Artà i ja comença a ser alarmant.

A Selva no es va millorar i una altra
clara derrota. Prest els locals es
posaren 2-0, fruit de les badades de la
defensa artanenca, i encara que
reduïren el marcador, va ser un miratge,
ja que els locals feren el 3-1 i no
donaren opcions a veure’s amenaçats.
Si bé l’Artà va millorar la seva
actuació de contra el Murense, no va
ser suficient per fer perillar la victòria
dels de Selva.
Molt hauran de canviar per sortir del
pou on han caigut i feina per Kike per
recobrar la fe i la confiança dels seus
jugadors.

II Regional
Artà 0 – Campos 2
A: Pere Miquel, Massanet, Ruz,
Sirera, Juanlu, Rocha, Femenias,
Borja (Cabrer), Gamaza, Joan Andreu,
Calvo

At. Peguera 3 – Artà 0
A: Cantó, Massanet, Sirera, Juanlu
(Ferragut), Rocha (Sancho), Moya,
Cabrer (Pedro), Borja (Raul), Gamaza
(Antoñito), Calvo, Bernat
Normal la derrota contra el Campos,
ja que la majoria de jugadors que el
conformen, jugaven l’any passat en el
primer equip, per la qual cosa és un
dels equips forts de la categoria i són
tercers de la classificació. Els
artanencs plantaren cara i feren un
bon partit, però no va bastar per evitar

la derrota. A Peguera sí que feren un
partit xerec i encara que el rival va per
davall a la taula, va ser millor, va posar
més garra i cercaren el triomf amb
més convicció. Guanyaren amb
claredat i mereixement. Han
d’espavilar, falten moltes jornades,
per no caure en els llocs perillosos del
descens.

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

Artà 5 – Montuïri 0
Gols: Ismael (2), Font, Felip, Genovard
A: Sergi, Marc, Obrador (Aitor), Serra,
Font, Ginard, Ismael, Felip (Bover),
Nadal, Villar (Díaz), Genovard
(Juanfran)
Molt bona la victòria aconseguida a
Palma contra el Santa Catalina, ja que
aquest equip està situat en els llocs
alts de la classificació. El partit no va
ser molt bo, cap dels dos equips va fer
bon futbol i es feia amb el control de
la pilota i fent poques ocasions de gol
i tal i com anava la cosa, qui fes un gol
s’enduria els tres punts i varen ser els
artanencs. Plàcida i còmoda victòria,
la més ampla del que va de temporada,
contra el Montuïri, que es va presentar
amb el onze jugadors comptats i sense
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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.

entrenador ni delegat. El rival va ser
de mel i sucre pels artanencs. Són
colistes i ja dic que foren molt fluixos.
Això sí, també molt nobles, sense
males maneres ni la menor protesta a
l’àrbitre, que no va haver de fer servir
les targetes, acció un poc difícil en un
partit de juvenils. Amb això, tot queda
dit. Amb aquestes victòries l’Artà ha
pujat llocs i s’acosta a la part alta de
la classificació.

Cadets
Artà 0 – Pla de Na Tesa 3
A: Ignasi (Reynés), Martín, Gil, Jordi,
Flaquer, Roberto (Riera), Torreblanca,
Alzamora, Molina (Jon), Silva, Ruben
Difícil compromís tenien els cadets ja
que rebien el líder de la classificació,
que sols ha perdut un partit en el que
duen de competició i sols ha rebut 5
gols en 16 partits. Aquests
condicionants es plasmaren sobre el
terreny de joc i els visitants sempre
varen tenir el partit controlat, malgrat
que els artanencs posaven ganes i
entrega. No va bastar per evitar el
triomf, crec que merescut, del líder.

Infantils
Playas Calvià 4 – Artà 2
Gols: Gutiérrez, Zafra
A: Massanet, Llull, Ginard (Danús),
Zafra, Fiol, Adrian, Jon, X. Darder,
Gutiérrez, Garau, Arto

Artà 1 – La Unión 1
Gol: Adrian

A: Massanet, Llull, Zafra (Bover),
Adrian, Carrió, Fiol (Christian), Jon,
Marvin (Sureda), Gutiérrez, Arto,
Garau
Segueixen la seva irregular campanya
els infantils, si bé després de moltes
jornades, en el darrer partit contra La
Unión, aconseguiren no perdre, que ja
és dir, ja que en el que duen de lliga
sols han tret dues victòries i dos empats.
La primera categoria els ha vengut un
poc grossa, però l’any passat
ascendiren i no hi havia perquè
renunciar a pujar, malgrat que es
preveia que podia ser una campanya
de poques alegries. Sembla que tornar
a la segona categoria ja és inevitable
ja que la diferència de punts amb els
seus antecessors és significativa.

Infantils F-7
Artà 3 – At. Son Servera 9
Gols: M. Vives (2), Riera
A: Massanet, Sureda, Antònia
Navarro, Riera, Tous, Bover, Marvin.
Sevillano, Alzina, Ginard, M. Vives
Nova derrota també pels infantils
d’aquesta categoria, que tampoc no
han tengut una temporada massa
propícia, però ja hem exposat en altres
cròniques els motius de la creació
d’aquest equip i bé que es va fer, ja
que un bon nombre d’al·lots han tengut
oportunitat de practicar el seu esport
favorit. Guanyar o perdre, és igual, el
que importa és participar.

Alevins F-7
Artà 6 – Es Pla 3

Gols: Danús (2), X. Darder (2), Alzina,
Seguí
A: Riutort, Danús, Ferragut, Riera,
Girart, X. Darder, Seguí. Tous, Alzina,
Amer
Partit de la jornada i potser que de la
lliga entre Artà i Es Pla, primer i segon
de la taula, si bé els vilafranquers amb
un partit menys i dos punts manco.
Ara l’Artà és primer amb 5 punts més
però a la realitat són els dos
mencionats. La primera part sols va
tenir un color, el local, ja que es va
arribar al descans amb un clar 4-0 i els
visitants no havien xutat ni una sola
vegada amb perill a la porta de Riutort.
El començament del segon temps va
ser diferent. Els forans sortiren amb
ràbia i en 5 minuts feren dos gols que
podien donar emoció al partit. No es
descomposaren els nostres i poc
després feien el 5-2 que els donava
tranquil·litat i la llevava als forans i per
rematar, feren el sisè gol que ja
sentenciava el partit i potser la lliga, ja
que si no pateixen una vertadera
desfeta, sembla que als artanencs no
se’ls pot escapar, ja que les seves
xifres, comparades amb les dels altres
equips, són realment boníssimes. En
15 partits, n’han perdut 1, han fet 113
gols i sols n’han rebut 15. Els
vilafranquers n’han fet 21 manco i
n’han rebut 6 més. I el tercer és
l’Escolar que ja es troba més enfora.
Per tant, tot està al seu favor, però no
s’han de dormir ni fer repicar les
campanes, ja que el dia menys pensat,
es pot travelar.
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esports
Escolar 4 – Sant Salvador 0
A: Quintanilla, Sureda, Ayadi, Carrió,
Llinàs, Carmona, Riera. Paris, M.
Vives
Poc pogueren fer els artanencs per
evitar la derrota en la seva visita a
Capdepera. Com he dit abans, el rival
va tercer de la taula i són superiors i va
quedar demostrat en aquest partit.
Així que pocs emperons s’ha de posar
a la derrota. Ja vendran tardes millors
i rivals més assequibles i segur que
tornaran les victòries.

Benjamins F-7
Manacor 6 – Artà 0
A: Jonathan, Ojeda, Bisbal, Vega,
Moll, Pascual, Alex. Massanet,
Vendrell

Artà 0 – Olímpic 3
A: Jonathan, Ojeda, Bisbal, Vega,
Moll, Pascual, Alex. Massanet,
Vendrell, Tous
Complicat ho tenien en aquesta doble
confrontació amb els manacorins per
treure res de positiu i els pronòstics es
confirmaren en encaixar dues derrotes.
A Manacor el partit va quedar
sentenciat en el primer temps ja que
va acabar 5-0. A la segona part
milloraren però la diferència ja era
massa com per pitjar-los gens. Contra
l’Olímpic es va jugar bastant millor
però no va bastar per frenar la millor
qualitat del rival i evitar la derrota. De
totes maneres, els artanencs fan una
bona campanya, ja que han guanyat i

empatat més partits que no els que
han perdut.

Benjamins F-8
Pla de Na Tesa 4 – Artà 4
Gols: Sansó, Ramon, Artigues, Ginard
A: Fornés, Sascha, Julián, Sansó,
Ramon, Bàrbara, Artigues, Ginard

Artà 5 – S’Horta 0
Gols: Sergi (3), Ayadi, Ginard
A: Fornés, Sascha, Julián, Sansó,
Ramon, Ginard, Artigues, Ayadi.
Gomis, Sergi
Bons resultats ha aconseguit aquest
equip en els dos partits que ha jugat i
que el duen a situar-se en els llocs alts
de la classificació. A més, han fet
bastants gols, cosa que demostra que

partit a partit van millorant les seves
actuacions, refrendant el bon fer de
quasi tots els equips del futbol base del
C. E. Artà. Són quarts i és el que han
de defensar, ja que els tres primers
tenen un substancial avantatge sobre
els artanencs.

C/ ALQUERIOT, 12
ARTÀ
Tel. 971 83 50 99 / 607 30 43 10

08/03  CONFERÈNCIA GRATUÏTA
- CONSTEL·LACIONS FAMILIARS
- BIODANSA
A LES 18 HORES. ES REALITZARÀ UNA
INTRODUCCIÓ A LA BIODANSA

09/03  TALLER DE BIODANSA
A LES 18 HORES
PRÈVIA INSCRIPCIÓ

17/03 I 18/03  TALLER D’ESSÈNCIES
FLORALS
HORARI:
17/03 DE LES 10 A LES 13.30 H. I DE LES
16 A LES 20 H.
18/03 DE LES 10 A LES 14 HORES
PRÈVIA INSCRIPCIÓ

31/03  TALLER DE DANSA ORIENTAL

A LES 10 HORES, PRÈVIA INSCRIPCIÓ

MARÇ 2007
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EL PUIG DE MASSANELLA –Diumenge, 11-02-2007

El cim del Massanella amb 1364 m. és
el segon més alt de l’illa, i de un gran
valor paisatgístic com poguérem
comprovar, i l’excursió al Puig de
Massanella és una de les més
clàssiques de Mallorca, fins i tot hi ha
una senyalització amb pilons de pedra
picada que va posar Fomento del
Turismo ja fa molts d’anys.
Només baixar de l’autocar ja vàrem
quedar embadalits al veure un estol de
set voltors que revoltava un estrany
sortint d’una muntanya que té el curiós
nom de Nas del Frare, una imatge que
només es pot observar per aquests
indrets de la Serra.
Començàrem la caminada en el Coll
de Sa Bataia sempre per un camí
agradable com tots el que van per dins
alzinar, al poc temps passàrem per
davant una font, la font del Guix, que
està a ran del camí i que només queia
aigua gota a gota dins una pica peculiar
llarga i estreta i seguirem avançant
pel camí de Comafreda sense més
dificultat que recòrrer unes voltes
sempre costa per amunt fins a arribar
al portell de la Possessió on trobàrem
un guarda que ens va fer pagar peatge
per passar. Sense comentaris.
Algú va contar que un temps aquesta
possessió pertanyia a una poderosa
família de cavallers que ostentaven el
títol de Senyors de la Bossa d’Or i que
tenien el control de la fàbrica de
moneda de Mallorca i que a la família
propietària d’ara les diuen de Can
Barra d’Or. Ens va agradar sentir
aquesta contarella.
La explicació de la toponímia es
bastant evident, les cases estan
situades en un dels llocs més freds de
Mallorca, una autentica «coma freda».
És un dels darrers llocs on és fon la
neu quan en fa i per això hi ha restes
de diferents cases de neu, unes en
més bon estat que altres.
Sempre en direcció al frontó de
Massanella arribàrem a un pla dins
l’alzinar amb uns pilons que indiquen
la direcció de Mancor, de Lluc i del

Puig de Massanella, que s’anomena
Es Coll de sa Línia, a partir d’aquí
s’acaba l’alzinar i començà el de bon
de veres. Seguint el camí dels nevaters
anàrem guanyant alçada fins a
dominar el comellar del bosc de
Massanella, els cims de la majoria de
muntanyes dels voltants i una extensa
panoràmica del Pla.
Agafàrem la pujada al revés del que
és habitual fer-ho, pujàrem per la part
de sa font de s’avenc i davallàrem
pel pla de la neu. La font es digne de
veure ja que esta a un desnivell de set
o vuit metres i per anar-hi hi ha una
entrada estreta amb uns escalons que
se’n van per avall, es necessita una
llanterna i a la meitat de baixada hi ha
una taula de pedra i uns pedrissos per
seure-hi, i al arribar a la font l’aigua
cau de dalt dins una pica de pedra que
quan es plena vessa dins una altre
inferior i d’aquesta dins una més
inferior encara, com si fossin tres
escalons. La dita és que aquesta és
l’aigua més bona de Mallorca i no
sabem si serà veritat però el que és
cert és que en esser aquí és ben segur
que l’hi trobes bona ... i redebona!
A partir d’aquí una pujada casi en
vertical, durant un bon tram és

necessiten mans i peus, i a més a més
va començar una ventada que ja va
anar bé que ningú es desequilibràs
perquè era un vent que ens guanyava
i que ens va desbaratar l’estada a dalt
del cim.
El premi a l’esforç de la dura pujada
va ser la panoràmica, realment
espectacular, podíem gaudir de la vista
de  tota l’illa, les dues badies, la de
Pollensa i d’Alcudia amb el Puig
Ferrutx allà lluny, el Pla, el Raiguer,
Cabrera, la Badia de Palma, el gorg
Blau com si fos un bassiot, el Puig
Major, el Tomir, es veia la mar per tots
els costats... poblets i més poblets....
De tots és sabut que per davallar tots
el Sants ajuden, i després de passar
per davant un curiós i solitari Teix que
ha sobreviscut en mig d’una mar de
roques, i després d’aturar-nos a
admirar les cases de neu, en un tres i
no res vàrem tornar a ser al Coll de Sa
Bataia. Les goles d’un piscolabis ens
va fer arribar fins al Monestir de Lluc
on acabàrem el dia.
Que li vaig trobar de petitona a la
nostra roqueta quan la mirava des del
cap d’amunt...
F.G.
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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

de la parròquia
Pensaments

Carta pastoral del Sr Bisbe  (i IV)

Conclusió.
Intentem tots que aquest Pla de
Pastoral, aprovat pel Consell
Episcopal, que oferim a la nostra
Diòcesi i que ha estat ben obert a les
més diverses aportacions replegades,
treballades i assumides pel Consell
Diocesà de Pastoral, sia acollit com a
gran referent del camí pastoral de
l’Església de Jesucrist que peregrina
a Mallorca per als propers anys.
S’hi precisen unes prioritats que, com
és lògic, no ho han volgut abraçar tot,
sinó ser com «accents» forts a tenir
en compte en la vida ordinària de la
nostra acció pastoral, perquè fixem
l’atenció en allò que és més necessaria
potenciar, precisant unes accions
adequades i segons les prioritats
assenyalades.
És molt important procurar l’aplicació
que en cada comunitat parroquial, i en
l’àmbit arxiprestal com a ajuda, se
n’ha de fer, en la realitat, així com en

la vida i acció de les altres instàncies
eclesials.

La bona acollida i l’oportuna aplicació
són imprescindibles perquè aquest Pla
no quedi en uns papers més. La
voluntat dels que han participat en la
seva preparació ha estat de fer-lo
adequat, senzill i realitzable. Jo així ho

consider i així l’oferesc a tots: un
servei a la vida, una empenta al
compromís, reiniciar il·lusionats
l’entrega que dia a dia oferim a la
nostra estimada Església a Mallorca,
com a resposta a l’amor del Senyor i
pel bé del nostre poble.
Demanem-ho, germans, encomanem-
ho a la multitud d’intercessors que
tenim davant Déu, als qui ens han
precedit en la vida dia a dia de la
nostra terra i la nostra Església, sovint
d’una manera anònima, callada i
oculta, però clara i preciosa als ulls del
Senyor. Demanem-ho a la Mare de
Déu de Lluc, Maria Immaculada, mare
nostra i de l’Església, la perfecta
deixebla i oient de la Paraula de Déu.
Que, per la intercessió de tots ells,
arribi a la nostra Església una abundosa
collita de fruits de l’Esperit. Així sia ¡

Jesús Murgui Soriano, Bisbe de
Mallorca.

Avisos de la Parròquia

Festa de la Beata Francinaina Cirer
Dimarts que ve, dia 27 de febrer, és la festa de Sor Francinaina, promotora i exemple de les Germanes de la Caritat
que tan bon servei han donat al nostre poble i el continuen donant a la Residència. Tots estam convidats ben de veres
a la celebració de l’Eucaristia que tendrà lloc al saló d’actes de la Residència a les 19.30 hores. No hi haurà missa al
Centre Social.
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ALERTA ALS CANS

Abans d’adquirir un animal, s’haurien
de conèixer els avantatges i els
inconvenients que suposen per a
l’home. No ens referim a un moix o a
un deixondit lulú, sinó als que per
naturalesa són grossos i summament
perillosos, pel que es fa necessari
ensenyar tot un ample llistat de
comportaments.
El ca és un animal domèstic que serveix
per acompanyar o ajudar a l’home per
a fins laborals o casolans. Mai hauria
de ser un perill ni per a aquelles
persones que hi conviuen ni per les
externes que hi tenen contacte.
Lamentablement, hi pot haver
situacions inexplicables que motivin
que l’animal tregui instints atàvics que
poden causar mal a les persones, de
vegades greus i irreversibles. Per
aquests casos, no hi ha més alternativa
que molta prudència.
El Col·legi de Manescals de les
Balears, té enregistrat com a animals
de companyia 121.500 cans, 19.932
moixos i 302 corresponents a altres
classes d’animals. Dels esmentats, hi
ha 3.600 cans considerats perillosos.
Més de la meitat d’aquests animals
potencialment conflictius pertanyen a
la raça «Rottweiler».
En la normativa del 2002, els
propietaris d’aquets animals
potencialment conflictius estan obligats
a superar un test psicològic (semblant
al que es fa per aconseguir un permís
d’armes.)

Segons un Diari de les illes,
Balears enregistra uns dos
atacs d’animals a persones
i, en la major part,
protagonitzats per cans.
La destrossa que sovint
fan a les guardes d’ovelles
de finques conegudes, és
causa més que justificada
per l’empipament i
malestar que tenen els
foravilers d’aquests llocs
afectats, davant la
inoperància de les
autoritats per aturar aquest
desgavell.
I això ja du cua, doncs el mes de gener
de 1999, a Ca’n Picafort, una nina de
quatre anys moria després de ser
atacada per un ca argentí. El cap d’un
any el seu propietari era condemnat a
un any de presó. El mes d’agost del
mateix any, un bulldog de Palma
provocà ferides greus a un home. El
gener del 2000, un jove de 17 anys
sofrí ferides de prou importància a les
cames, per quatre cans que estaven a
lloure en el polígon de Son Castelló.
Amb pocs dies de diferència, es produïa
una agressió per un ca a Alcúdia. El
mes de novembre de 2003, una nina
de sis anys sofria greus ferides
ocasionades per dos cans rottweilers.
Molts de fets lamentables són
provocats per l’abandonament de
molts propietaris de cans, que ometen

tota una sèrie de normatives
encaminades a evitar que no passi el
que ocorre amb massa freqüència.
No fa gaire, uns amics de Llucmajor
comentaven que des de sempre els
agradava anar uns quants pics a l’any
al santuari de Gràcia, que alberga la
patrona del seu poble, però han deixat
aquest sa costum perquè fins al Pujol
està ple de xalets i tots ells amb un o
més cans. Molts d’aquests cans
romanen tota la setmana sols, i quan
s’hi transita es produeix un concert
que no fa cap gràcia, doncs, sembla

que han de travessar al camí esmentat
És evident que la responsabilitat recau
de ple damunt els propietaris dels
cans que han provocat o poden
provocar les agressions.

Cristòfol Carrió i Sanxo

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

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

col·laboració
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Ses gloses de na Maria
Xoroia

Tots recordam darrers dies
reunits amb sos veïnats,
quan surtíem es migdies
a fer bauxa tots plegats.

Amb es so de sa ximbomba
i es repicar d’es pandero,
tots mos ho passàvem bomba
i cantàvem amb salero.

Hi ha sa llavor escampada
a tots es que ho hem mamat,
herència que ha estat passada
de molts que se’n han anat.

I és que per ésser feliços
no importa grans pretensions.
Basta tan sols ser capaços
de ser-ho amb unes cançons.

Maria Casselles

Damunt s’Envelador
«Sa Jaia Corema»
La tradició popular ha representat i
anomenat de diverses formes al
periode d’abstinència i de privacions
de 40 dies de duració que segueix al
Carnestoltes i immediatament anterior
a les festes de Setmana Santa i Pasqua.
La Quaresma ha generat un ric i
extens mostrari en la imatgeria i art
populars.
En moltes indrets, i especialment en
aquelles llars on hi ha infants, la
Quaresma es representa amb un ninot
de paper amb la figura d’una dona
amb els braços estesos, les faldilles
bombades i set cames,
una per cada setmana
de les que dura la
Quaresma. Aquesta
figura retallada en
paper, que també es fa
en moltes escoles,
s’acostuma a penjar en
algun indret visible de
la casa i adopta tantes
formes com permeti la
imaginació de cadascú.
En la majoria de casos,
aquestes figures fetes amb paper
representen la Quaresma com una
dona vella d’aspecte desagradable,
xaruga i arrugada. Aquesta imatge de
la Vella Quaresma és comuna també
a Itàlia, França i Suïssa i en algunes
terres de cultura germànica.
La figura de la Quaresma,
representada així, té una doble utilitat
pràctica: per una banda, la seva
presència ens recorda que estem en
periode de dejuni i privacions i per
l’altra, és un calendari casolà, fàcil
d’entendre per als més petits, que
permet contar, de forma divertida –
cada setmana que passa se li arrenca
una cama- les setmanes que queden
per Pasqua. Antigament aquesta
figura es llançava al foc el diumenge
de Pasqua. En d’altres indrets, la
Quaresma es representava penjant
set arengades a la cuina (Camp de
Tarragona) o bé mitjançant neules de

les que havien sobrat de Nadal, una
pràctica encara viva en moltes
poblacions de Mallorca.
A partir del segle XIX es popularitza
una representació nova de la
Quaresma a través d’una estampa
que les peixateres penjaven a les seves
botigues. Es tracta d’una dona -en
alguns casos bonica, però en d’altres
vella i desagradable- que en una mà
sosté un bacallà i en l’altra una cistella
amb arengades i verdura, menjars
propis del temps quaresmal. Aquesta
figura, recordava als que passaven

que era època de
privacions i abstinència de
carn i que per tant, era un
immillorable moment per
comprar peix i sobretot,
bacallà. Aquesta estampa
funciona doncs com a un
reclam publicitari, una
espècie de tècnica de
màrqueting popular que
utilitzen certes botigues per
a vendre més.
A més a més del nom «

Quaresma », a Barcelona se l’anomena
« Bacallanera », al Pla de Bages « La
Sarraïna » i al Roselló « La Patorra ».
A Menorca la vella s’anomena
popularment « s’Àvia Corema » i en
algunes cases esdevenen autèntiques
obres d’art popular, fetes amb cartró
i vestides amb robes generalment
d’indiana. A Mallorca s’en fa una
representació semblant, anomenada
« sa jaia Corema » un dibuix d’una
dona major amb set peus que es penja
dins la cuina i a qui cada setmana se
li talla un peu. Antigament, quan era el
quart diumenge, també es tallava la
figura de dalt a baix, com a senyal
d’entrada a la segona meitat del
periode quaresmal, un costum que
donà el nom de « sa Jaia Serrada » a
la figura.
Aquestra tradició mallorquina s’ha
convertit a Porreres en una festa
popular, anomenada «Mascarada d’es

Jai Carnal i sa Jaia Corema» i
recuperada als anys 80. La festa es
celebra el quart diumenge de
Quaresma i consisteix en un judici
públic en què dos ninots de palla són
acusats i ajusticiats pel seu mal
comportament, en el marc d’una
celebració que acaba amb coca i vi
per a tothom. Un costum amb el mateix
nom perviu a Catalunya (sobretot al
Vallès, Montseny i Plana de Vic) el
quart dimecres de Quaresma, quan
grups d’infants fan captes de diners a
canvi de serrar la vella (la figura de la
Quaresma) amb una serra, xerrac o
grossa ganiveta. Aquests costum és
molt extès a Europa i sembla que
siginificava la celebració de l’arribada
a la meitat del periode quaresmal.

Toni Esteva
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Artà ara fa 77 anys  (del periòdic local
Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Continuació de la segona desena de gener…

Continuava una secció titulada «De
política actual», parlava dels regidors
elegits l’any 1917 i publicava per
districtes els noms i vots dels elegits.
Penya Flaquer.- Dia 16 tal com es va
anunciar a l’anterior edició va tenir
lloc la inauguració oficial de la societat
«Penya Flaquer». El programa d’actes
consistí en adornament del local, unes
carreres de bicicletes al Velòdrom,
refresc i un programet de música
davant la societat. Després de les
carreres es reuniren els socis al saló
en nombre d’un centenar, encara que
la Penya en tengués ja 229, i un bell
desordre es va muntar fins que un crit
que parli el president féu que aquest
s’aixecàs i un poc emocionat digué:
Encara no estic acostumat a tals actes
i per tant impossibilitat per dir tot el
que sent, per tant us deman que tots
estimeu la Penya, que és el que jo més
estim.
Artà, 28 de febrer de 1930
L’eclosió de Mireia era el títol de la
darrera edició de febrer firmat per un
tal Frederic Mistral, el qual féu una
traducció del llibre: Moun empellido.
Memori e Raconte per J.S.B., que
volia ser una contarella.
Seguia un article de la col·laboradora
«Clara», la qual també feia una espècie
de contarella de quan era a la infantesa.
A continuació un altre article signat
per Joan de Binialgorfa, titulat
«Conservem les oliveres», desglos-
sava l’empelt i seguiment d’aquest
arbre dins la nostra ruralia.

Aquesta edició del Llevant va ser
impresa en tres fulls a doble plana, i
per tant publicava més articles i notícies
que els altres. Així i tot tampoc són
massa dignes de la seva recopilació
perquè eren de poca importància per
als seus lectors. «Socorros Mutuos
Artanenses» publicava l’actiu i el
passiu tret de la celebració de la Junta
Directiva, a la qual el tresorer donava
compte del moviment al 31 de
desembre passat.
Així tenim que l’actiu existent era de
3.336,88 pessetes i el passiu també de
la mateixa quantitat.
Al moviment de la quota de subsidis a
malalts es cobraren durant l’any
1.019,00 pessetes. Els auxilis pagats a
socis malalts foren 530,00 pessetes,
que deduïdes de les quotes cobrades
resultaven un sobrant de 489,00
pessetes.
A la Junta cessaren en llurs càrrecs i
foren elegits els següents: Vicepresi-
dent: D. Bartomeu Cursach Amorós.
Vicesecretari, D. Arnau Pascual
Esteva. Tresorer, D. Bartomeu Alzina
Font. Els vocals, D. Manuel Llaneras
Genovard i D. Joan Cursach Garau.
Al Consell de Vigilància D. Antoni
Massanet Casselles i D. Baltasar
Moyà Flaquer.
Nou Ajuntament
El passat dia 25 es féu a la Sala la
proclamació de regidors conforme
l’ordenat.
Després de les eliminacions previstes
quedaren definitivament nomenats els
Srs. següents:

Majors contribuents: D. Pere Mora-
gues Billón, D. Mateu Amorós Alzina,
D. Andreu Sureda Sancho, D.
Bartomeu Amorós Sancho, D. Juan
Garcias Sard, D. Bernat Galmés
Galmés, D. Guillem Ferragut Orpí i D.
Joan Tous Melis.
De Ca Nostra
A la relació dels mestres aprovats a
les darreres oposicions figuren amb
els nombres 17 i 18 els nostres amics
Pere i Antoni Garau Gelabert, aquest
president de la Congregació Mariana.
El Dijous Llarder transcorregué molt
desanimat, només un poc de música a
la plaça Conqueridor, poca gent i pocs
desfressats. Ja de vetlada, arribà a la
plaça el ciclista Bartomeu Flaquer
que venia de Ciutat, on acabava de
guanyar el primer lloc a les carreres
celebrades al velòdrom de la capital.
S’han canviat els rètols indicadors de
les Coves d’Artà. El bon amic i
secretari del nostre Ajuntament ha
vist augmentar la seva família amb el
naixement d’una hermosa nina,
primera que alegra la seva llar.
L’Ajuntament a un dels seus darrers
acords va augmentar la il·luminació a
les foranes del poble, cosa que era
reclamada feia temps pels seus veïns.
El passat dia 20 a l’Oratori de S.
Bernat de Ciutat va tenir lloc l’enllaç
de la nostra paisana i gentil Francisca
Massanet Sureda amb el distingit Sr.
Lluís Ramallo Tomàs.

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

ENDEVINALLA
de Pere Xim

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

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

A ell no li pots fer es comptes
Mai no saps com et prendrà
per aquí i per allà
passa i fa coses tontes.

No les podem evitar
poques vegades o moltes
ens haurem de conformar
tant si són agres com dolces.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Coberta del cotxe que es pot llevar i posar.
Parla a la divinitat. 2. Ho feres amb l’atenció del públic del festival
perquè fores el més esperat i el millor. 3. Conjunts dels que van a
comprar als establiments. 4. Cuina la panxeta com més li agrada.
Talli branques d’un arbre i deixi les convenients. 5. Les empreses
que s’uneixen temporalment per fer una gran obra. Tribuna on el
capellà antigament predicava (pl). 6. Si estàs això i estalvi, és que
has pogut sortir d’un perill sense mal. Mira aquests botifarrons, que
ho són de molt! 7. Substància greixosa de la llana de les ovelles.
Carta amb un punt. 8. Així vull el pollastre. Ciutat fronterera del
País Basc, molt anomenada. Vocal. 9. Facis ratlles de diferent
color, especialment a la roba. Sense consistència. 10. Connectades,
emparentades.
VERTICALS: 1.
Alerta a tocar aquesta
planta, que té pues.
Salutació al Cèsar. 2.
Fessin forats al camp

per sembrar-hi. 3. Digerigé. Que té profit o ús beneficiós. 4. Com que som
cirurgià, faig la meva feina. Pensa! Societat mercantil. 5. Capella ardent.
Vocal. 6. 6. Tècnica. Torn posar dret el que estava torçut. 7. Tripulant d’un
vehicle aeri. 8. Adornant les vores d’un paper. Em moc dins la mar. 9.
Tornada a enviar. Nota musical. 10. Pàtria de Sant Francesc. Del país dels
rellotges.

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

Cercau el nom dels següents fruits secs: Avellana, ametla, nou, pinyó, pistatxo, anacard, castanya,
cacauet.
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Solució a l'endevineta publicada: El vent.
Guillemots

Publicava el entreteniments
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor “Piensos” Sant Salvador

Menjars (piensos) i accessoris per animals de companyia
Menjars, vitamines, gàbies, peixeres i accessoris
Ferreteria i jardineria (eines, abonos...)
Pastors elèctrics, accessoris i muntatge
Pienso per cans: a partir de 14 euros, 20 kilos.
Mescles per coloms, perdius, gallines, etc.

Costa i Llobera, 34-A –
Tel i Fax: 971 83 63 60 – Artà

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

9 V I I S  E T E R I 
10 E N L L A Ç A D E S 

 

 Antic teatre del C/ Roques

Fa 40 anys
Febrer del 67

La identidad de los artanenses ha
sufrido un repaso y una reivindicación
de estas últimas semanas. No se trata
de nada nuevo, sino al contrario de la
puesta al día de los Documentos
Nacionales de Identidad que en
formato reducido plastifican y hacen
portátil y asequible la personalidad de
los españoles.
[...] Mientras que Da Cuaresma [...]
estrena nueva Ley de Ayuno para los
cristianos, con una mortificación
alimenticia bastante fácil de cumplir.

Fa 25 anys
Febrer del 82

Sens dubte que la bulla dels Darrers
Dies ha reviscolat dins els pobles de
Mallorca, revivint aquell esplendor de
temps passat. [...] Artà ha celebrat
aquests dies com mai s’havia vist,
superant la bullanga d’altres temps,
com els avalots de disfressats, des del
dilluns de Sant Antoni anaven a donar
broma per les cases del poble i, fent
veu de nyeula , escarnien o retraien
les tares dels habitadors de les cases
que visitaven.

Fa 10 anys
Febrer del 97

L’ajuntament preveu cobrir la piscina
municipal.- Sembla que s’ha acollida
satisfactòriament la notícia sorgida
des de l’ajuntament sobre les
intencions de cobrir la piscina municipal
del poliesportiu. [...] La iniciativa
municipal ve motivada per una oferta
privada que ofereix gran part del
finançament de les obres de cobriment
a canvi d’una concessió per explotació.
[...] L’avantprojecte presentat per
l’Ajuntament passa els vint milions de
pessetes ....

S T C D E T A A L W G S Z A H N G C V J
I H I G N I T M E H A V Ç N R B K B G F
P V F C V B H E J Q B S D A S X L M C D
G V L Q G J E T T E S P C C X D F P A V
K A M I I Z T L R D Z E C A P W S L S R
N O U F K L Y A T Q D R V R E Q U F T F
P X M A E X S F E F Z U R D H T A R A A
B P G S P I S T A T X O X R T N D Y N Z
K Ç I C O M E V N Y V N N R A I A G Y Q
L I Z N Y I H E K T F M J L C T B F A W
C S O E Y S J K S L M D L Q G F T G B R
F C S K H O V A K A L E E W O F I L N A
I X T A C U X I A T V U R R N C D Y F L
S U A S B H N A K A C M C A C A U E T 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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De viatge per la xarxa
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TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
Exposició de: rajoles, paviments, revestiments, balaustrades, gelosies,

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

ESPORTS – HANDBOL

C.E. RIUDOMS D’HANDBOL.
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m /
ce_riudoms/
Pàgina dedicada a C.E. Riudoms
d’Handbol. Plantilla, resultats,
competicions, història, galeria de fotos,
enllaços.

ESPORTS - HÍPICA

REAL CLUB DE POLO DE
BARCELONA.
http://www.rcpolo.com/
Històrica societat hípica de Barcelona,
convertida en un club multidisciplinar:
Hípica, tennis, hockey, polo i pàdel.

HOQUEI SOBRE GEL

FCEH. FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPORTS D’HIVERN.
http://fceh.cat/

Practiques esports d’hivern? A la
nostre web hi trobaràs resultats,
classificacions, competicions, adreces
d’interés, i tot el que busques sobre els
teus esports d’hivern preferits.

EN JOC !!! - ESPORTS
D’HIVERN.
h t t p : / / w w w . e n j o c . c o m /
esports_hivern/default.asp
Ets un amant dels esports d’hivern?
Aquí hi trobaràs tot sobre l’esquí,
patinatge, hoquei, trineu, snow. Tenim
fòrum perquè parlis amb gent amb els
mateixos interessos que tu, agenda
d’activitats i moltes altres sorpreses.

ESPORTS - HOQUEI HERBA

CLUB EGARA.
http://www.club-egara.com/
Club Poliesportiu esportiu de la ciutat
de Terrassa. Hockey herba, tennis,
hípica, brigde. Situació, història,

instal·lacions, actes socials, títols,
escoles d’hockey, tennis, hípica, bridge
i gimnàs.

HOCKEY CLUB LÍNIA 22.
http://www.fortunecity.es/olimpica/
hockey/93/
Pàgina web del club de Hoquei Herba
de la ciutat olímpica de Terrassa.
Dades del club; Equips, llocs, escola,
el joc del hoquei, botiga virtual.
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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, 22 de febrer a les 21
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
CONSERVATORI SUPERIOR
DE MÚSICA DE LES ILLES
BALEARS
Obres de Wagner, Strauss i
Beethoven
Solista: Elena González
Director: José Luís Estellés
Preu: 3 euros

Diumenge, 25 de febrer a les
19.30
Cinema: LA CAJA KOVAK

Dissabte, 3 de març a les 18 h
LA DEL MANOJO DE ROSAS
Companya d’Òpera i Sarsuela
Teatre Líric de Barcelona
(Sarsuela en dos actes de Carreño i
Castro, música del mestre Pablo
Sorozábal)

Ascensió, una jove florista, és festejada
per un mecànic i aviador. S’esdevé
una graciosa trama, Ascensió creu en
la bondat del mecànic i l’amor arriba
a bon port.
Entrades a la venda a partir de dimecres
28 de febrer de 19 a 21 h.

Dissabte, 3 de març a les 22 h
LA CANCIÓN DEL OLVIDO
(de F.Romero, Guillermo Fernández,
música de José Serrano) (adaptació
en dos actes de Josep M.Damunt)
En un imaginari poble romà anomenat
Sorrentino es desenvolupa l’acció
d’aquesta obra, en la qual una jove
princesa anomenada Rosina, orfe i
rica, s’enamora d’un Don Joan
anomenat capità Leonello.
Entrades a la venda a partir de dimecres
28 de febrer de 19 a 21 h.

Diumenge, 4 de març a les 19.30 h
Cinema: consultar cartellera

Del 9 al 18 març
COOL DAYS FESTIVAL

Nota d’atenció

Durant els dies 9,10,16 i 17 de
febrer, el teatre d’Artà, va oferir
un curs per a monitors de teatre,
impartit per l’actriu i professora
especialitzada en teatre infantil
Rosa Gàmiz. Na Rosa és prou
coneguda dins el món teatral català,
i també dins la tele, ara mateix la
podem veure a VENTDELPLÀ.
El nombre d’alumnes fou de 18,
tres són monitors del nostre centre,
i la resta gent de la comarca. Tots
coincidiren en la necessitat que
tenen els monitors de reciclar-se, i
de adquirir nous coneixements per
així tenir més recursos dins classe.
Es treballà el tema de la
improvisació, del treball en grup i
de la pedagogia teatral. Podem dir
que va ser un èxit d’assistència, i
de contingut, i tots quedaren en
ganes de fer-ne un altre. Recordar-
vos que el proper curs serà de
DANSA TEATRE el 16 i 17 de
març.

Teatre d’Artà
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TORNAREM EL DIA  9/III

cloenda
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M
és o m

anco fa m
ig segle o m

és (ens han assegurat que era l’any 1954), que es va plasm
ar aquesta curiosa fotografia, a la qual es m

ostra l’alegria i disbauxa
d’un grupet de joves artanencs d’aleshores.
El lloc, l’estació del ferrocarril d’A

rtà i el m
otiu el desenfadam

ent d’una quadrilla que s’ho passaven ben divertits. C
inc «atracadors» de l’O

est A
m

ericà
en sentit d’hum

or, els quals portaven, a m
és de les pistoles, una guitarra per alegrar el «botí» de les seves m

alifetes, encara que un d’ells portava l’estrella
de xèrif.

Els anom
enam

 com
 sem

pre d’esquerra a dreta:
Sebastià B

orró, R
afel R

otlet, M
ateu Siurell, B

iel Lloveta i R
afel Petaca. (El darrer ens ha cedit la fotografia.)

Racó
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