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agenda

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

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

AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 835125
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

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

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

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

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

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

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

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

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)

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

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

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

colonia
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les 18.00
h.
FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536

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

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:C/ Major de la Colònia, 28
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h.
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C/ d'Antoni Maria Alcover, 5
Tel. 971 835 810  Fax 971 829 671
Mòbils 629 730 387 – 629 730 392

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

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

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Presència artanenca a la Diada de les Illes Balears

El passat dia 1 de març va tenir lloc la
celebració de la Diada de les Illes
Balears. Aquesta és una data important
per a la nostra comunitat ja que serveix
per commemorar que precisament un
dia 1 de març, però de l’any 1983, va
entrar en vigor l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears. Com ja ha estat
habitual des del seu naixement, aquesta
és una festa que sol passar sense fer
massa escàndol per la nostra contrada,
però que sol tenir molt de ressó a
Palma ja que es presenta un calendari
d’actes ben atapit. Enguany, i des
d’aquestes planes, volem destacar la
nombrosa presència artanenca que
va contribuir de forma ben activa a
que la festa sortís ben lluïda. Dia 28 de
febrer, el passeig marítim de Palma
fou l’escenari escollit per fer-hi una
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
gran desfilada de gegants i
capgrossos. Com és natural, en
Xisquet i na Xisqueta, capgrossos
d’Artà, no es volgueren perdre la
desfilada i hi assistiren acompanyats
de l’estol de xeremiers de l’escola de
música. A continuació, i també
representant al nostre poble, es va
poder veure la col·lecció de
personatges de rondalla que va crear
Pere Pujol i que tanta admiració
desperta entre el públic que té ocasió
de veure’ls. La desfilada de gegants i
capgrossos fou seguida per més de
10.000 persones que pogueren veure
la desfilada en directe o a través de
unes pantalles gegants que hi havia
situades al llarg del recorregut. A
més, el canal de televisió IB 3 també
va oferir un seguiment de la desfilada.
L’endemà, dia 1 de març, també
poguérem trobar una representació
artanenca dins la celebració de la
festa. S’ha de destacar el preciós, i
visitat, vestit que Maria Genovart
«Busca» va confeccionar amb
ensaïmades i que es podia veure a la
parada que la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals
del Govern de les Illes Balears havia
muntat. No foren els únics artanencs
ja que també ens trobàrem amb en
Joan Riera i en Jaume Vaquer, que
varen assistir a la diada com a
membres del Cos de Protecció Civil.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

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

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
Fireta d’oportunitats
L’Associació de Comerços i Serveis d’Artà va aprofitar el mercat de segona mà que cada
primer de mes es fa damunt la plaça del Conqueridor

El primer diumenge del mes de març,
i aprofitant el mercat de segona mà
que cada primer diumenge de mes es
fa damunt la plaça del Conqueridor,
l’Associació de Comerços i Serveis
d’Artà va organitzar una fireta
d’oportunitats. D’aquesta manera es
varen muntar diferents parades al
carrer de Ciutat en les quals cada
comerciant va posar a la venda, per
un preu molt reduït, alguns dels
productes que habitualment venen als
seus comerços. La veritat és que tant
el temps com la gent varen respondre
i un nombrós públic no va voler deixar
escapar l’oportunitat de poder adquirir
algun producte per molt menys de la
meitat del seu preu de venda habitual.
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noticiari
Cicle de conferències al Museu d’Artà

El Museu Regional d’Artà posa en
marxa el I Cicle de Conferències, per
apropar a tot el públic i especialment
a la població artanenca, part del fons
del que disposa.
S’iniciarà dia 14 de març a les 19,00
hores, al mateix museu amb la xerrada
a càrrec de Toni Muñoz i Cati Artigues,
dos ornitòlegs coneguts per tots
nosaltres. El tema que tractaran és La
col·lecció d’aucells del Museu
Regional d’Artà. Presentació del
catàleg fotogràfic.
Les demés conferències tractaran
sobre arqueologia, un altre àmbit del

nostre museu: una dia 6 de juny, amb
la intervenció de Manel Calvo i Víctor
Guerrero, professors de la Universitat.
Amb el tema Traspassar la mort: sa
Cova des Pas, Ferreries (Menorca).
I el Cicle el tancarà, Javier Aramburu,
director de les excavacions a Ses
Païsses, parlant sobre El enigma de
los Talaiots, dia 25 de juliol.
Dir que el Museu regional d’Artà
convida a tota la gent del municipi a
participar d’aquests actes. Vos hi
esperam!
I.C.G. (Museu Regional d’Artà)

AJUDES PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
I L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha posat en marxa
una línia d’ajudes per a l’any 2007 amb l’objectiu de promoure
actuacions que fomentin l’eficiència energètica i l’ús de recursos
energètics renovables, mitjançant subvencions de capital i
instruments crediticis.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
1. Instal·lacions noves d’energia solar tèrmica (acumuladors).
2. Instal·lacions noves d’energia solar fotovoltaica aïllada.
3. Instal·lacions de producció d’energia tèrmica per a ús domèstic
o en edificis que utilitzin, com a combustible, la biomassa.
4. Energia eòlica aïllada en instal·lacions noves.
5. Instal·lacions mixtes eolicofotovoltaiques.
DESTINATARIS
Es poden acollir a aquesta convocatòria les persones físiques
o jurídiques de dret privat, les associacions o entitats sense
finalitat lucrativa, les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica.
FINANÇAMENT
Hi ha dues modalitats de finançament:
a) Subvenció de capital, fins a un 30 % del pressupost.
b) Subvenció dels interessos dels instruments crediticis.
TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 15 de març
de 2007.

AJUDES PER ALS SECTORS DEL COMERÇ I DELS
SERVEIS

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha posat en marxa
una línia d’ajudes per a l’any 2007, destinades a petites i mitjanes
empreses industrials i a les associacions i entitats sense finalitat
de lucre, relacionades amb el sector industrial i amb les matèries
següents:
- modernització de l’estructura productiva (inversió i compra de
maquinària)
- creació d’empreses industrials i autoocupació
- trasllats d’empreses a sòl qualificat per a ús industrial
- prevenció de riscos laborals
- qualitat
- disseny
- promoció comercial
- centres tecnològics
DESTINATARIS
Poden acollir-se a aquest programa les empreses del sector
industrial incloses dins els epígrafs que marca la convocatòria
(del 2 al 4 segons l’IAE). També poden acollir-se a la convocatòria
les empreses de distribució majorista.
En el cas de les ajudes destinades a prevenció de riscos laborals,
també s’hi poden acollir les petites empreses de construcció.
FINANÇAMENT
La quantia de la subvenció per a les inversions en actius fixos és
de fins al 25 % de l’import de la base imposable que figuri en les
factures justificatives de la inversió admesa, i amb un màxim de
60.000,00 euros (seixanta mil euros).
TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia  26 de març
de 2007.

Per a més informació, consultau la pàgina web del Punt d’Eficiència Energètica del Govern balear (www.pie.caib.es), l’apartat de
Desenvolupament Local de la web de l’Ajuntament (www.arta-web.com) o adreçau-vos al Departament de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament d’Artà, telèfon 971 83 56 24.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE

D’Antoni Picazo Muntaner, Elena
Garrido Gallego i Jaume Alzamora

Riera

Lloc: sala d’actes del Teatre d’Artà

Data i hora: dissabte 10 de març, a
les 20 hores

Tothom hi està convidat.

Recollida selectiva

El pròxim mes d’abril es posarà en
marxa la recollida selectiva porta a
porta a la localitat de la Colònia de
Sant Pere i a la urbanització de
Montferrutx. Aquesta
nova iniciativa durà com a
lema Posa color als teus
fems, amb el qual es vol
fer referència a la
necessitat de separar els
nostres fems per poder
seleccionar-los i depositar-
los en el seu corresponent
cubell. Per tal de facilitar
aquesta acció,
l’Ajuntament facilitarà a
cada domicili un kit
compost per tres cubells:
un de groc per a depositar
els envasos, un de blau per
depositar el paper i el cartó
i un de verd per depositar el vidre. Per
realitzar la recollida, els habitants de
la Colònia només hauran de deixar els
cubells a la porta de ca seva i els
serveis de recollida ja s’encarregaran
d’anar-los a cercar. La recollida serà
d’un pic per setmana tant el vidre
com el cartó i de dos els envasos. Una
altra novetat serà que a partir d’ara
els fems restants de la recollida, els
coneguts com a rebuig, també es
recolliran amb el servei porta per
porta.
Per tal d’ajudar a realitzar
correctament aquest nou servei de
recollida, es realitzaran una sèrie de

reunions a la població per tal de
respondre a possibles dubtes que
tothom tengui d’aquest nou sistema.
A més també es facilitaran uns

prospectes i uns imants a
on a més d’ajudar amb
dibuixos de quins són els
fems que han d’anar a cada
cubell, també es posarà un
petit horari per facilitar la
recollida.
Juntament amb aquesta
campanya, també s’ha
aprofitat per posar en
marxa una nova recollida
domiciliària del que
coneixem com a restes de
poda, fins ara hi havia un
sistema de recollida
domiciliària de totes les
deixalles més voluminoses,

com per exemple electrodomèstics
vells, matalassos, etc., els quals eren
recollits després que els usuaris
interessats anassin a apuntar-se al
centre d’informació de la Colònia, ara
a més d’aquest també es realitzarà de
la mateixa manera per a les restes de
poda. Els interessats que els vénguin
a cercar les restes de poda es podran
apuntar al centre d’informació de la
Colònia i el tercer dilluns de cada mes
s’anirà a cercar aquestes restes. Tota
aquesta informació estarà dins els
tríptics informatius que l’Ajuntament
repartirà pels domicilis.



9 març 2007
Número 764

9
 221



9 març 2007
Número 764

10
 222

noticiari
Ròtul perillós

Al creuer dels carrers de Santa Margalida amb el de Mª I. Font dels
Olors han col·locat un ròtul de propaganda d’un hotel d’Artà. Res en
contra de tal decisió, però el que ningú està d’acord és en què està
a una altura d’uns 140 cms, amb el perill de què hi peguen amb el cap.
De fet una senyora fa pocs dies hi va pegar amb el front i es va fer
una bona ferida.
Pregam als responsables col·loquin aquest indicador a l’altura
corresponent llevant el perill d’accidents.

Assemblea General al Club de la 3ª Edat

El passat dia 24 de febrer, tal i com
anunciàrem a la darrera edició, es va
celebrar al Club de la Tercera Edat a
les 19,30 hores en segona convocatòria,
l’assemblea general ordinària.
Assistiren prop de 200 persones les
quals varen omplir el local social. Obrí
l’acte el President Josep Mislata i
seguidament prengué la paraula el
secretari Bartomeu Lliteres, el qual
va donar compte del moviment hagut
durant l’any 2006 del nombre
d’associats existents a 31 de
desembre.
Acte seguit fou la tresorera Francisca
Cabrer la que va donar l’estat de
comptes de la tresoreria del Club,
anunciant que a 31 de desembre de
2006 hi havia un superàvit d’uns 26.000
Euros.
Després dels parlaments d’aquests
directius, va prendre la paraula el
president manifestant el seu malestar
que trobava tenia la directiva de
l’entitat i per aquest moiu i d’altres va
manifestar que volia deixar la
presidència. Davant aquesta situació
la majoria d’associats varen proclamar
en veu alta que no dimitís. Ell va
insistir en què el club tenia més de mil
associats i que trobava just que s’en
presentassin en nombre de 20 o 30 per
poder elegir els dotze que podien
compondre la nova junta. Després
d’un tira i amolla es va decidir donar
un mes de plaç per presentar candidats.

En Mislata digué que d’aquesta
manera ell podria acabar unes feines
i programes començats i que no tenia
inconvenient en ocupar un càrrec

directiu si hi havia quorum de candidats
una vegada acabat el plaç.
Al final i per deixar bona boca als
presents, es va servir un refresc.
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Pregunta por los bonos-descuento. Te sorprenderás.

Fisioteràpia

Manuela Jiménez
C/ Rere Amorós, local 5   07570 Artà

971829146 - 656488174

fisiomanuelajimenez@mac.com

col. 595

     Fortalece tu cuerpo y pierde volumen

Nuevos servicios de Fisioestética para la mujer y el hombre    

actual
   La tecnología más actual al servicio de tu 

figura y tu salud. 

Tratamientos personalizados 
   Adaptados a tu ritmo de vida y 

metabolismo.

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

bajo supervisión médica. 

Julen Adriàn ha cessat de regidor

Fa pocs dies que Bellpuig va ser
convidat a una roda de premsa a Na
Batlessa. El motiu no n’era d’altre
que la dimisió irrevocable del regidor
del nostre Ajuntament, Julen Adriàn.
La notícia no va venir molt denou a
ningú ja que es rumorejava que no es
volia presentar a les pròximes
eleccions municipals del maig.
Assistiren a l’acte alguns membres
destacats del seu partit i també el seu
relleu com a regidor Guillem
Caldentey, el qual ocuparà el càrrec
de regidor i serà el nou candidat a les
eleccions com EU-EV.
En Julen va fer una breu història dels
8 anys que havia representat el seu
partit al nostre ajuntament, destacant
en paraules seves la eficaç labor feta
en bé del poble artanenc i també
criticant els demés partits, sobretot
l’equip actual de govern.
Ens consta que a la nit del mateix
dimarts dia 27 de febrer va presentar

oficialment al plenari del Consistori la seva renúncia com a regidor d’EU-EV
al nostre Ajuntament. Els demés regidors li agrairen el seu cel en vers el càrrec
i li desitjaren sort en la seva nova etapa.

noticiari
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noticiariELS SERVEIS EDUCATIUS INFORMEN...

UNA FILERA DE TOT EL CARRER

Aquest era el lema que el passat
dia 23 de febrer es va poder llegir
en una pintada en el carrer de
devora la plaça. Durant el matí,
molta gent que hi passava va
poder veure que els nins i nines de
4t i 5è de totes les escoles
celebraven alguna cosa, perquè
feien diferents jocs pels carrers i
damunt la plaça. L’activitat
central d’aquest acte es va centrar
en la pintada que es feia damunt
el carrer, amb l’ajuda d’alumnes
i d’una professora de l’Institut
(que és l’autora de les
il·lustracions del Consell Infantil).
Aquests col·laboraren realitzant
el gran dibuix d’una filera de nins
i nines que ocupaven tot el carrer
i els altres participants el pintaren
al tremp amb colors molt vistosos.
Tot això es va organitzar des dels
SEM, el Consell Infantil (CI) i els
mestres col·laboradors de les
escoles en aquest projecte. El
motiu d’aquesta diada era
presentar la nova web del Consell
Infantil, acte que es va dur a
terme al Teatre. Allà, els membres
del CI mostraren als altres nins i
nines allò què poden trobar en
aquesta pàgina, presentada com
Una filera de tot el carrer. Als
lectors, no us ho revelarem,
perquè preferim que ho veieu
vosaltres mateixos anant a
www.consellinfantilarta.org.

Només cal dir que, a partir d’ara,
els nins i nines d’Artà també
podran dir la seva a la web, que
aquesta serà, alhora, consultada
per l’Ajuntament, per tal de
conèixer què volen i a què es
comprometen els nins i nines com
a ciutadans. Cal pensar que,
gràcies a la tasca del CI,
l’Ajuntament està reparant les
fonts d’aigua perquè tots els nins
i nines puguin beure quan juguen
pel carrer.
La diada va ser possible gràcies a
la implicació de tots els centres
educatius del poble, i es va poder
gaudir d’un dia molt agradable.

Els participants s’ajuntaren i
jugaren en un espai que,
normalment, està ocupat pels
cotxes. A més, es trobaren
alumnes i mestres de diferents
centres en un mateix lloc i es
realitzaren les mateixes activitats
conjuntament.
Només cal encoratjar els
membres del CI a seguir amb la
tasca de representar tots els nins
i nines davant l’Ajuntament i la
resta de la població, i agrair a les
escoles i als nins i nines la seva
participació en aquesta activitat.
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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.

Exposició d’Éva Kónya a S’Estació
Romandrà oberta entre els dies 3 i 21 de març

A partir del dissabte, dia 3 de març, i fins el proper
dia 21 de març es podrà visitar a la sala d’exposicions
de S’Estació d’Artà la mostra de pintures d’Éva
Kónya. Aquesta artista va néixer l’any 1963 a
Szolnok/Ungarn. Va cursar estudis a la Universitat
de Belles Arts de Budapest i a l’Escola Alsterdamm
d’Art d’ Hamburg, on va obtenir el Diploma en
Disseny Gràfic. La feina d’Éva Kónya es
caracteritza per la investigació de la història de l’art
i per la manera que té de pintar tant objectes
figuratius com abstractes i també per fer una recerca
d’imatges recuperades del món subjectiu. A més de
pintar, l’artista treballa també com a dissenyadora
de revistes i magazines. L’exposició es podrà visitar
de dilluns a divendres de les 10 a les 14h.
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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.

Febrer
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Pluges Mitjana

SA  Son  ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet BETLEM Sant Pere
dilluns, 5 1,3 2,8 4,6 1,9 2,5 3
dijous, 8 4,6 4,2 5,8 6,3 7 7,8
divendres, 9 16,6 19,4 15,8 19,8 20 20,7
dissabte, 17 9,8 7 9,1 5,4 4,3 3
diumenge, 18 11,5 7,8 5,3 4,9 3,7 4,5
dijous, 22 2,7 1 5
dissabte, 24 3,1
diumenge, 25 3,2 4,3 3,7 2,5 1,9

MES 49,6 45,4 49,9 42,0 40,0 40,9
ANY NATURAL 55,5 52,4 60,8 50,9 47,0 48,4
ANY AGRICOLA 460,2 452,0 437,1 413,0 469,3 485,6

MES 109,0 135,3 138,4 137,1 78,2 120,0
ANY NATURAL 228,1 246,0 241,9 233,0 166,5 228,0
ANY AGRÍCOLA 705,1 671,4 702,1 659,0 535,6 615,1
* Les estacions en majuscules són les oficials

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

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES FEBER DE 2007

URBANA Es Pont

Defuncions
Mes de febrer de 2007

Dia 02, Elvira Angles Angles, 88 anys
Dia 04, Gabriel Genovart Estrany, 80 anys
(Colònia)
Dia 10, Francisca Moreno López, 102 anys
Dia 10, Miquel Vicens Roca, 93 anys
(Colònia)
Dia 16, Joana Aina Casellas Perxana, 88
anys.
Dia 27, Maria Ginard Carrió, 81 anys.

noticiari
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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     Temperatures Febrer 2007
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 15,5 8,5 12,0
2 15,0 4,0 9,5
3 13,5 5,0 9,3
4 14,0 10,0 12,0
5 14,0 7,0 10,5
6 16,5 6,0 11,3
7 17,0 7,0 12,0
8 17,0 10,0 13,5
9 12,5 7,0 9,8

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

Màxima Mínima Mitjana
               Mitjana 17,8 7,7 12,7

Temperatures de Febrer de 2007
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35,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Màxima Mínima Mitjana

Observacions:
Màxima del mes: 22.0ºC el dia 15.
Mínima del mes: 3.0ºC el dia 16. 

Col·legi Sant Salvador
Agraïment

Mitjançant aquest escrit, l’associació per l’agermanament d’Artà
amb Totogalpa vol agrair al Col·legi Sant Salvador l’organització del
mercadet solidari del passat dimarts on es varen recaptar
aproximadament 1.800 €. Aquesta xifra permetrà que 18 nins de
Totogalpa puguin assistir durant un any a l’escola amb el material
necessari, inclòs l’uniforme, els llibres i menjador.
Ajudes com aquesta ens permeten continuar amb menys dificultats els
projectes que l’Associació té en el municipi de Totogalpa (Nicaragua).
Sincerament, moltes gràcies,

Pere Riutort Pou
President de l’Associació

noticiari



9 març 2007
Número 764

16

(J. Caldentey)

 228

de la Colònia

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

Conversa amb el poeta Joan Mesquida

Envoltada d’un paisatge insòlit, que
els capvespres, coincidint amb la posta
del sol, assoleix el seu zenit, llueix la
Colònia de Sant Pere alhora amb
senzillesa i esplendor. Mentrestant,
com no podia ser d’una altra manera
brolla un degoteig constant de la
inefable poesia. I de manera singular
aquest miracle es produeix observant
per un moment en Joan Mesquida,
assegut un horabaixa qualsevol de la
vigorosa estiuada davant la seva mar
coloniera, pensatiu, assossegat i mig
somrient, com si dialogàs amb algú
llunyà. Tot mirant les onades que van
i vénen com els vaixells que vénen i
van, obrint les portes de la seva llar,
donant entrada a l’abstracte món
filosòfic que li atorga bellesa creativa
i personal.
En el fons de la inspiració hi afinam un
principi d’amor, car el seu poemari
vessa tot un paradís d’afectes que
remouen la sensibilitat adormida. En
Mesquida, que també coneix l’art de
plasmar damunt un tros de tela la seva
vitalitat poètica, no es cansa
d’expressar l’admiració a qui fou
mestre de poetes, el pare franciscà
Rafel Ginard Bauçà.
En Joan Mesquida i Muntaner nasqué
a la vila d’Artà i viu des de fa un
grapat d’anys a la Colònia. Enmig
d’aquests aires perfumats de tamarell
iniciam, doncs, la conversa.
Quan, com i per què escrius
poesia?
 –Per escriure no tinc cap mètode
preconcebut. Sovint estic molt de
temps sense escriure un vers. Llavors,
el dia menys pensat, induït per una
determinada lectura, o perquè a la
ment et compareix una imatge
engrescadora, t’entra la malura, sents

una espècie de necessitat dintre teu, i
és quan poses fil a l’agulla i treballes
el poema fins que no en saps més.
Generalment fins que ell et fa veure
les teves mancances i et dones per
vençut. Encara que posteriorment,
més prest o més tard, tornes agafar-
lo i dar-li voltes, i lleves i poses...
L’estímul també pot néixer d’uns
apunts, d’uns versos mig fets que dus
escrits per dins la butxaca. Fins i tot,
amb la descoberta d’una paraula
sonora caçada a l’atzar. Hi ha que dir
que som poc prolífic.
Notes res especial en fer un vers?
Sempre experimentes una emoció,
més forta o més fluixa. Com un deler
inquietant pel fet de trobar-te immers
dins una tasca que no saps mai  quin
serà el seu final, i on intentes deixar-
hi el teu batec més íntim. No ho sé,
desitges que hi rest inserida alguna
cosa teva que pugui ser transcendent
dins el poema de cara al que sents i al
que vols dir. Qualque pic, només és un
pur atreviment de confegir paraules.
La poesia també sovint et desperta
una insòlita curiositat.
Per tu, poesia és pensament o
sentiment?
És probable que els dos conceptes
estiguin fortament lligats. Crec que un
necessita de l’altre. Si t’arriba el
sentiment, el pensament no pot dar-li
l’esquena. A vegades és el pensament
que fa moure el sentiment. Em sembla
que caminen molt junts. Gairebé la
poesia és sempre un intent de trobar
respostes a les coses que no entenem
i que son prou punyents davant la vida,
a l’etern misteri aquest de, «on venim,
que som, a on anem?»
Quina relació hi veus, entre la
poesia i altres activitats?

 La poesia viu amb el poeta o viceversa.
La dedicació a altres activitats no té
perquè interferir en la pràctica poètica,
en tot cas donar-li una mà. A vegades,
aquestes altres activitats que  formen
part de la vida d’un mateix, poden
moure el desig literari tot mostrant
altres possibilitats prou aprofitables.
Creus que es pot mesclar la poesia
amb la música i la pintura?
Encara que són llenguatges diferents,
jo estic convençut que habitualment
es troben i conversen... Al cap i a la fi,
els tres elements son fills de l’esperit
i de la sensibilitat. Sovint trobem molts
exemples d’autors que conreen més
d’una activitat artística. Tot l’art, en
les seves diverses disciplines pot
buscar les mateixes respostes,
perseguir idèntics anhels. Jo mateix, a
vegades he caigut en la temptació
d’embrutar alguna tela.
Pot induir a una manera de viure?
És factible que al llarg del temps pugui
influir en l’hàbit de la persona. En
certa manera pot arribar a modelar la
seva manera de ser. Inferir en el seu
tranc. Però, no n’he estic molt segur.
Això no obstant, té molt que veure
amb el que diu Ponç Pons  en un dels
seus poemes; «Jo no faig el poema./
El poema em fa a mi./
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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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Només en català?
Si l’autor coneix diversos idiomes, jo
crec que pot emprar el que vulgui.
Encara que allò més lògic sia que
t’expressis amb la llengua amb que
parles habitualment i en la qual
balbotejares. Això pot fer que
les sensacions arribin amb més
intensitat i a la vegada puguis
sentir-te més autèntic i més
còmode.
Tot poema té universalitat?
Universalitat? Aquesta és una
paraula que esglaia una mica.
Però, em fas pensar que si cada
individu és únic i irrepetible, per
força, tota composició deu tenir,
li toca posseir, una certa
universalitat que és pròpia de
l’autor que ha concebut i escrit
el poema.
Què suposa la metàfora dins
el teu poemari?
És un element primordial. Per a
mi, l’absència de metàfores em
fa la lectura dels poemes manco
assequible. La metàfora,
barrejada amb altres ingredients, potser
ajudi en gran manera a conformar,
l’enigma i la màgia que ofereixen
determinats versos. La poesia també
és un joc estètic.
Alguna de la qual te’n sentis
satisfet? Que et sembli
característica.
La satisfacció en poesia, en el meu
cas, sol ser prou esquiva. No és molt

diligent a rentar-me la cara. En quant
a les característiques de les meves
metàfores, aquestes solen anar al
servei de allò que pretenc dir o insinuar
dins un  poema concret. Per ventura,
jo no ho sé, no acab de refiar-me,

però, com un poc genuïns podien ser
aquests quatre versos finals del meu
poema L’ÚNIC VIATGE: ... i
t’aboques al silenci, i amb un tros
de valentia, / pel terrossar de les
hores tramuntes l’únic viatge./ No
saps gens si mors on ets, o si cap a
mai t’allunyes/ i s’enruna al fons
del cor un talaiot de nostàlgies.
Valores l’originalitat poètica?

Ja ho crec, i molt. Qui no pagaria per
fer poemes prou originals? A qui no li
agradaria posseir un univers poètic
suficient per a poder dir coses
singulars. Poder escriure amb un
tarannà propi que donés a la teva obra

un vigor molt personal. Resultaria
una meravella!
Amb quin grup o tradició et
veus?
No em veig catalogat dins cap
tendència. Vaig començar llegint
els poetes de l’escola mallorquina,
llavors a través dels anys passes
als que sobrevenen fins arribar
als actuals. He llegit poc de molts
autors. No he sigut mai un lector
voraç. No hi ha dubte que
aquestes lectures comporten
adquirir unes influències, que en
major o menor grau, marcaran
una trajectòria dins la teva
escriptura. Però també t’obliguen
a buscar el teu caire més genuí
fent que escorcollis dins la teva
fullaraca on alguna sorpresa
positiva pot haver-hi amagada.

-Què opines de la mètrica, de la
rima?
La mètrica i la rima, des de sempre
han sigut essencials per a bastir el
poema. Crec que son indispensables
per la cadència, pel ritme i per la
musicalitat. Avui en dia hi ha corrents
d’avantguarda, que en algun cas,
sembla que prescindeixen d’aquests
elements. La investigació poètica, com
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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

tot el demés, també cerca altres formes
expressives deixant de banda alguns
procediments habituals per anar a la
recerca de camins manco transitats.
Prefereixes el vers lliure?
No tinc preferència per aquest ni per
cap dels altres. És una opció que tens
al teu abast, una elecció que pel fet
d’oferir més llibertat de moviment a la
escriptura, pot ser útil per desenvolupar
el sentit d’uns versos concrets o d’un
cert mode de creació.
Quina opinió han tengut els crítics
de la teva obra?
Els comentaris crítics que conec han
sigut més bé agradables i
encoratjadors. En diversos concursos
de l’illa m’han concedit alguns premis
i accèssits la qual cosa em dóna a
entendre que els meus poemes no
passaren desapercebuts pel membres
del corresponents jurats. Aquesta
circumstància, vulguis no vulguis,
reforça el teu coratge en aquest
silenciós quefer d’enfilar o confegir
paraules.

La pintura o escultura ens porten
a un estat de contemplació,
passa el mateix en el camp poètic?
En el camp de la poesia crec que
també. A més si no planys les
contemplacions ni els estats reflexius
és molt probable que en el precís
moment de bastir el poema, aflorin
imatges que es convertiran en el gran
ajut del qual no deu ser convenient
prescindir-ne.
Com definiries la inspiració? <
intuïció, esforç o revelació>
Aquí, em deixes un poc pels núvols. Jo
no em vull atrevir a definir si la
inspiració enclou tots aquests
conceptes. Potser que si.
D’uns més que dels altres. Esforç?, el
suficient. Intuïció?, una bona dosi.
Revelació? Revelació i muses
inspiradores poden ser figues d’un
altre paner. Encara que en aparença,
la poesia és una senyora que no
coneixes i amb la qual tens relacions.
Possiblement la definició més
adequada es pugui recollir en la frase

del famós artista. «La inspiració
existeix, però, quan arribi procura ser
a la feina.»
Veus una desvinculació entre la
vida i la poesia?
No li veig. Jo partiria del fet que la
poesia és vida. La vida és la nutrició
de la poesia. De fet, podem veure que
els motius que mouen els poetes són
sempre gairebé els mateixos, vida,
mort, amor, desamor, alegria o tristesa,
passat o futur. Això ens fa pensar que
podria ser una cosa dins de l’altre,
quasi segur inseparables. I això et du
a la desoladora conclusió de com el
cant del poeta caminant cap a l’oblit,
deu ser poca cosa més que un queixós
i inútil clamor de disconformitat i
d’incomprensió de cara a aquesta vall
de llàgrimes nostra que tenim per a
trescar i viure. En definitiva, un crit
humà cap a mai, però digne i
formidable.
Cristòfol Carrió i Sanxo
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Obertura del Bar Centro

Pels coloniers el Bar Centro i el Centro
Cultural Sant Pere han tingut sempre
un quelcom de punt de trobada per a
tots. És, per tant, una bona noticia
poder comptar altra vegada amb el
funcionament d’aquest local. A partir
del passat dijous, 1 de març, el bar ha
passat a mans de Juani Mateo i
Carmelo Lòpez. Na Juani i en Carmelo
fa quatre anys que viuen a la Colònia
de Sant Pere i més de 25 que hi
estiuegen i mantenen contacte amb
els coloniers i la Colònia. Ambdós es
senten bé aquí i es són integrat a la
vida del poble amb tota normalitat.
Quan s’empren una nova feina, la
il·lusió és molt important i a ells no els
en falta. Voldrien que la gent, tothom,
sense distinció d’edats, estament social
o sexe es trobes bé i a gust en el local,
prenent un café o un refresc, encetant
la xerrada amb els amics/ amigues,

llegint el diari, jugant una partida de
cartes o veient un partit de futbol  a on
cada qual doni suport a l’equip preferit.
Per això volen que el Bar Centro
mantengui l’estil popular que sempre
la caracteritzat.
A més del servei de bar es preveu

poder oferir als clients un sortit molt
variat de berenars i plats combinats.
Bellpuig es felicita per aquesta obertura
i desitja als nous inquilins salut i força
per a dur endavant el repte que s’han
proposat.

Associació d’Amics de la Música

Taller de veu 2007
Si t’agrada cantar o vols aprendre’n,
apunta-t’hi¡
Aquest és l’eslògan amb el qual l’Associació
d’Amics de la Música convida altra vegada a tots
els nins i nines de la Colònia  d’entre 4 i 12 anys a
participar en un curs pensat i programat a la mida
de les capacitats i il·lusions dels infants i nins i nines
de la Colònia. En aquestes classes els nins i nines,
a més de passar una hora junts, aprenen expressar-
se amb l’art universal de la música i el joc. Es
d’esperar que les mares i els pares no deixin passar
aquesta ocasió d’inscriure els seus fills i filles en
aquest taller de veu 2007.
L’activitat tindrà lloc a l’antiga Escoleta, al
costat de l’església, els dissabtes de 16 a 17 h.
Les inscripcions es poden fer a l’oficina municipal
de 10 a 14h o a la biblioteca de la Colònia de 16 a
19 h.
El curs comença dia 10 de març i acaba el 23 de
juny.
El taller és gratuït i hi col·labora l’Ajuntament
d’Artà.

Concert Pedagògic
Dissabte 17 de març, a les 19’45
en el Centre Cultural, tindrà lloc
un concert pedagògic el qual tendrà
per tema La música de saló a
Europa i Amèrica.
En el transcurs del concert es farà
manifesta l’evolució d’aquest tipus
de música des dels seus inicis fins
a l’actualitat. Aquesta activitat
l’organitzen Amics de la Música
amb el patrocini de la Fundació la
Caixa i la col·laboració del Centre
Cultural Sant Pere. L’entrada és
gratuïta.

Associació de Persones
Majors
Dinar en el restaurant de Son
Sant Martí
Dia 28 de març hi haurà en el restaurant
Son Sant Martí un dinar per a tots els
socis que ho desitgin. La sortida serà
a les 12’30 h del lloc de costum. Tant

el dinar com el transport són
gratuïts. La data d’inscripció
serà el pròxim 9 de març de les
15 a les 17 hores en el Club.

Excursió a Menorca
Els dies 18, 19 i 20 de maig està
prevista una excursió a
Menorca. El preu per persona
és de 99 €. Les persones
interessades en realitzar aquest
viatge es poden apuntar en el
Club els dies 9 o 16 de març de
15’30 a 17’30h. En el moment de
la inscripció s’entregarà una
fotocòpia del DNI o un certificat
de residència. L’excursió
compta amb un programa molt
interessant des del punt de
vista de coneixement de la
cultura, paisatges i
gastronomia de Menorca.
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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)

Recollida selectiva porta a porta
Divendres, 2 de març, en el club de
persones majors, tingué lloc una
xerrada informativa sobre la recollida
selectiva de residus en els nuclis de la
Colònia i Montferrutx.
Paula Ginard, regidora de medi
ambient, feu una breu presentació del
tema. A continuació Audrey Mahe,
tècnica en Medi Ambient de l’empresa
Rebalim, va explicà en forma didàctica
i adaptada al públic que omplia la sala,
el perquè d’aquesta nova modalitat de
reciclatge i el com del seu
funcionament.
L’objectiu o perquè és contribuir a la
protecció del medi ambient, abaratar
costs, sempre en ascens de la recollida
de residus i fems i, sobre tot,
conscienciar sobre el respecte a
l’entorn més immediat de tots que es
casa nostra i les nostres places i
carrers.
En l’explicació del funcionament del
nou sistema de recollida N’Audrey
Mahe es va servir del «kit (recipients)
de reciclatge», que de forma gratuïta
es lliurarà a cada habitatge, i
d’exemplars del residus que més
freqüentment es produeixen en la
nostra vida diària.
Cada casa disposarà d’un kit de
reciclatge: un groc per a plàstic i
llaunes, un blau per a paper i cartó i un
verd per a vidre ( botelles i envasos).
Per a «rebuig», residus de menjar,
etc., es seguiran emprant les bosses
de fems habituals.
Com excepcions més importants a

aquesta distribució va recalcà que els
envasos de medicaments, sense
excepció, s’han de depositar en
recipients que a aquest efecte hi ha en
totes les farmàcies. Les piles, objectes
molt tòxics, s’han de seguir depositant
en recipients especials com el que es
troba a la plaça den Fesol (Palmeres).
Es referí, així mateix, als residus de
poda de jardins i voluminosos (geleres,
rentadores...), que, mentre i tant
l’ajuntament aconsegueixi trobar un
solar pel parc verd, es recolliran, com
ja es ve fent,  previ avís a l’oficina
municipal.
El col·loqui entre la conferenciant,
regidora de medi ambient i públic fou
molt animat i va ajudar a aclarir dubtes
i fer suggeriments.
Avanç orientatiu d’un calendari de
recollida:
Recollida porta a porta:
Dilluns: paper i cartó.
Dimarts: envasos i rebuig.
Dimecres: vidre.

Dijous: rebuig.
Divendres: envasos.
Diumenge: rebuig.
Recollida voluminosos i poda jardins:
Estiu (abril – octubre):
Primer dilluns de mes: voluminosos
Segon             «      : poda jardins
Tercer             «      : voluminosos
Quart              «      : poda jardins.
Hivern (novembre – març)
Primer dilluns de mes: voluminosos
Tercer dilluns de mes: poda jardins

Després de la xerrada l’ajuntament
obsequià  a tots els assistents amb un
refrigeri variat.
Nota: Dijous 8 de març, a les 20h., en
el local municipal de la plaça de Sant
Pere s’entregarà el «kit de reciclatge»
als veïns del nucli de la Colònia i
divendres dia 9, al mateix lloc i hora,
als del sector de Montferrutx. Per a
qualsevol dubte o aclariment vos podeu
dirigir a l’oficina municipal de la
Colònia.

de la Colònia
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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Esports
HC Cap Ferrutx

de la Colònia

El HC Cap Ferrutx ha iniciat la
temporada esportiva amb bon peu.
Ha guanyat els dos partits jugats en
lliga aquest any 2007. L’un contra el
HC Palma amb el resultat de HC Cap
Ferrutx 6 HC Palma 2. Els gols foren
marcats per M. Albert 3, J. Fullana 2
i Mª Victòria 1. El partit va estar
controlat en tot moment per l’equip
Cap Ferrutx. Cal destacar  per part de
l’equip local l’actuació de la defensa
i el joc ofensiu de tot l’equip . Per part
del HC Palma hi ha que felicitar el seu
porter el qual  en la seva encertada
actuació va impedir una golejada  molt
més amplia.
El segon partit, HC Cap Ferrutx 8 –
HC Gimnasio Miranda 0 es disputà el

passat dissabte en el poliesportiu de la
Colònia. El bon joc de l’equip queda
reflectit en l’ampli resultat favorable
a l’equip local. Els gols foren marcats
per J. Fullana 4, Mª Victòria 1, Adria
1 i M. Albert 2. El bon joc de l’equip
local feu aixecar més d’una vegada el
nombrós públic de les grades. L’equip
jugà a l’atac i contra atac i no deixà
tocar el pukc als inexperts jugadors
del Miranda.
Composició de l’equip local: Emilio
Navarro i Yaiza Peset (porters), Pau
Toureau, Pedro Martí, Mª Victòria
Sorel, Marina Barceló, Mateu albert
Morey, Jaume Fullana, Ruben Martí i
Adria (jugadors). Entrena Rafel
Forteza.

Com es pot deduir pels resultats el HC
Cap Ferrutx compta amb un equip
alevin amb moltes possibilitats de
guanyar la lliga balear i poder en el
mes de juny disputar a Valladolid el
campionat d’Espanya.
Els entrenaments són dimarts i dijous
de 18 a 20 h. Si hi ha algun nin o nina
interessats en integrar-se a l’equip
que acudeixi al poliesportiu on serà
ben arribat.
Rafel Forteza a més d’entrenar l’equip
local prepara els jugadors de categoria
juvenil, Pep Toni Llaneras, Mateu
Morey i Eduard Salom que han fitxat
pel HC Espanya.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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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
VELA

Aquesta vegada sí! Dissabte dia 24
de febrer a la fi es va poder realitzar
la primera regata de la lliga 2007 de
vela. A la nostra badia, aquest any, el
vent no ha estat un bon aliat, almenys
en les proves programades en el
calendari de regates. Des de dia 25
de novembre no s’havia pogut
competir, alguns dies per manca de
vent i d’altres per massa temporal.
Els regatistes no recorden un hivern
tan calmat i calorós com el d’enguany,
però alguns d’ells pensen que tot
arriba, i que el fred i el bon vent aviat
trucaran a la nostra porta. En aquesta
ocasió el recorregut de la prova va
ser coster i consistia en anar fins a la
boia del Murterar (Platges de Muro)
i tornar, aproximadament 16 milles
nàutiques, que vendrien a ser uns 29
Km. El vent era de Ponent (Oest),
força 3-4, però a mesura que passaven
les hores la seva intensitat anava
disminuint, la qual cosa va desafavorir
bastant als velers que anaven més
endarrerits. Com a novetat, en
aquesta lliga es faran dos grups en la
classificació: en el primer hi haurà els
velers que tenen el ràting més alt (+
de 935) i que toquen anar més de
pressa, i el segon inclourà els velers
amb ràting més baix (- de 935) i que
en teoria són més lents. Així i tot, la
teoria de vegades no coincideix amb
la pràctica i sovint es dóna el cas que
una embarcació del segon grup passa
davant una del primer, i en definitiva

això dóna molta emoció a les
competicions. La prova va durar 3
hores aproximadament, però s’hagué
de retallar el recorregut per als velers
del segon grup per culpa de l’excessiva
baixada de vent: la seva regata acabà
a la boia del Murterar (just a la meitat
del recorregut). Finalment, la
classificació d’aquesta primera regata
de lliga va acabar de la següent manera:
CLASSE A:
1. BAUXA (de J. Fullana)
2. HESPÉRIDES XL (de T.
Massanet)
3. KAYA (de J. Jofre / M.R.
Cantó)
4. AIA (de M. Oliver)

CLASSE B:
1. SURIÑE (de C. Serra)
2. SMILE (de C. Obrador)
3. IDEFIX (de B. Weidmann)
4. TACUMA (de T. Llinàs)
5. SES XESQUES (de X. Sastre
/ X. Fiol)

Enhorabona a tots els regatistes i sort
per a la pròxima regata que, si les
condicions meteorològiques ho
permeten, es durà a terme dissabte
dia 10 de març. A veure qui s’atreveix
a predir el temps que farà!
M.R.C.E.
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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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La Banda de Música d’Artà viatja a Salzsburg
Els membres de la banda varen visitar la ciutat on va néixer Mozart

Entre els dies 28 de febrer i 4 de març els
membres de l’Associació Musical Banda
de Música d’Artà varen realitzar una visita
turística i cultural a la ciutat de Salzsburg,
lloc de naixement del conegut compositor
Wolfgang Amadeus Mozart. Els membres
de la banda varen aprofitar per anar a
escoltar diferents concerts de música d’en
Mozart (omnipresent arreu de la ciutat), a
més de realitzar una visita a una mina de
sal (d’aquí ve el nom de Salzsburg). Abans
de retornar cap el nostre poble, els
membres de la banda encara tengueren
ocasió de visitar la ciutat de Munich, lloc
des d’on varen agafar l’avió fins a
Mallorca.

noticiari
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

CARTA OBERTA ALS POLÍTICS LOCALS DE TOTS ELS COLORS

Segur que en aquestes altures els
diferents grups polítics estau ja
preparant o ultimant el vostre programa
de cara a les properes eleccions i,
totduna que es doni el «sus» oficial de
la campanya, vindreu a «vendre’ns el
vostre producte polític-social» com el
millor de tots, i demanant per ells el
nostre vot.
Tot això entra de ple dins els
paràmetres ordinaris de la vida en
democràcia i s’ha de fer. Però he
pensat que també és bo que qualque
ciutadà de base - com jo mateix – que
trepitja el carrer cada dia i veu les
necessitats i mancances del poble,
vos digui el que troba, precisament en
aquests moments.
Supòs que alguns de vosaltres direu:
«i ara a aquest, quina mosca li ha
picat»?; altres fareu mitja rialleta de
burla i seguireu en les vostres; la
majoria no perdreu el temps en llegir-
me.
Malgrat els meus pressentiments, trob
que vos he de dir tot el que sent per
tres motius: un perquè com a colonier
estim molt la Colònia i vull el seu bé
per damunt de tot; un altre, perquè els
temes que vos expòs els he tractats
amb molts de coloniers i la majoria
d’ells estan totalment d’acord amb el
que descriuré. Un tercer motiu és
perquè com a veí d’aquesta localitat
em sent un ciutadà de «segona
categoria» i sols me veig tractat com

a de primera a l’hora de pagar els
impostos i quan arriba el temps de les
eleccions; (en aquests dos moments
sempre em trobau i em teniu en
consideració).
Feta aquesta llarga introducció, vos
indicaré alguns punts per fer millores
al nostre poble, oblidat en molts
d’aspectes, per un Ajuntament al qual
pertany.
Punt Verd
De tots és sabut que, per discrepàncies
polítiques, no existeix a la Colònia un
lloc on deixar-hi objectes vells, ferralla,
electrodomèstics inservibles, metalls,
restes d’arbres o vegetals de jardí etc.
Les «solucions» aportades fins ara: a)
portar la ferralla a Artà, b) treure-la a
defora, perquè, previ avís, la reculli un
camió cada mes, no són pràctiques ni

suficients. Prova d’això és que la
gent, pel seu compte, diposita aquest
tipus de residus a llocs tan poc apropiats
com el racó de la paret de la façana
del cementiri, algun torrent, un pinar...
Me fareu creure que no hi ha cap lloc
entre la Costa de’n Xapato i Ca los

Camps que no pugui ser habilitat per
posar-hi un «Punt Verd»? No pagam
els coloniers impostos, com els
artanencs, per tenir aquest servei?
Neteja
Per fer honor a la veritat, he de
reconèixer que els mesos d’estiu més
o manco aquest servei està cobert i es
veu la màquina d’agranar i qualque
home de la brigada municipal realitzant
aquesta tasca; però la resta de l’any
(nou mesos!) es poden comptar amb
els dits de la mà les vegades que la

màquina netejadora arriba al nostre
poble.
El Passeig Marítim està literalment
enrajolat d’excrements de cans. Tot
això, si l’Ajuntament ho sap, per què
no hi posa remei? I si no en té
coneixement la cosa encara és molt
pitjor.
Obres i ocupació de la via pública
Tots sabem que quan es realitzen
obres d’una certa envergadura (ara la
Colònia n’està farcida) els veïnats en

carta al director
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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

paguen les conseqüències: pols,
renous, molèsties... i s’ha de tenir una
mica de paciència; però és que lo que
succeeix a la nostra localitat, passa de
bon tros la mida: carrers tallats durant
hores, síquies obertes durant mesos
caramulls de materials damunt les
voravies o en el mateix carrer etc. Hi
ha hagut veïnats que només han pogut

arribar en cotxe a ca seva en contra
direcció. Me direu que la solució a tot
aquest desgavell només és la
paciència?
Presència policial
També aquí hem de distingir entre
l’estiu i l’hivern, entre els caps de
setmana i la resta dels dies, cosa del
tot raonable. Gràcies a Déu i als vesins,

tampoc necessitam molta presència
dels «municipals», però un poc més de
vigilància a certes hores i llocs (no a
les tres del capvespre d’un dilluns per
posar un cas) ens beneficiaria molt a
tots. Ja sé que aquest darrer any hi ha
hagut «crisi» en aquest cos, però els
ciutadans no en tenen la culpa.
Inversions a camins i camades
Gairebé a tots els pobles de Mallorca
s’han asfaltat molts de camins veïnals
i camades, també a Artà. Resulta,
segons l’Ajuntament, que les camades
de la Colònia són de particulars, i quan
les pluges n’han fet malbé més de
dues, els vesins s’han hagut d’espavilar
per pagar les despeses de les
reparacions, sense comptar ni amb un
euro de la Sala.
Me costa que alguna d’aquestes
camades (sa de Sa Pleta per exemple
que anava des de la mar fins a la
carretera d’Artà) antigament era
oficial o municipal, com volgueu, de la
qual cosa ara no hi ha constància
sobre els «papers». La resposta per
part dels polítics municipals de torn
sempre ha estat la mateixa: no tenim
pressupost.
Zona Verda de Montferrutx
La urbanització de Montferrutx,
modèlica en molts d’aspectes, compta
amb una ampla i llarga zona verda que
la creua de dalt a abaix. Aquesta falca
podria ser motiu d’orgull no només
pels veïns sinó també per a tot el poble

de la Colònia. Ho seria si estàs dotada
de mobiliari urbà, espais per oci,
entreteniment, zones de jardí etc. etc.
L’única cosa que ha fet l’Ajuntament
amb aquest espai verd, ha estat segar
l’herbatge cada parell d’anys,
respectant els arbres i arbusts  que de
forma natural havien nascut i crescut
allà.
Amb tots els diners que la Sala xucla
del nostre poble, no podria fer alguna
inversió en aquesta zona en benefici
de tots? De fet ho ha promès moltes
vegades i mai no ho ha complit.
Ca los Camps- La Platja- Les
Torres
Cap del tres punts que acab de citar
cauen dins la competència de
l’Ajuntament. A pesar que els tres
han estat tractats per diferents medis
d’informació i que s’ha instat al
Consistori perquè posi les mediacions
possibles per obtenir dels Organismes
pertinents una solució; fins a l’hora
present no s’ha vist cap resultat, tot
continua igual. Aquesta és la situació:

carta al director
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1-Al final de la carretera de Ca los
Camps a l’esquerra i ha una protecció
perquè la mar ha anat guanyant terreny
i minant el subsòl; en conseqüència
s’han produït despreniments que s’han
anat «menjant» el camí. Seria
necessari fer un mur de contempció
per evitar alguna desgràcia i perquè
els temporals no acabin d’enderrocar
la ja estreta carretera.
2- La Platja

Els temporals dels darrers anys han
anat desfent els murs que feien
possible la retenció d’arena a la platja.
El que dóna al nord ha perdut una
sèrie de metres a l’extrem de més
enfora. El de la part de ponent gairebé
està del tot destruït; ara només
romanen roques i pedres grosses
escampades a poca profunditat en el
fons de la mar, amb el conseqüent
perill per els banyistes. No pot
l’Ajuntament mediar davant la
Demarcació de Costes per deixar la
platja en condicions de ser usada sense
problemes?

3- Les torres
Aquestes torres foren construïdes
durant la guerra al voltant de la badia
d’Alcúdia i servien de fites als vaixells
de guerra que feien maniobres en les
nostres aigües.

Els que ja hem complert els seixanta
anys sempre les hem vistes i formen
part del nostre paisatge i la nostra
història; encara ara compleixen la
missió per a la qual foren aixecades
(això sí, sense fins bèl·lics): són punts
de referència per els pescadors
aficionats que no empren aparells
sofisticats com els GPS per saber la
situació d’algunes pesqueres, la qual
cosa és de molta utilitat.
Doncs bé, aquestes estilitzades i
esveltes torres estan a punt de caure

degut a la falta de conservació i a
l’acció dels elements, pluja i vents,
que els han anat deteriorant, constituint
un autèntic perill per els molts vianants
que cada dia passen arran d’elles,
sobretot la que està situada devora la
mar  prop de la desembocadura del
torrent de sa Jonquera.
Les que hi ha devora la platja de Can
Picafort han estat conservades i
preservades. Amb quins criteris
s’actua perquè unes siguin restaurades
i les altres no?
El dia que caiguin hi pot haver
desgràcies personals i llavors vindran
les lamentacions. Sembla que la
restauració d’aquests «monuments»
tampoc és tan costosa. No pot
l’Ajuntament fer una gestió que sigui
eficaç?
Per totes aquestes qüestions, que
consider objectives i dignes de ser
tingudes en compte, vos escric,
estimats polítics, aquesta carta oberta.
Permeteu-me recordar-vos que
vosaltres sou (toca ser) els primers
servidors del poble i els administradors
(no els amos) dels diners públics.
Amb sinceritat i afecte.

Andreu Genovart Orell

carta al director

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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L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA
El fracàs de l’auditoria

A l’article de l’edició passada de Bellpuig Unió Mallorquina
ve a dir, clar i llampant, algunes coses importants: que no
hi havia motiu que justificàs l’auditoria, que no s’ha trobat
res que contradigui les explicacions que donava l’equip de
govern d’aquell moment i que els diners que ha costat,
molt per sobre del que pensaven inicialment, no han servit
per res.
D’això se’n diu, un fracàs, un fracàs absolut, estrepitós.
I, pel que ha costat, una tudadissa de diners
El que diuen ara no és el que deien llavors. Això deu ser
perquè han vist que aquell seu discurs –que fins i tot va
tenir episodis ofensius– s’ha vist desmentit pels resultats
obtinguts.
Per què no admeteren les explicacions que se’ls donaven
i que, al llarg dels anys i després d’un cost elevadíssim, han
resultat bones? I sensates, a la vista del resultat.
Parlaren de l’auditoria el 2003 però fins a mitjan 2005 no
l’encarregaren quan ja duien un any al govern. No sabien
ja el net de tot? O és que cercaven el que, finalment, han
dit que no hi havia?
Per què no acceptaren la regularització de les obres que
es proposava si, un cop aconseguit el poder, ho feren amb
els mateixos documents que abans no servien? Per tant,
eren bones.
Per què no permeten desencallar la situació de tresoreria
si, un cop aconseguit el poder, ho feren amb els mateixos
plantejaments que abans no servien? I que resultaren
bons, encara que econòmicament més cars.
Ara diuen que no hi ha les il·legalitats que sembla que
cercaven, que mai no varen pensar que n’hi hagués. Però
bé que s’aplicaren a sembrar el dubte... que ara s’apressen
a desmentir! Costa pensar que no sigui, també, una opinió
modificada com a conseqüència del fiasco final.
I resulta que no s’ha fet una «auditoria completa» tot i
que la desitjaven. I observem què diuen: «sopesant la
situació de l’Ajuntament hem intentat reduir al màxim
la despesa».
Si hem de creure aquests arguments, resulta que des d’un
principi tota l’operació estava mal plantejada. Ni era
necessària l’auditoria, ni bastaven els diners que deien que
costaria. Si això no és un fracàs com unes cases, que ens
ho tornin a explicar amb paraules més sensates.
Però a més hi ha altres qüestions que silencien, potser
confiats que els artanencs ens conformarem amb un
discurset de mel i sucre.
Què ha costat, finalment, aquesta auditoria? No s’havia
anunciat que costaria menys de 5.000 euros? No n’ha
costat devers 30.000? Sis vegades més? Sis?
Què és això que diuen ara que finalment s’ha fet? Què és
i per a què serveix «Un procés de revisió que no és una
auditoria completa»? L’acord que varen prendre en el

moment d’adjudicació parlava «d’una auditoria i revisió
dels estats financers de l’Ajuntament». Per què no ho ha
estat?
Per què, encara avui, no s’han lliurat els documents de
l’auditoria –o el succedani final– a tots els grups polítics?
Des de quan té, l’equip de govern, l’auditoria? O el
succedani, si ni tan sols és una auditoria. Per què aquest
secretisme? Què amaguen?
Com de costum, desvien cap a altres culpables la qüestió
del retard en l’execució. Però si eren ells qui la comanaren
i qui la gestionaren! Per què, però, no l’han lliurada
immediatament a la resta de partits? És una documentació
municipal, pagada amb els diners de tots; però sembla que
la vulguin per interès de partit.
Les preguntes que interessava respondre, i que no responen
al seu article, són les dues següents. Què en volien treure
i què n’han tret de tot això? ¿Resulta que ha costat sis
vegades més, sis, que el que deien que costaria?
Ara que s’acosta el procés electoral, què els semblaria si
els altres partits comencéssim a copiar els arguments que
ells usaren per sembrar dubtes sobre la gestió econòmica
i anunciéssim que, tan aviat hi hagi el nou ajuntament,
proposarem una auditoria perquè «l’equip nou» pugui
«saber en quines condicions reals» està l’Ajuntament?
Pensarien el que pensam: que és un doi i una temor
injustificada. Que els serveis administratius són honests i
suficientment capacitats per explicar la situació real a qui
no la sàpiga veure per si mateix.
Exactament el que haurien d’haver pensat ells aleshores,
abans d’escampar dubtes i pors. Com a mínim ens hauríem
estalviat els 30.000 euros que ha costat això que ni tan sols
és una auditoria i que no ha servit per res.

www.arta.cat/independents
independentsarta@arta-web.com

carta al director

Floristeria
          Xisca
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«Unita» ha complit 34 anys

L’egua anomenada «Unita»,
propietat d’en Toni des Pont, el passat
dia 27 de febrer va complir 34 anys
i es conserva ben alegre i sana, cosa
molt poc inusual en la vida d’aquests
animals, ja que mai solen arribar als
30 anys.
Tots els aficionats a l’hípica
recordaran que Unita va ser una de
les bísties corredores que més feren
història al nostre terme, ja que va
aconseguir 52 primers premis als
hipòdroms mallorquins.
Actualment Unita fa vida de
«burgesa» dins una pleta de la finca
des Pont. El seu quefer és córrer,
menjar i beure i poca cosa més. Però
segons paraules d’en Toni Sunyer la
comparança entre aquests animals i
les persones és que són pocs els

Fenòmens de la naturalesa

Quasi cada any hi sol haver a la nostra pagesia algun fenomen
extraordinari que la mare naturalesa ens ofereix.
Aquest hivern ha estat pròdig i hem tengut mostres que no es solen
repetir molt sovint. Com podeu observar a la fotografia, presentam
un munt de carabasses de cabell d’àngel. El cultivador va ser en
Toni Sunyer (des Pont), i les va cultivar dins l’hort de la seva finca
des Pont. Ni més ni manco que una sola carabassera va produir
la quantitat de 168 carabasses amb un pes total de 550 quilos.
De la darrera collita monumental d’aquesta espècie es recorda
d’una de fa uns quaranta anys que va ser cultivada per en Toni
Picó (avui de sa plaça des Marxando), a un hort de s’Aucell Verd.
Segons ens han assabentat en va recol·lectar 163, però el pes va
superar en molt les d’en Toni Sunyer, ja que recorda haver venut
800 quilos de carabassa. Així i tot, na Maria Sunyer, germana d’en
Toni, els quals viuen junts, s’ha cansat de fer confitura per a un
forn de la nostra vila, a més de regalar-ne a tots els que n’han
volgut.
Poques vegades succeeix un cas com el d’enguany en qüestió de
carabasses. Es sap que en Biel des Molí d’en Salom fa uns anys
també va cultivar una carabassera que en va portar 63, i ja és dir
molt perquè el més normal és una vintena.

I parlant de carabasses, en Jeroni Ginard Sunyer, a la seva finca
de Son Maganet, va cultivar enguany una carabassera, no de
cabell d’àngel sinó de cuina, i una de les carabasses va pesar 41,5
quilos. La que vos presentam a la foto és una «germana seva».

humans que
arriben als cent
anys i les bísties
no arriben als
30. No es pot
assegurar que
a c t u a l m e n t
Unita sigui la
més vella no
d’Espanya sinó
d’Europa, però
tampoc es sap
que n’hi hagi
d’altra de la
seva edat.
Vegeu-la ben
espavilada al seu paradís de la finca
d’en Toni Sunyer des Pont.
La mare naturalesa té la balança en
aquests i molts d’altres fenòmens.

Avui dues són les curiositats que
podem observar entre les carabasses
i la llarga vida d’Unita, per quina vos
decantaríeu?

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

Arriba la tercera edició del COOL DAYS FESTIVAL
Entre els dies 9 i 18 de març el Teatre d’Artà acollirà el festival alternatiu més important de Mallorca.

Durant el mes de març, i per tercer
any consecutiu, el Teatre d’Artà
acollirà el COOL DAYS FESTIVAL,
el que, sens dubte, és el festival
alternatiu més important de Mallorca.
Es tracta d’un festival que destaca
per les seves propostes novedoses i
originals. Segons ens ha comentat
Joan Matamales, director del festival,
es tracta d’un festival únic ja que totes
les arts escèniques hi tenen cabuda.
Un dels objectius del COOL DAYS,
a més d’oferir una programació
alternativa i de qualitat, és el d’apropar
el Teatre d’Artà a un tipus de públic

que normalment no vendria a veure
un espectacle convencional.
D’aquesta manera es crea la
possibilitat de donar a conèixer els
nostres espais escènics a un sector
més ampli de població. Enguany, a
més de la sala gran del Teatre, també
s’utilitzaran altres espais com la sala
d’assaig, la terrassa o la carpa situada
a l’exterior. S’ha de destacar que dins
l’oferta del programa s’hi inclou la
participació de diferents artistes
artanencs com Pere Ginard o Maria
Antònia Massanet.

COOL DAYS FESTIVAL  2007, del 9 al 18 de Març
Ja hi som! Ja ha arribat el Cool Days,
amb música indi, dansa contempo-
rània, el teatre més avantguardista i,
enguany, també, amb instal·lacions,
lectures dramatitzades, projeccions, i
molta festa. I és que el nostre festival
cada any agafa més coratge i empenta,
i és per això que enguany volem obrir
nous escenaris. La terrassa, la sala
d’actes i el vestíbul es convertiran,
durant aquests sis dies, en espais
alternatius pels quals passarà alguna
cosa interessant.
Enguany hi predomina, de manera

ben clara, la música, la música per
escoltar. Sempre he pensat que un
teatre és el millor lloc per gaudir-ne.
Només vull recordar-vos que aquest
és el vostre festival, que totes les
persones que comprau una localitat i
feis una copa a la Carpa en formau
part, és a dir, que sou gent cool. A tots
vosaltres, que li donau suport i el feis
possible, gràcies i fins ara.

Joan Matamales
Director del Festival

noticiari
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L’ARTESANA
Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

Divendres 9

A les 20.30 h, a la SALA D’ASSAIG, instal·lació de IN OUT LOOPS (instal·lació amb performance de dansa
contemporània).

A les 22 h, a la SALA GRAN, AIRE LOUNGE. El
DJ AN DER BEAT i la cantant BERTA adapten
clàssics de la música catalana en versió chill out i
lounge. Entre d’altres, podrem escoltar temes de
Pau Riba, Lluís Llach, Sau o Albert Pla. Una proposta
per a una nit tranquil·la i relaxant.
Preu de l’espectacle: 15€

A les 24 h, a la CARPA COOL, DJ DOCTOR
MAGNETO

Dissabte 10

A les 20.30 h, a la SALA D'ASSAIG, instal·lació de IN OUT LOOPS (instal·lació amb
performance de dansa contemporània).

A les 22 h, a la SALA GRAN, MÚSICA A MÀQUINA. El grup CABO SAN ROQUE
és una formació de músics experimentals, amb un gran sentit de l'humor. La seva major
preocupació és fer sonar com a instruments les deixalles que es troben en els contenidors.
En aquest espectacle, un dels familiars d'un d'ells els va regalar una rentadora, i s'han
proposat fer-la sonar. Un des-concert, teatralitzat, ple de màgia i enginy.
Preu de l'espectacle: 15€

A les 23.30 h, a la CARPA COOL, DISSECCIONS
EMOCIONALS. Maria Antònia Massanet ens
interpretarà un recull de poemes de la seva selecció,
guanyadora del premi Art Jove de Poesia.

A les 24 h, a la CARPA COOL, DJ ALOHA
SOUND SISTEM

noticiari
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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

Diumenge 11

A les 16 h, a la SALA GRAN, CINEMA :THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON. Pel.lícula documental

A les 18.30 h, a la CARPA COOL, PITOS&FLAUTES. Selecció de
films, vídeos i cinexins, realitzats per LABORATORIUM, microfactoria
audiovisual fundada per l'artanenc Pere Ginard, i la seva companya
Laura Ginès.

A les 20 h, a la CAFETERIA del Teatre, L.A (unpluged). Aquest
cantautor mallorquí,ens oferirà el seu concert intimista amb aires de rock
folch nordamericà.
Preu cinema, carpa, concert: 8€

Divendres 16

A les 21 h, a la TERRASSA,
LIEBESBAHN (projecció de la
performance de dansa contemporània
realitzada al metro de Berlín, sota la
direcció de Mikel Arístegui).
 

A les 22 h, a la  SALA GRAN, LAST CHANCE (Darrera oportunitat), una
obra de teatre diferent, amb personatges dels nostres carrers. Directora: Carol
López. Intèrprets: Dolo Beltran, Paul Berrondo i Andrés Herrera. Producció
del Teatre Lliure de Barcelona.
Preu de l'espectacle: 20€

A les 24 h, a la CARPA COOL, DJ JOAO DE SOUZA

noticiari
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Dissabte 17

A les 21 h, a la CARPA COOL, projecció VIDEO DANSA.

A les 22 h, a la SALA GRAN, THE MARZIPAN MAN. Aquest és el nou
alter ego de Jordi Herrera, cantant i guitarrista de Satellites. Les històries
de The Marzipan Man ens traslladen a un món d'encanteris i sorpreses, de
rondalles postmodernes plenes de significats que ningú no arriba a entendre
del tot. Contes infantils per a adults
Preu de l'espectacle: 10€

A les 24 h, a la CARPA COOL, els DJ SPACE COWBOY&
HIPERESPACIO.

 

Diumenge 18

A les 20 h, a la SALA GRAN, DELIRIO.

La companyia de dansa contemporània
LOS IDEALES ens explicarà la història
de Bárbara i Felipe, una parella fora
dels cànons establerts per la nostra
societat, lligats per una història d'amor
diferent. Des del pati de butaques
contemplarem aquesta història com a
veïns voyeurs que espien des de la
finestra de ca seva.
Preu de l'espectacle: 15€

A les 21 h, a la CAFETERIA del Teatre, CLAUSURA DEL FESTIVAL, copa i fi de festa amb DJ convidat.

 

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
 

noticiari
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Viatge a Polònia del Col·legi Sant Salvador

El passat 25 de febrer un grup
d’alumnes de 3r d’ESO vàrem partir
cap a Polònia disposats a representar
una obra de teatre en anglès, «The
love of three oranges». Es tractava
d’un intercanvi amb un col·legi de
Polònia. Els dos primers dies els vam
passar a Varsòvia, la capital del país
i aprofitàrem per conèixer-la. Després
vàrem anar cap a Ketrzyn a veure els
nostres amics polonesos, que ens
reberen molt bé a l’escola nr 2 Jan
Pawel II. Seguidament ens
instal·làrem a les cases de les famílies
que ens havien assignat. Aquests dies
varen ser  fantàstics. Visitàrem
l’Ajuntament; anàrem a sopar a una
mansió;  museus; gaudírem d’un parc
aquàtic gegant, situat dins d’un hotel;
patinàrem damunt gel; jugàrem a
hoquei, i moltes activitats més.  Un
capvespre férem una «tarda
espanyola» i els vam ensenyar coses
típiques d’Artà. La representació de
l’obra va sortir bastant bé, encara que
hi va haver una sèrie d’errades
tècniques i humanes, però que no es
varen notar massa. El dia que anàrem

de compres també va estar molt bé.
Ningú volia que arribàs el comiat. La
gent d’allà és fantàstica, et donen tot
el que tenen, que no és molt, però t’ho
donen, són molt bona gent,...i això és
el més important. El dia de el comiat
va ser trist, perquè allà vàrem fer bons
amics i d’aquests amics, n’hi haurà
que ja no els tornarem a veure .
Aquest viatge, a part de ser molt

divertit, ha estat molt interessant, ja
que només parlàvem en anglès per
poder comunicar-nos amb ells.
Nosaltres aquí els esperam amb els
braços oberts!

Miquel Pastor, Carlo Ben Mattar,
Xisca Puigserver i Xisca Tous

Esquiada a Boí-Taüll del Col·legi Sant Salvador

Del 25 de febrer al 2 de març, 44
alumnes d’ESO i 3 professors anàrem
a l’estació lleidatana de Boí-Taüll a
esquiar. Ens aixecàvem a les 8, un
berenar abundant i a esquiar. Allà ens
posàvem aquelles bototes, els esquís i
a gaudir. Teníem 2 hores de monitor,
de 12 a 14 h amb en Ricard, en Marc,
en Sergi, n’Enric i en Jesús. Es varen
fer grups segons el nivell de cada un.
Abans podíem practicar una mica el
que ja havíem après. Dinàvem a les
14’15 h i després tornàvem a esquiar,
els que volíem fins a les 16’30 h. Quan
arribàvem a l’hotel hi havia una sèrie
d’activitats preparades pel grup
d’animació del «Resort»: Hip-hop,

noticiari escolar
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futbolin gegant, ... El dimecres
visitàrem l’església romànica de Sant
Climent de Taüll.  Els vespres, de 10
a 12 anàvem a la discoteca a ballar i
ens reuníem amb tots els col·legis que
hi havia al «Resort». El temps va ser
magnífic i tothom va tornar ben
«torradet» i de la neu de les pistes no
ens podem queixar, ens va bastar bé.
Creim que ha estat un bon viatge, ja
que ningú volia tornar. Només queda
donar les gràcies als professors per
haver-nos renyat quan tocava i dir als
lesionats i als que no, que un altre any
hi puguin tornar.

Jessica Galván i Pep Lluís Bernat

noticiari escolar

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

Hem participat al concurs Disney Channel

El passat dilluns dia 5 de Març els
alumnes de 6è de primària del col·legi
Sant Salvador participàrem al concurs
Disney Channel.
El nostre projecte va ser elegit d’entre
molts d’altres que també hi
participaven. Vam quedar tercers
però ens ho passarem molt bé.

Mª Fca. Pastor Terrassa.
6è de primària
Col·legi Sant Salvador

Col·legi Sant Salvador
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Ampliació de l’Institut Llorenç Garcías i Font

L’any 2001 i per inicia-
tiva de l’equip directiu
de l’IES Llorenç Gar-
cías i Font, començaren
les converses amb els
responsables de la
Conselleria d’Educació
del Govern de les Illes
Balears per tal d’iniciar
el procés d’ampliació de
les dependències
d’aquest institut d’edu-
cació secundària. Du-
rant sis anys, i moltes
vegades en solitari,
aquest mateix equip de
direcció ha mantingut,
amb tècnics i polítics (de
l’administració local i
autonòmica) nombro-
ses consultes i conver-
ses i ha realitzat múlti-
ples gestions, propostes
i escrits per tal d’acon-
seguir materialitzar el projecte. Ara,
després de sis anys, a la fi, el Consell
de Govern de divendres, 16 de febrer
va aprovar les obres d’ampliació del
nostre centre.
El pressupost base de licitació és
d’1.382.820,02 euros (230 milions de
les antigues pessetes) una quantitat
considerable que permetrà, segons el
projecte d’execució ja redactat, la
construcció, en un nou edifici de dues
plantes, de sis aules ordinàries i quatre

aules-taller de grans dimensions i,
també,  la supressió de les barreres
arquitectòniques dels edificis actuals.
Les obres es realitzaran mitjançant un
conveni entre la Conselleria d’Educa-
ció i l’Ajuntament d’Artà i està previst
que puguin durar de 10 a 12 mesos.
Això significa que les noves
instal·lacions haurien d’estar llestes a
l’inici del curs escolar 2008-09.
En conjunt, aquestes obres, que havien
esdevingut absolutament necessàries,

permetran no solament dur a terme
una reorganització dels espais del
centre, sinó també de disposar de
nous mitjans indispensables per a la
millora de la qualitat educativa i,
sobretot, hauran de permetre, a mig
termini, ampliar i diversificar l’oferta
educativa d’aquest centre d’educació
secundària.

noticiari escolar
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Un nou ajudant lingüístic a Sant Bonaventura

El  passat mes de febrer s’ha
incorporat al nostre centre Katerina
Sprova, una al·lota de la República
Txeca, diplomada en Ciències de
l’Educació i llicenciada en Anglès i
Rus que estarà treballant amb
nosaltres fins a final de curs.
Gràcies al programa Sòcrates, na
Katerina ha començat d’ajudant
lingüístic per reforçar les habilitats
orals dels alumnes del nostre col·legi,
concretament a les etapes d’infantil i
primària. Participa activament als
programes als quals estem adherits
de Col·legis Trilingües i Seccions
Europees. A més a més, aprofitant la
seva experiència i habilitats artístiques,
l’AMIPA de Sant Bonaventura ha
subvencionat un taller de teatre en
anglès del qual se’n farà càrrec
l’ajudant i la seva tutora al centre,
Aurora Santandreu.
Fins avui dia valoram l’experiència
molt positivament, els alumnes estan
molt motivats i satisfets; a més de
l’interès propi de la tercera llengua del
centre, els nins mostren un especial
interès per la cultura txeca. Una de
les activitats que darrerament hem
treballat amb els alumnes és
l’elaboració d’una recepta d’origen
txec, «potato salad». I com podem
veure a les imatges, va ser tota una
experiència  tant culinària com
lingüística.

Col·legi Sant Bonaventura
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MOMOTAROU, un conte en japonès
Dia 22 i 23 de febrer ens varen contar
un conte. Fins aquí cap novetat. Però
la sorpresa va arribar quan vàrem
veure que l’al·lota que ens ho contaria
era japonesa. El primer que ens va
sorprendre va ser el to de veu suau,
dolç i molt diferent a la nostra manera
de xerrar. La història tractava d’un
nin molt valent anomenat Momotarou
que va lluitar amb els seus amics per
alliberar la princesa d’uns dimonis
que vivien en una illa. Na Yoko, que
així s’anomena la japonesa, va contar
el conte en català i en japonès i ens va
ensenyar com escriure el nom dels
personatges en japonès. Després
vàrem poder fer-li moltes preguntes,
el que més ens va sorprendre fou que
ells tenen més de 100 lletres japoneses
i n’utilitzen moltíssimes en xinès.
Realment va ser interessant i divertit.

1r cicle de primària

Coneguem Àfrica i els seus instruments musicals

Fa dues setmanes els alumnes d’infantil tengueren
l’oportunitat de realitzar un taller afro-ètnic gràcies a
una activitat promoguda des del departament d’anglès.
Clemente Muñoz, músic especialitzat en música
africana va comparèixer al nostre centre carregadíssim
d’instruments musicals ben diferents i diversos, la
majoria dels quals havien estat fabricats per ell mateix.
Els infants tengueren ocasió de conèixer com són
aquests instruments, com sonen i, fins i tot, en varen
poder tocar algun. L’experiència va agradar molt als
infants que varen poder gaudir d’una activitat diferent,
molt divertida i, al mateix temps, molt instructiva.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Col·legi na Caragol
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Bar - Pizzeria Italiana

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

C/ de la Vinya, 18
Artà

Cuina
casolana

La jaia Corema ja torna a ser aquí

* 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

noticiari escolar

Ben poc s’ha fet esperar la jaia
Corema que enguany ha tornat a visitar
el nostre centre tan rabiosa com
sempre. La jaia és una vella retuda
que com que pega als infants amb la
seva granera perquè fan festa ha
estat castigada per un potentíssim mag
a tenir set cames. D’aquesta manera
quan la jaia vol encalçar els infants, es
fa un embull amb tantes cames com té
i cau de cul enterra. L’única manera
que té per tornar a la normalitat és
comportant-se bé. Si cada setmana
duu un regal als alumnes, aquests li
aniran tallant les cames. De moment
ja ens ha duit crispetes, una confitera
i cacauets. Veurem quin temps li dura
la bona voluntat a aquesta jaia
caparruda!.

Col·legi na Caragol
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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.

feren el seu segon gol, fet que posava
les coses més difícils als locals. La
segona part va ser un voler i no poder
per part artanenca i el Soledad, com
és natural, va controlar el partit per
defensar l’avantatge en el marcador.
Mancant 6 minuts, nou penal a favor
i aquest pic si, Piñeiro transformava el
gol i acurçava el marcador donant una
mínima esperança per, al menys,
empatar. No va ser possible i nova
decepció a Ses Pesqueres.
Derby comarcal a Capdepera contra
l’Escolar, amb expectació i molt públic
a les grades. S’esperava més del que
va donar de sí el partit, ja que els dos
equips necessitaven els punts. L’Artà
per no despenjar-se més del grup
capdavanter i no perdre el tren de
poder disputar la lligueta d’ascens i
L’Escolar per fer-se enfora dels llocs
perillosos del descens. Aquests
ingredients no foren suficients per
veure un bon espectacle futbolístic,
més bé tot el contrari. Partit bastant
fluix dels dos equips, en molts moments
bastant fad i amb poques ocasions de
gol, potser alguna més per a l’Artà
però que no va saber definir i d’aquí
l’empat final que potser va fer justícia
al que va succeir sobre el terreny de
joc. Molt diferent al partit de la primera
volta a Ses Pesqueres on sí que hi va
haver bon joc, emoció i gols. Repetesc,
tarda decepcionant i per no recordar.
Com he dit al principi, el C. E. Artà es
va retrobar amb la victòria contra

l’At. Rafal, equip al qual ja havien
guanyat a la primera volta al seu propi
camp. Va començar dominant l’Artà
i va crear ocasions de gol, però no es
concretaven, fins que devers el minut
30, a la sortida d’un córner, en un bon
remat de cap de Terrassa, Sureda
ficava el peu i feia el primer gol,
resultat amb el qual es va arribar al
descans. A la represa, els visitants
sortiren disposats a igualar al partit,
dominant més el joc, encara que amb
poc perill per Nofre. En una contra,
Víctor feia el segon gol i podia
sentenciar el partit. Res més lluny de
la realitat. Un poc de relaxació
artanenca, es pot dir que l’autoexpulsió
de Toño i els forans que no es resistien
a perdre i en una falta primer i un
penal després, empataren. Quan
semblava que l’Artà tampoc no
guanyaria aquest partit, en el temps
afegit, va sorgir Víctor, en posició un
poc dubtosa, d’entre la defensa,
recollint un bon servei d’A. Nieto,
salvava la sortida del bon porter visitant
i feia el gol del triomf i per fi, després
de molt de temps, els tres punts
quedaven a Ses Pesqueres. Tant per
part dels jugadors com del públic es va
celebrar amb alegria aquesta victòria
i a veure si és l’inici de la recuperació
i es poden tornar ficar en la zona de la
lligueta.

II Regional
Artà 0 – Soledad 4

Futbol

Preferent
Artà 1 – Soledad 2
Gol: Piñeiro
Alineació: Nofre, Brunet, Terrassa,
Piñeiro, Caldentey (A. Nieto), Víctor,
Reyes (Ruz), Gayà M., Grillo, F. Nieto,
J. Tous

Escolar 0 – Artà 0
A: Nofre, Brunet, Sureda, Terrassa,
Piñeiro, Caldentey, Gayà V., Reyes,
Gayà M., Toño, J. Tous

Artà 3 – At. Rafal 2
Gols: Víctor (2), Sureda
A: Nofre, Terrassa, Sureda, J. Tous,
Brunet, Ruz (A. Nieto), Toño, Piñeiro,
Caldentey, Gayà M., Víctor
Després de set jornades es va trencar
el malefici i el C. E. Artà va tornar a
guanyar.
Contra el Soledad, quart de la taula,
nova decepció i derrota a Ses
Pesqueres. Molt prest, als 5 minuts,
l’equip palmesà feia el seu primer gol
i això li va donar tranquil·litat per
desenvolupar el seu joc de contenció,
sense massa problemes, a un
desdibuixat Artà que s’entestava en
jugar a pilotades i penjar pilotes a
l’àrea visitant, cosa sempre difícil pels
davanters. L’Artà va disposar de dos
penals a favor en la primera part però
els va errar tots dos. El porter, en dues
bones intervencions, els va aturar. I
per rematar els mals, a 2 minuts
d’acabar el primer temps, els forans
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A: Cantó, Massanet, Sirera, Cabrer
(Raul), Antoñito (Femenias), Moya,
Sancho (Rocha), Borja (Joan Andreu),
Bernat, Calvo, Pedro (Ferragut)

Llucmajor 3 – Artà 1
Gol: Ismael
A: Cantó, Massanet (Gamaza), Javi,
Moya, Sirera, Font, Ismael, Rocha
(Sancho), Calvo (Nadal), Cabrer
(Pedro), Raul
No agafa l’ona aquest equip. Duen
bastantes jornades sense aconseguir
un resultat positiu. Contra el Soledad,
tercer de la taula, ho tenien difícil i es
va confirmar sobre el terreny de joc.
La diferència entre els dos equips va
ser patent i ho demostra el marcador
final. A Llucmajor milloraren un poc i
feren un bon partit. L’únic que els va
mancar va ser fer gols. Plantaren
cara als locals, jugaren tant com ells,
però ells encertaren de cara a porteria
i els artanencs, no i per mor d’això hi
va haver el resultat final.

Juvenils
Rotlet Molinar 2 – Artà 3
Gols: Aitor, Felip, Ismael
A: Sergi, Marc, Obrador, Serra, Font,
Felip, Aitor, Ismael, Nadal (Alberto),
Juanfran (Bover), Bajo (Genovard)

Artà 1 – Llosetense 2
Gol: Font
A: Sergi, Marc, Obrador, Serra, Font,
Felip, Ismael, Nadal, Aitor, Juanfran,
Bajo (Genovard)
Victòria i derrota pels juvenils en
aquests dos partits, si bé la derrota va
ser contra el líder del grup, el
Llosetense. A Palma, triomf mínim
com a continuació a una sèrie de
resultats positius des de feia bastantes
jornades. Encara que fos mínima, es
pot dir que la victòria mai no va perillar
ja que sempre dominaren en el
marcador i es pot catalogar de justa.
Contra el líder Llosetense es va

presenciar un bon partit, amb els forans
demostrant la posició que ocupen i
l’Artà plantant cara i posant les coses
difícils. S’avançaren els visitants però
poc els va durar l’alegria ja que Font,
en un bon remat, feia l’empat i posava
les coses al seu lloc, Passaven els
minuts i seguia empatat el marcador i
encara que els dos cercaven els tres
punts, també semblava que donaven
per bo el resultat. Fins que en els
darrers compassos a arrel d’un córner
favorable als visitants, els defenses i
el porter artanencs s’enviaren la pilota
en una badada col·lectiva i crec que
directament va entrar a la porteria.
Era l’1-2 pel líder i ja no hi havia temps
per reaccionar. Es consumava la
derrota, un poc agra pels locals ja que
feren mèrits per empatar.

Cadets
Artà 4 – Xilvar 2
Gols: Roberto (2), Torreblanca, Molina
A: Reynés, Martín, Jordi, Molina,
Flaquer, Roberto, Torreblanca, P.
Riera (Garau), Alzamora (Adrian),
Silva, Ruben (Gil)

Santa Maria 1 – Artà 2
Gols: Torreblanca, Adrian
A: Reynés, Ruben (Fiol), Martín, Gil,
Garau, P. Riera, Adrian, Flaquer,
Roberto, Torreblanca, Alzamora
Dues bones victòries pels cadets que
els serveixen per remuntar alguns llocs
en la classificació. Contra el Xilvar,
tercer de la taula, crec que jugaren el
millor partit de la temporada. Els dos
equips cercant el triomf, practicant
bon futbol i fent, per part artanenca,
gols de bella execució. Ja dic, bona i
contundent victòria. A Santa Maria,
un altre bon partit i nou triomf. Els
nostres quasi sempre tengueren el
partit controlat i encara que fos per la
mínima, mai va perillar ja que els
locals feren el seu gol en el darrer

minut del partit i no hi va haver temps
material per perdre dos punts.

Infantils
Arenal 8 – Artà 0
A: Massanet, Antònia Navarro, Llull,
Zafra (Christian), Adrian, Fiol, Jon,
Bover, Gutiérrez, Arto, Garau

Artà 1 – Sallista 9
Gol: Jon
A: Massanet, Antònia Navarro
(Carrió), Llull, Zafra (X. Darder),
Adrian, Fiol, Jon, Bover (Danús),
Gutiérrez, Arto, Garau
Dues noves derrotes, normals per
l’entitat dels rivals, que eren els quarts
i cinquens de la classificació. Cal
destacar l’amplitud dels marcadors
que mostren i accentuen la feblesa de
l’equip. Poc gust hauran passat
aquesta temporada els components
d’aquest equip, que jornada a jornada
es demostra més que la primera
categoria els ha vengut grossa. Ara
que tampoc no se’ls ha de criticar ja
que donen els que poden i tenen. Si els
rivals són millors, s’ha d’acceptar i
punt. Potser la propera temporada a
segona i puguin disfrutar més que
enguany a primera.

Alevins F-7
Sant Salvador 2 – Llucmajor 1
Gols: Ayadi, Llinàs
A: Quintanilla, Vega, Ayadi, Carrió,
Llinàs, Riera, J. Vives. M. Vives,
Paris

Sport. Manacor 1 – Sant Salvador 3
Gols: Carmona (2), Ayadi
A: Quintanilla, Vega, Ayadi, Carrió,
Carmona, J. Vives, Riera. Llinàs, Paris,
M. Vives
Dues noves victòries i segueixen
escalant posicions en la taula. El Sant
Salvador va refrendant la bona
campanya que estan realitzant i si no
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deixen la línia marcada poden acabar
del quart al sisè lloc que seria un bon
èxit. Més just els va anar contra el
Llucmajor, equip veí a la classificació
i bastant més fàcil contra els
manacorins colistes.

J. Bunyola 0 – Artà 1
Gol: Danús
A: Riutort, Danús, Edgar, Ferragut,
Artigues, Riera, Girart. X. Darder,
Seguí, Tous, Alzina, Amer

Artà 13 – Felanitx At. 1
Gols: Danús (5), Riera (2), Alzina (2),
Ferragut (2), Tous, Amer
A: Riutort, Riera, Alzina, Ferragut,
Seguí, Danús, Tous. Edgar, Girart,
Artigues, Amer
La victòria més curta de la temporada
la que obteniren contra els bunyolins,
equip que va el desè de la taula però
és dels partits més fluixos que han
realitzat i d’aquí aquest mínim resultat.
Contra el penúltim ja foren figues
d’un altre paner: superioritat clara i
manifesta que va quedar reflexada en
el marcador. No hi ha canvis en la
classificació. L’Artà du el mateix
avantatge sobre Es Pla i tenen totes
les paperetes per acabar primers del
grup i poder disputar la final de
Mallorca pel títol de campió de la
categoria.

Benjamins F-7
Porto Cristo 5 – Artà 0
A: Jonathan, Moll, Ojeda, Tous, Bisbal,
Vanrell, Pascual. Alex, Massanet,
Vega, Riutort

Artà 3 – Cardassar 3
Gols: Tous, Bisbal, Massanet
A: Jonathan, Moll, Ojeda, Tous, Bisbal,
Vanrell, Pascual. Alex, Massanet,
Vega
No ha estat possible assolir cap victòria
en aquests dos partits. Contra el Porto
Cristo, difícil per no dir impossible, ja
que els portenys són els tercers de la
classificació i la diferència entre els
dos equips és evident. Contra el
Cardassar sí que feren aprop, però es
va repetir el resultat de la primera
volta. Els dos equips molt igualats i
crec que el resultat és just.

Benjamins F-8
Campos 2 – Artà 4
Gols: Ramon (2), Sergio, Sansó
A: Fornés, Sansó, Ramon, Julián,
Gomis, Artigues, Sascha, Ginard.
Ayadi, Colomer, Sergio

Artà 6 – Santanyí 1
A: Fornés, Ayadi, Julián, Sansó,
Ramon, Ginard, Gomis, Colomer.
Sergio, Sascha, Artigues

Bons resultats en aquests partits amb
dues victòries justes i clares que venen
a demostrar que així com avança el
campionat, mostren el seu
aprenentatge des que es va iniciar i
que els ha duit a ocupar el quart lloc de
la taula i que poden millorar. Els dos
rivals poc pogueren fer per frenar els
artanencs. El marcador final ho
certifica, seguint en la ratxa golejadora
que és de quatre per partit. Bona
temporada per aquest equip.

Pre-Benjamins F-8
Artà 3 – Margaritense 0
Gols: Bàrbara (2), Sascha
A: Keller, Alguacil, Amer, Ruiz,
Herrada, Rejón, Alcarria, Bàrbara.
Artigues, Sascha, Santos, Ayadi
Sols han disputat un partit en aquestes
dues setmanes i ho saldaren amb
victòria merescuda, sense cap
problema, ja que els visitants són
penúltims, amb sols dos triomfs. Això
no els lleva mèrits perquè la victòria
es va forjar jugant bastant bé la pilota,
amb idees clares i no corrent tots
darrera de la pilota, com passa en més
d’un partit d’aquesta categoria. Així
com van jugant es nota la millora i van
agafant maduresa.

esports

Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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Es traspassa
BAR-RESTAURANT

Zona de Cala Rajada

Informació: 606330092

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

Grup excursionisme «Un Raig d’Artanencs»
Cala Tuent – Pas de s’Al·lot mort – Cala Tuent – Diumenge 25 de febrer de 2007
A les 9 del matí sortirem en autocar
cap a Cala Tuent, lloc de sortida
d’aquesta excursió. El grup no era
massa nombrós ja que el recorregut
presentava alguna dificultat i només
fòrem 16 els que formàrem l’escursió.
En una hora i 45 minuts arribàrem al
destí ja que trobàrem poc trànsit i
encara que la carretera suposa
dificultats per atravessar la part de la
Serra de Tramuntana i baixar a la
Calobra, l’autocar era petit i el trasllat
es va fer ràpid.
Arribats a Cala Tuent vàrem berenar
per prendre forces i després junt a
Can Lleig vàrem iniciar la pujada al
Pas i Torrent de s’Al·lot, per dins el
jaç del Gorg dels Diners amb alguna
que d’altra dificultat però al cap d’una
estona ja prenguérem la direcció cap
al pas i torrent que era el nostre destí.
El camí estava ben senyalitzat però
dificultós degut que hi havia pedres,
carritx i estepes que cobrien molts
troços del recorregut. Després de més

d’una hora de caminar arribàrem al
primer objectiu: El Pas de s’Al·lot,
que consisteix en una cavitat a una
roca d’uns tres metres de llarga i uns
50 cms d’alta i que obliga a passar ben
acotats i de jonois, però no fou gaire
perillós. Traspassada aquesta dificultat
seguirem pujant i arribàrem a un plànol
on instal·làrem el «restaurant» per fer
la dinada. Afegir que durant tota la
pujada tenguérem un sol radiant fent
que més de dos suassin de valent.
D’es daquesta atalaia es veia Ca La
Torre de Na Seca, Torre de Cala
Tuent i més enfora es Morro de sa
Vaca i a la nostra esquena la gran
mola del Puig Major, Morro d’en Pelut,
pla del Clost Carbons, Camí des Bluis,
etc. Un lloc ideal per fer una bona i
llarga sobretaula però no la férem
perquè havíem de seguir ja que des de
la zona de Lluc varen apareixer uns
grans i amenaçadors niguls que no
presagiaven res de bo, començant a
caure les primeres gotes i haguérem

de treure els impermeables necessaris
per no mullar-nos fins a la pell.
Creuàrem el Pas des Marge i a partir
d’aquí tot fou baixada fins al camí de
Sa Costera, encara que teníem que
anar en cura de no patinar degut a què
el pis estava banyat i perillava una
patinada. A la fí arribàrem al camí de
saCostera i s’acabaren els problemes
i en bona pista ens dirigirem a Cala
Tuent on arribàrem prop de les 18
hores.
Una excursió que serà recordada per
les dificultats que hem anat assenyalat
abans. Acomodats a l’autocar sortirem
cap a Artà, seguia ploent cosa que fer
que anàssim en qualque dificultat i es
fes més llarga la tornada, prova d’això
era que ningú feia comentaris encara
que  algú va fer qualque becadeta.
Sobre les 20 hores arribàvem a Artà,
gràcies Déu en bon estat. Salut i fins
a la pròxima.
Pep Danús

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

esports
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA

esports
Comentari hípic

La pròxima setmana es disputaran les
classificatòries el Gran Premi del
Criador per a cavalls de 4 anys
generació « M «.Entre els inscrits hi
trobam Misterios Mar, Mousol Pou
Rafal, Mas T, Mirific VX i Mirifila
VX. Referent als results obtinguts
durant aquest darrer mes cal destacar
els següents cavalls: el nou
representant de la quadra Sa Carbona,
el francés Krak Mutin aconseguí un
tercer lloc a mans del seu propietari
Gabriel Pascual i a més registrar un
temps de 1.19 sobre 2.700 m a
Manacor. El líder de la regularitat, Joli
de France i propietat de Alessia
Sánchez, està pletòric i va guanyar en
un temps de 1.20 sobre 2.600 m a Son
Pardo. El reaperegut Misterios Mar,
propietat de la quadra Blaugranes, va
aconseguir un quart a Son Pardo. De
la quadra Es Pou d’Es Rafal l’egua
Larisol Pou Rafal va arribar en segona

posició a meta conduïda per Francisco
Piris. El poltre de tres anys Nit d’Or,
propietat dels Germans Fuster, ha
aconseguit dos tercers llocs i un rècord
de 1.20 sobre 2.150 m.
De la quadra Sa Corbaia puntuaren
L’Auba VX , Jatkinson VX i Mas T.
El regular Estar de Nuit, a mans de
Sebastià Esteva, fou segon amb un
registre de 1.19 a Manacor. Lambro

Branch i Gleam Bowl, ambdós
propietat d’Es Sementeret, milloren
cada setmana mentre que els
exemplars de la quadra Sa Font
Calenta, Hacker Black i Jennifer
Branch estan en un bon moment de
forma però sobre tot Hacker que fou
segon a 1.18 a l’hipòdrom Municipal
de Manacor.
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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

esports
M i l l o r P U N T S M A S P M A S P M A S P M A S P
T e m p s T O T A L 1 0 1 1 1 7 1 8 2 4 2 5 3 4

D U Q U E  M O R A 1 . 1 9 2
E S T A R  D E  N U I T 1 . 1 8 1 5 2 o n 3
F L A S H  T H E  G L E A M 1 . 1 8 4
G E N T I L L E  D E  N U I T 1 . 1 8 2 0
G L E A M  B O W L 1 . 1 8 6 4 r t 1
G R A N D  A M O U R 1 . 1 7 4
H A C K E R  B L A C K 1 . 1 7 1 7 2 o n 3
H A N S O N  H O R S E  G S 1 . 1 7 5
J A M I N  D E  K O R 1 . 1 7 2 1
J A T K I N S O N  V X 1 . 1 7 1 3 3 e r 2
J E N I F E R  B R A N C H 1 . 1 8 3 4 r t 1
J O L I  D E  F R A N C E 1 . 1 7 3 7 4 r t 1 e r 2 o n 8
J U D G E  L L M 1 . 1 8 3
K R A K  M U T I N 1 . 1 9 2 3 e r 2
L ’ A U B A  V X 1 . 1 9 8 2 o n 3
L A M B R O  B R A N C H 1 . 1 9 3 4 r t 1
L A R I S O L  P O U  R A F A L 1 . 1 9 2 1 2 o n 2 o n 6
L L E G E N D A  1 . 2 3 1
M A S  T 1 . 2 0 7 4 r t 2 o n 4
M A G I C  B L A I 1 . 2 0 9
N I T  D ’ O R 1 . 2 0 4 3 e r 3 e r 4
L E  C L A R A Y  V X 1 . 1 7 7
M I S T E R I O S  M A R 1 . 1 8 2 2 4 r t 1

N O M  D E L  C A V A L L P U N T S  

R A N Q U I N G  C O R R E S P O N E N T  A L  M E S  D E  F E B E R - M A R Ç
L I D E R :   J O L I  D E  F R A N C E

Na Laura Rosselló del judo Renshinkan,
medalla d’or al campionat d’espanya
interautonòmic.

Na Laura ha estat noticia aquests dies. El passat
dissabte a Múrcia va realitzar un dels seus millors
papers dins el tatami de competició, desprès de marcar
3 ippons, 2 de osaekomi i un de harai goshi se va
convertir en la núm. 1 indiscutible de la fase sector del
llevant espanyol.
La categoria que hi havia en joc era la sub 20 júnior i les
seves rivals varen ser les representants i amés
campiones  de les comunitats de Catalunya, Valencia i
la anfitiona la Murciana.
Ara té un seriós compromís, en breu se desplaçarà a
Madrid per disputar la fase final on se trobarà única i
exclusivament amb les 16 millors de l’estat espanyol.
Una altra esportista a tenir en compte va ser na Marga
Roig, guanyà 2 combats i en perdé dos i se converteix
en 3ª del seu grup però aquesta medalla de bronze no la
classifica per a la fase final.
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Vólei
INFANTIL FEMENÍ
23-02-07
Restaurant Son Bessó Artà 3
C.J. Petra 0
25-5 / 25-10/ 25-7
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, V.
Quintanilla i B. Puigserver.
Un altre partit sense complicacions
per les infantils, on l’aspecte més
positiu va ser la reaparició de Victòria
Quintanilla després d’alguns partits
sense jugar per lesió. El servei
artanenc va bastar per decidir
l’encontre, ja que va donar molts punts
directes a les artanenques i va
impossibilitar qualsevol construcció
d’atac per part de les petreres.

24-02-07
Manacor 3
Bar Poliesportiu Artà 0
25-6 / 25-3 / 25-14
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.
Derrota clara de les nostres davant un
dels conjunts de la part alta de la
classificació. Després de dos sets molt
fluixos per part de les artanenques, en
el tercer començaren a jugar una
mica i es va notar en el marcador.

CADET FEMENÍ
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
Amb els dos equips classificats pel
Campionat de Mallorca, el partit servia
per saber qui ocuparia el lloc més alt
de la classificació en la primera fase.

Les d’Artà sortiren molt mentalitzades
i conscients del que es jugaven, i no es
deixaren intimidar pel nombrós públic
present en el pavelló. En defensa es
lluitaven totes les pilotes i això permetia
més opcions d’atac, un dels aspectes
on estaren més encertades les d’Artà.
El segon set també es va començar
jugant bé, i amb un avantatge còmode
de 14 a 18, semblava que el set no es
podia escapar. Va començar però a
errar en recepció l’equip artanenc, un
dels aspectes claus a millorar, i es va
passar a un marcador de 23 a 18 que
deixava sentenciat el segon set.
L’aspecte atacant seguia funcionant i
donant molts punts a les nostres, però
en recepció tenien problemes i això
permetia a les col·legials seguir en el
partit. En el tercer set es va començar
perdent i s’hagué de remuntar un
desavantatge de 7 a 10. Amb el
marcador 18 a 19, l’equip artanenc
aconseguí 6 serveis consecutius i
guanyà el set. El quart va ser el més
igualat, amb petites diferències per
les artanenques i amb problemes en
recepció, però que es solventaren
gràcies a l’encert atacant i al treball
en defensa.

JUVENIL MASCULÍ
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.
Partit bastant complet dels juvenils
que afrontaven l’encontre amb la
important baixa del col·locador,
aspecte que va fer variar una mica el
joc artanenc, però que es va solucionar
a base de concentració i treball en
equip. Els d’Artà, molt superiors als
de Petra, realitzaren un joc senzill,
sense errades i les tasques de cada
jugador molt clares,

05-03-07
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 2
Pòrtol 3
25-20 / 25-19 / 22-25 / 21-25 / 15-17
C.V Artà: Rafel Gili, Miquel Angel Tous,
Miquel Pastor, Toni Llabrés, Toni
Massanet, Guillem Roser, Marc Bisbal i
Toni Xavier García.
Molt aprop ho va tenir l’equip juvenil per
aconseguir la classificació matemàtica pel
Campionat de Balears. Els artanencs, que
jugaren un gran partit, disposaren d’un
avantatge de 2 sets a 0 i de 14 a 11 en el
cinquè set, però no pogueren arrodonir la
tasca i acabaren perdent per 2 a 3 davant
el Pòrtol, que ja està classificat. Els dos
primers sets varen ser calcats; els d’Artà
anaren a remolc fins a la meitat de set, en
diferències de 5 i  6 punts en contra, però
que neutralitzaren i acabaren els sets de
manera espectacular. Amb 2 a 0 el partit es
posava molt de cara, però el Pòrtol realitzà
un canvi que resultà decissiu pels
visitants, entrà Nico Méndez, fill de
l’entrenador del Drac Palma, i el Pòrtol
guanyà molt en atac i defensa. El tercer i
quart set començaren amb avantatges
visitants, que en aquesta ocasió no es
pogueren neutralitzar, tot i que en el tercer
es va fer una gran remuntada en els punts
finals. El cinquè set va ser el més igualat
de tots, amb avantatges mínimes. Al final
es va arribar amb un 14 a 11 pels nostres
que semblava definitiu, però no es varen
tenir bones opcions d’atac i el Pòrtol no
perdonà. Ara tot queda pendent pel partit
de diumenge a Bunyola, on en principi als
artanencs les basta guanyà un set per
aconseguir el segon lloc i l’accés al
Campionat de Balears.

SÈNIOR FEMENÍ
24-02-07
Sant Josep-Pòrtol 3
TOLDOS ARTA 0
25-12 /25-13 / 25-22
Toldos Artà: C. Maria, M. C. Carrió, M.
Riera, M. Angels Servera, A. Servera i C.
Valero
No va començar massa bé l’equip artanenc
el partit i quan se’n adonà, ja havia perdut
els primers dos sets. L’equip local, sense

esports
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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

fer res de l’altre món, aconseguí guanyar
els dos primers sets amb relativa facilitat,
gràcies a les errades i a la falta de
concentració artanenca. En el tercer es
començar a jugar tal i com saben, però el
partit ja s’havia posat molt costa amunt i
va ser massa tard.

03-03-07
TOLDOS ARTA 2
Consell 3
27-25 / 25-20 / 23-25 / 13-25 / 18-20
Toldos Artà: C. Ferrer, M. C. Carrió, M.
Riera, M. Navarro, M. Perelló, A. Servera
i C. Valero
Derrota de l’equip femení en un encontre
on semblava que el tenia controlat, amb
un 2 a 0 a favor i 14 a 4 en el tercer set, però
que s’escapà de manera incomprensible.
El Consell venia de donar la sorpresa al
guanyar al camp del líder, l’Alaró, que no
havia perdut cap partit. L’encontre
començà malament per a les artanenques,
que veren com el Consell es col·locava

ràpidament 13 a 20 i semblava que deixava
sentenciat el set. Les d’Artà però,
reaccionaren i en una gran remuntada
capgiraren el marcador i guanyaren per 27
a 25. Això les donà moral de cara al segon
i el Consell s’enfonsà una mica, cosa que
aprofitaren les nostres per ampliar
l’avantatge. L’atac artanenc funcionava
bastant bé, gràcies a una bona recepció i
també a una bona defensa, que donava
opcions de contraatac. El tercer set
començà de manera inmillorable per a les
nostres, que s’escaparen en el marcador
14 a 4. A partir d’aquí el partit canvià
radicalment i les d’Artà començaren a
errar pilotes de manera incomprensible.
Això va fer que perdessin el tercer set i que
quedàs tocada la moral artanenca. El quart
set va ser un passeig per a les visitants. El
cinquè va ser molt igualat i les nostres
disposaren de fins a 4 pilotes de partit,
però que no saberen aprofitar, cosa que si
va fer el Consell en la primera oportunitat
que va tenir.

esports
SÈNIOR MASCULÍ
24-02-07
Manacor 3
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
1
21-25 / 25-20 / 25-18 / 25-20
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles Rodríguez,
M.Angel Tous, Llorenç Terrassa, Lluís
Paniagua, Xavier Riutort i  Tobias Widmer.
Lliure, Jordi Peña
Partit trascendental per les aspiracions
dels artanencs, ja que enfrontaven al 2n
classificat i el 4t. Els nostres sortiren molt
mentalitzats, realitzant un gran primer set
en tots els aspectes del joc i donant poques
opcions als manacorins. L’encontre es
posava de cara amb el primer set guanyat.
La resta de sets varen ser molt igualats
però els de Manacor estaren més encertats
en atac i sobretot en defensa de primera i
segona línia, tapant molt bé els atacs dels
artanencs. Al final victòria dels de
Manacor i els d’Artà ja no poden errar més
si volen tenir opcions de pujar de categoria.

Natació

El Club Aigua Esport Artà aconsegueix 11 medalles en el Campionat de Balears celebrat
a Eivissa.
Excel·lent actuació dels nedadors
artanencs en el Campionat de Balears
d’hivern infantil, júnior i absolut
celebrat a la piscina eivissenca d’es
Raspallar els dies 24 i 25 de febrer. El
Club Aigua Esport Artà hi participava
amb 8 nedadors, en les categories
infantil i júnior i els resultats no
pogueren ser millors:5 medalles d’or,
4 d’argent i 2 de bronze. El gran

triomfador va ser Javi Muñoz que
es va proclamar Campió de
Balears infantil de les 4 proves
que va nedar: 50 lliures, 100
lliures, 100 esquena i 200 esquena
i a més, aconseguí la mínima pels
Campionats d’Espanya en els 50
lliures, què posteriorment la rebaixà
en el relleu 4 x 50 lliures. En la prova
de 100 esquena, a més de quedar

Campió de Balears infantil, també
aconseguí la quarta posició absoluta.
Javier De La Fuente, en la
categoria júnior,  tampoc es quedà
enrera, amb 4 medalles, 1 d’or en
els 50 esquena i 3 d’argent en els
50, 100 i 200 lliures. La resta del
medaller el completaren Xisca Tous,
argent en els 800 lliures i 4a
absoluta i bronze en els 400 lliures
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en la categoria júnior; i Guillermo
Gavilla, bronze en els 1500 lliures
en la categoria infantil amb mínima
inclosa pel Campionat d’Espanya
d’hivern. A destacar que en la
categoria júnior, tant Javier com Xisca,
són de l’any jove i per tant, encara
tenen més mèrit les medalles. A part
de les medalles, també es varen
aconseguir cinc quarts llocs: Daniel
De La Fuente en els 50 i 100
lliures i 50 esquena, M. Angels
Ribot en els 100 lliures i Guillermo
Gavilla en els 400 lliures. Els temps
dels nostres nedadors varen ser els
següents:

- 100 lliures: Guillem Roser
(90), 1’01"36; Javi Muñoz
(92), 57"72; Javier De La
Fuente (90), 56"95; Daniel
De La Fuente (90), 58"19 i
M. Angels Ribot (92),
1’07"09.

- 200 esquena: Javi Muñoz (92),
2’24"67

- 1500: Guillermo Gavilla (92),
17"40’25, rebaixant 8 segons
la seva marca personal.

- 800 lliures: 9’37"35
- 50 papallona: Daniel De La

Fuente (90), 32"00
- 50 lliures: Marc Bisbal (89),

27"97; Guillem Roser (90),
28"09; Javi Muñoz (92),
26"50; Daniel De La Fuente
(90), 26"90; Javier De La
Fuente (90), 25"99; M.
Angels Ribot (92), 31"06.

- 100 esquena: Javi Muñoz (92),
1’05"55; M. Angels Ribot (92),
1’19"52.

- 50 braça: Marc Bisbal (89),
36"83

- 400 lliures: Guilermo Gavilla
(92), 4’27"88; Xisca Tous
(92), 4’44"55

- Relleu 4 x 50 lliures: 1.45"32.
Javi Muñoz (92), 26"46;
Daniel De Lla Fuente (90),
26"38; Guillem Roser (90),

26"76 i Javier De La Fuente
(90), 25"72, aconseguint la
cinquena posició.

- 200 lliures: Javier De La
Fuente (90), 2’07"07,
rebaixant 3 segons la seva
marca personal.

- 50 esquena: Daniel De La
Fuente (90), 32"19; Javier De

La Fuente (90), 30"94 i M.
Angels Ribot (92), 36"34.

- 4 x 50 estils masculí: 2’04"54.
Javi Muñoz (92), 31"67; Marc
Bisbal (89), 35"52; Daniel De
La Fuente (90), 31"18 i Javier
De La Fuente (90), 26"17

esports
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Campionat d’Espanya de Ciclisme en Pista
La cara i la creu de l’esport
Durant el passat cap de setmana va tenir lloc, al recentment
inaugurat velòdrom Palma Arena, l’edició d’enguany del
Campionat d’Espanya de ciclisme en pista. Tant en Miquel
Alzamora, artanenc d’arrel, com en Toni Tauler, margalidà
casat amb una artanenca, tengueren l’oportunitat, no només
d’estrenar la pista del nou velòdrom, sinó, a més, l’ocasió de
córrer davant un públic atent a cada una de les actuacions
dels mallorquins. Hem de dir que en Miquel ho va intentar
una i una altra vegada, però la sort no el va acompanyar. Els
resultats no arribaren, en gran part per culpa d’una lesió a
una costella que l’impedia respirar com toca i, per tant,
rendir al cent per cent de les seves possibilitats. Tot i
l’entrebanc, en Miquel va voler disputar el campionat i, de
fet, va participar en un bon nombre de proves i va donar
espectacle. Al final no va poder revalidar el títol en la prova
d’scratch, ja que va entrar en quarta posició, ni va aconseguir
pujar al pòdium en la prova de puntuació. La prova de
madison, que havia de córrer amb Toni Tauler, va preferir
no disputar-la. La part positiva és que el darrer dia, formant
part de l’equip de balears, a la prova de persecució per
equips aconseguiren la medalla de bronze. A més dels
discrets resultats, en Miquel va rebre la notícia per part de
Dídac Navarro, seleccionador nacional, que no tenia plaça
per participar al Campionat del Món que se celebrarà a final
de mes al velòdrom de Palma, per la qual cosa el sabor que
li ha quedat ha estat bastant agre-dolç. Tot i això, des
d’aquestes planes, volem enviar el nostre suport a en

Miquel ja que és un gran professional, com així ho ha anat
demostrant durant tota la seva vida esportiva, i no es
mereix de cap de les maneres que en aquests moments
ningú li doni l’esquena.
Per la seva part, Toni Tauler va realitzar un gran campionat
d’Espanya i va destacar en cada una de les proves que va
disputar. Durant tot el campionat s’ha mostrat combatiu
i amb ganes i, d’aquesta manera, els resultats no tardaren
en arribar. De fet, el corredor de Santa Margalida va tenir
l’oportunitat d’estrenar el podium del Palma Arena gràcies
a la medalla de plata aconseguida en la prova de persecució.
Com ja va succeir l’any passat, Toni Tauler es va trobar
a la final amb Sergi Escobar, campió del món en aquesta
especialitat, doble medallista olímpic, vuit vegades campió
d’Espanya, .... Davant aquestes credencials poc va
poder fer el ciclista mallorquí, tot i que ho va intentar. La
millor notícia per a en Toni fou que gràcies a aquest
resultat es va assegurar poder participar al mundial que
se celebrarà a finals del mes de març. Tauler també va
participar en les proves de puntuació, scratch, madison i
persecució per equips. En la prova de madison, o puntuació
americana, en Toni va haver de formar parella de darrera
hora amb David Muntaner (recordem que havia de córrer
amb en Miquel Alzamora). El tàndem mallorquí va
aconseguir la medalla de bronze. En la darrera prova
disputada, la persecució per equips, l’equip balear format
per Miquel Alzamora, Toni Tauler, David Muntaner i
Jaume Albert Muntaner, també va obtenir la medalla de
bronze, per la qual cosa en Toni ha tornat a caseva amb
tres medalles penjades al coll.
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Bàsquet

Mini masculí
BORINOS ARTÀ   57
Imprenta Bahia   32
Bon partit el jugat pels nostres jugadors
davant un equip bastant inferior. Si bé
els dos primers quarts foren una mica
igualats, la major força i amplitud de la
banqueta local permeteren a l’equip
artanenc anar-se’n en el marcador i
aconseguir una altra victòria sense
problemes.

Infantil masculí
Escolar   2
ELECTRO HIDRÁULICA   83

ELECTRO HIDRÁULICA   63
EU Moll   13

Cadet masculí
Calvià   46
FLEXA ARTÀ   49
Parcials: 7-8; 14-15; 8-16; 17-10.
Partit molt disputat on les diferencies
varen ser mínimes en els dos primers
quarts. El tercer quart va ser favorable
a l’equip artanenc on va la seva forta
defensa va permetre contrarestar i
fer un parcial de 4 a 14. Al darrer
quart va ser favorable a l’equip local
degut a la seva defensa a tot camp
que l’equip d’Artà en cap moment
sapigué atacar, i sols al darrer minut
amb empat a 46 l’equip visitant va
poder resoldre.

FLEXA ARTÀ   60
Muro   28
Parcials: 12-14; 19-5; 16-6; 13-3.
Partit sense massa complicacions
contra el colista de la categoria, sols al
primer quart hi va haver igualtat.
Després l’equip local va pujar una
mica la intensitat defensiva, amb la
qual cosa li permeté guanyar.

Sènior femení
Sóller   55
HNOS.PALLICER PONS   33

Sènior masculí
Imprenta Bahia   77
C.B. ARTÀ  39

C.B. ARTÀ   36
Santanyí   62

Autonòmica femenina
GASÓLEOS MALLORCA   66
C.B. Campos   35
Parcials: 1º 16-11    2º 13-11     3º 26-
11    4º 17-2
Bon partit el disputat per l’equip
autonòmic femení davant d’un fort
equip com és el Campos encara que
és la seva primera temporada a aquesta
categoria, també cal remarcar que el
conjunt artanenc va afrontar el partit
amb tres baixes importants que varen
estar molt ben suplertes. A pesar del
contundent resultat final, es va tenir
que lluitar de valent per doblegar a les
visitants ja que el resultat al descans
(29-22), era molt ajustat però un
excel·lent tercer període va propiciar
el còmoda avantatge i així arribar a un
final de partit sense perillar per la
victòria.

Drac Montuiri   57
GASÓLEOS MALLORCA   54
Parcials:   1º 14-17   2º 14-8    3º 8-18
4º 21-11
Segona derrota de la temporada del
conjunt autonòmic femení que tot i no
poder en cap moment fer el seu millor
joc per la dura defensa en zona que va

fer el conjunt local. Al tercer període
varen gaudir d’un avantatge de 10
punts que no varen saber rentabilitzar
fins el final del partit. El poc encert
durant tot el partit en la línea de tirs
lliures i la parsimonia en el rebot
defensiu va fer que en el darrer minut
les locals agafassin un avantatge que
si que varen saber dur fins al final i per
tant a la victòria.
El que més mal ha fet ha estat la lesió
de turmell de na Marta, que tot i creim
que no és molt greu, esperam que
tingui una confortable recuperació.
Anotadores: Santandreu (5), M.
Llabata (0), Pastor (0), Flaquer (4),
Gili (0), Galan (1), Nicolau (15), C.
Llabata (23).

Autonòmica masculina
HORMIGONES FARRUTX   59
Bàsquet Bendinat   82
Primer partit del torneig Deportes
Serra, el qual va estar condicionat
totalment per la falta d’efectius de
l’equip local, que va emprendre el
partit amb només 7 jugadors. Els
jugadors locals aguantaren molt bé els
dos primers quarts, arribant al descans
amb el marcador de 32-31; però al
segon temps l’equip visitant aconseguí
fer un joc més ràpid que els nostres
jugadors no van poder aturar.

Sa Pobla   54
HORMIGONES FARRUTX   65

DATA PARTIT CATEGORIA HORA LLOC

09/03/2007
ESPORLES B.C. - ES CRUCE -B- - SANT
SALVADOR D'ARTA -B- Júnior femení 19:00 Esporles

09/03/2007 Llucmajor – BORINOS Mini masculí 19:00 Llucmajor

10/03/2007
B.ARTA ELECTRO HIDRAULICA-B2- -
SANTA MONICA -B2- Infantil masculí 19:00 Artà

11/03/2007
ATLETICO ESCOLAR FIRST SUN -B1- -
SANT SALVADOR D'ARTA - FLEXA -B1- Cadet masculí 10:00 Capdepera

11/03/2007
GASOLEOS MALLORCA - TENDES
S'ESTANYOL-SANT LLORENÇ 1a Aut femenina 10:30 Artà

11/03/2007
QUEMADORES LA LANA LLUCMAJOR -
C.B. ARTA Sènior masculí 12:00 Llucmajor

11/03/2007 HORMIGONES FARRUTX - Pizzeria Plaza 1a Aut masculina 12:00 Artà

11/03/2007
HERMANOS PALLICER PONS - BASQUET
SINEU Sènior femení 9:00 Artà

esports
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de la parròquiaPensaments

Aprofitem la quaresma.
Ben aviat, al segle II, quan les
comunitats cristianes s’estructuraren,
es va organitzar la manera de passar
de ser no cristià a ser cristià. El
sistema es deia Catecumenat.
Consistia en la presentació del
candidat per un cristià que el coneixia
i confiava en ell (d’aquí venen els
nostres actuals padrins de baptisme),
un temps llarg de formació, d’un a tres
anys segons la comunitat, i un temps
molt més intens de preparació abans
de la Pasqua en què es celebrava el
baptisme. Aquestes setmanes
anteriors a la pasqua, tota la comunitat
cristiana vivia mobilitzada entorn dels
que havien de ser batejats.
Al segle III, amb els cristians
que no havien tengut força
per donar testimoni a les
grans persecucions, es va
organitzar el sacrament de la
Penitència. No era semblant
a la nostra pràctica de la
confessió freqüent, sols es
tractava de casos molt greus,
normalment adulteri, assassinat,
apostasia i algun altre comportament
greu segons la comunitat. El cristià
que rompia amb Déu per un
comportament molt greu, si volia tornar
a ser admès a la comunitat, havia de
declarar el seu arrepentiment i
demostrar-lo en un temps llarg de
penitència, després, també les
setmanes anteriors a la Pasqua, vivien
un temps d’intensitat especial, i quan

arribava la festa eren reconciliats i
readmesos a la comunitat. Els actes
entorn dels penitents s’afegiren a
l’estat de mobilització que vivia la
comunitat cristiana les setmanes
anteriors a Pasqua.
Quan més endavant, ja ni el baptisme
ni la penitència estaven units al dia de
Pasqua, les comunitats cristianes
varen veure que a pesar de tot, aquella
experiència que vivien les setmanes
anteriors a la festa, era una cosa
important que calia continuar, i així va
néixer la quaresma. I és que l’actitud
de començament i recomençament

no és sols pels que han de
iniciar-se al cristianisme o
els que s’han de reiniciar
després d’una ruptura, sinó
que també és interessant
per tots nosaltres que, sense
haver romput, sí que de
vegades ens acomodam i
adormim.
Ser cristià significa lluita per

ser cada dia més digne del nom de
persona i fill de Déu. La quaresma
s’ha d’entendre com un refermament
i fortificació d’aquesta lluita que ens
desperta un cop a l’any. Cert que és
Déu qui ens regala la santedat (o la
dignitat), és d’ell que vénen les forces,
per això el més important és la Pasqua
on rebem l’afegit de vida que
complementa la pobresa de la nostra.
Però Déu no ens ho fa per força,
necessita que ho desitgem, per això,

fer esforços per ser millors ens posa
en sintonia i ens obri a l’ajuda de Déu
que és la que realment ens fa millors.
Aquest és el sentit de la quaresma: fer
l’esforç de millorar que ens obri a la
força de Déu que ens millora
simbolitzada amb la Pasqua.
Els dejunis de dimecres de cendra i
divendres sant i l’abstinència dels
divendres que demana la norma, són
ben poqueta cosa. No cal fer una
norma més estricta, sols són un símbol-
recordatori. El que sí cal, és que cada
un de nosaltres pensi quin dejuni
significatiu li convendria fer. Potser
ens omplim completament de televisió
o d’altres coses que no deixen lloc per
trobar-nos amb nosaltres mateixos i
en el fons de nosaltres amb Déu. I sols
d’aquesta trobada en pot venir la
decisió i la força per ser millors i més
dignes.
Se’ns demana també intensificar
l’oració. És una passa més. El dejuni
és deixar de fer tantes coses que me
fan estar totalment ple. L’oració
demana deixar de parlar, fins i tot de
pensar tant, i escoltar la veu de Déu.
També es demana fer més almoina.
Donar un poc del que ens sobra és
fàcil. Caldria aprofundir. El ser cristià
és ser-per-als-altres com el Mestre.
La quaresma ens convida a despertar-
nos i fer-nos un poc més per als altres.
Aprofitem aquest temps i que la
Pasqua sigui un poc de
recomençament.

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

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

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



9 març 2007
Número 764

52
 264

El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906).
El gran periodista i escriptor mallorquí
Miquel dels Sants Oliver descrivia
l’any 1906 escrivia al diari La
Vanguardia de Barcelona, que dirigia,
en un article reproduït a la premsa
mallorquina, sobre la situació social
de la llengua catalana, que s’havia
arribat a una situació «d’una vida
pràctica i familiar, divorciada de la
vida especulativa i pública; tot el que
és parlar i viure, en català; tot el que
és escrit i aparença, en castellà». És
a dir, una situació de diglòssia. Però
que poc més de mig segle de
Renaixença, a la segona meitat del s.
XIX, havia bastat per fer una gran
exposició de llibres en català amb
motiu del Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
El motiu de l’escrit d’Oliver era la
conferència que Miguel de Unamuno
a Barcelona pocs dies abans del
començament d’aquest Congrés.
Unamuno, amb la presència
d’importants científics estrangers en
el Congrés i de 3.080 congressistes de
tots els Països Catalans amb una gran
lleialtat lingüística, no havia gosat
atacar directament el català i ho féu
referint-se a la llengua basca, que
comparà amb una primitiva
espingarda, davant la qual i en nom de
la major utilitat, preferia un màuser,
un fusell modern, amb el qual es referia
al castellà. Oliver li digué que «el
màuser de Catalunya ha estat fins
ara, el seu idioma natural».
El Congrés va ser obra sobretot del
mallorquí Antoni M. Alcover,
anomenat «l’apòstol de la llengua»,
que l’organitzà i el presidí. Alcover
s’havia fet molt famós amb les seves
campanyes per tot el territori de llengua
catalana per a fer el diccionari complet
de la nostra llengua amb la participació
popular, el diccionari que acabà
Francesc de B. Moll.
Oliver i les cròniques de Joan
Torrendell, donaren testimoni a
Mallorca de la popularitat del Congrés,
molt ben rebut a  l’illa, d’on partiren

192 congressistes, alguns de tan
importants com Joan Alcover, Miquel
Costa i Llobera, Mateu Obrador,
Llorenç Riber. I també Joan Aguiló,
que presentà el primer mapa de la
llengua catalana conegut. Amb el
Congrés la comunitat de llengua
catalana començava a mirar pels seus
interessos i a tenir una visió pròpia del
seu futur, de la seva capacitat i dels
seus drets. L’escriptor Gabriel Alomar
aleshores digué que havia estat una
obra d’unitat de totes les terres de
llengua catalana.
El Congrés de la Llengua al principi
només havia de ser de sintaxi, però
s’hi tractà de tot el relacionat amb la
llengua. Feien falta unes normes per
a escriure acceptades per tothom i
també hi havia consciència que
s’havien de fer canvis a les lleis per a
recuperar l’ús del català a tots els
àmbits. Antoni M. Alcover digué a la
inauguració que «som l’afirmació de
l’existència del nostre idioma, del seu
dret inviolable, il·legislable,
imprescriptible, a viure com qualsevol
altra de les grans llengües neollatines,
les seves germanes, el dret de viure i
regnar pacíficament dins tot el seu
territori, amb tots els honors i
prerrogatives que li corresponen per
llei natural». Moltes de les propostes
avui encara no s’han aplicat, i farà
cent anys, tot i que s’hagi fet molt de
camí.
Després del Congrés vengueren dues
dictadures, la de Primo de Rivera i la
de Franco, que, entre altres mals,
prohibiren el català. Però gràcies a
aquell Congrés s’havia renovat la
confiança en la llengua pròpia, s’havia
planificat la seva recuperació i, al cap
de vint-i-cinc anys, amb la mica
d’autonomia recuperada, hi hagué
l’ortografia, la gramàtica, el diccionari
del català modern i l’acadèmia de la
llengua catalana, la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans. S’ha
dit que si el català no hagués estat una
llengua amb unes normes fixades no

hauria pogut superar les dues
dictadures que vengueren. Això no ho
sabrem mai, però les normes hi
ajudaren i sobretot l’autoconsciència
que ajudà a formar de la nostra
comunitat lingüística i que és el
fonament del seu futur.

Joan Alcover a la cloenda recità
aquest poema:

Cap al nord s’aixeca el mont
dels carboners que fan la sitja,
i dins l’espai sense calitja,
veuen la costa d’enfront.

De banda a banda de la mar,
les terres baixes no es coneixen,
però si els pics no es descobreixen
ja se veuran en dia clar.

Vent de llevant boires empeny,
oh trobadors de Catalunya!
Damunt la mar que els allunya,
el Puig Major veu el Montseny.

Mallorca veu el Montserrat,
i si de nit no se colombra,
ulls de claror donem a l’ombra,
posem-hi fochs de germandat.
Antoni I. Alomar

col·laboració
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col·laboració
Del poc, molt
La política és el procés de presa de
decisions en grups humans, els
mètodes per guanyar i conservar el
suport de les persones per a realitzar
una acció en grup. Aquesta noció
precedeix la societat humana. Tot i
que s’aplica habitualment als governs,
el comportament polític també
s’observa en les institucions
acadèmiques, empresarials, religioses
i d’altres. La paraula prové del grec
polis, que significa ciutat; la política
és, etimològicament, tot allò que té a
veure amb la ciutadania i les seves
preocupacions, especialment la
ideologia dels grups.

Aquesta teoria està bé, si tots els
partits polítics l’entenguessin, és clar.

Utrac

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

Ses gloses de na Maria
Xoroia

Que és de curro ben vestit
un ametler de flor blanca,
quan està tan atapeït
que a penes es veu sa branca.

Mes si és ple un sementer
sembla que hi ha hagut nevada,
sa vista queda extasiada
de s’hermosura que té.

Es de flor rosa és de somni,
té un aspecte delicat;
és tan extraordinari
que pareix que l’han pintat.

Sempre sa naturalesa
amb ses seves estacions,
mos regala una bellesa
que mos desperta emocions.

Maria Casselles
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys (Del periòdic local Llevant)
(Recopilació de G. Bisquerra)

Croquis Artanencs era el títol que
encapçalava la portada de la primera
edició del mes de març de l’any 1930.
Aquest article, firmat per Fèlix,
parlava del Torrent dels Cocons, el
qual neix a les muntanyes de s’Alqueria
Vella i desemboca a la mar de
Canyamel. Curiosament, aquest
torrent té diverses denominacions: pot
ser que en primer lloc s’anomeni de
Son Morei, després des Badei, des
Millac, de na Verra i potser després
de na Maians.
A la segona plana hi trobam altres
escrits com Les raons de creure, signat
per Josep Roure, prevere, Col·lecció
Blava, una sèrie de novel·les com per
exemple L’amor perdona... Quan el
cor vol... Un secret... Remordiment...
Com un somni... entre d’altres, volums
que es venien a 1,50 pessetes.
A la tercera plana trobam una secció
de política destacant i fent constar
que l’ajuntament que ha acabat la
seva legislatura no ha estat dictatorial,
maldament estigués immers dins la
dictadura de Primo de Rivera, la qual
va finir i no va tenir lloc cap canvi de
nom de carrers ni places ni penjat cap
retrat.
Protesta era el títol d’un article
d’opinió sobre els nomenaments de
batles i tinents de batle que s’ha
reservat el govern no deixant a les
corporacions municipals la llibertat
d’elegir-los.
De Ca Nostra
La secció informativa d’aquesta
primera desena de març en primer
lloc destaca el cessament del jutge
municipal, el Sr. Pere Amorós
Amorós, i ara se n’encarregarà el Sr.

Pere Gili, el qual era
fins ara el suplent. El
mateix dia prengué
possessió del càrrec
de fiscal municipal el Sr. Pere
Moragues de Arcos, que també era
suplent i cessà el Sr. Antoni Salas
Antich.
El mateix dia va morir el nin de 13
anys que segons es deia havia estat
mal ferit per un guàrdia civil. A les 7
del vespre es va fer l’enterrament, el
qual va ser una gran manifestació de
dol i de protesta. A la comitiva s’hi
afegí un nombrós grup de persones de
tota classe social: franciscans, clero
parroquial, Ajuntament i el capità de
carabiners Sr. Darnell. Els carrers del
trajecte fins a la sortida de la Vila eren
plens de curiosos, els quals també
s’associaven a l’acte.
La secció dramàtica de la
Congregació Mariana ha seguit
celebrant amb èxit les seves funcions
de temps de carnaval, omplint de gom
en gom les localitats del teatre. El
passat dia 15, va prendre possessori
de la 2ª escola nacional de nines la
mestra interina Srta. Rosa Matheu
Andet. Diumenge dia 9, després del
sermó a la Parròquia amb assistència
de les autoritats, es va cantar un
Tedeum en acció de gràcies per haver
el Sant Pare resolt favorablement el
procés de santificació de la Beata
Catalina Thomàs.
De Son Servera
Constitució del nou Ajuntament
complint la R.O. corresponent, es féu
la renovació del nou consistori del
qual passaren a formar part els
següents veïns: D’eleccions anteriors:

D. Gabriel Pons Servera, D. Joan
Servera Llull, D. Cristòfol Lliteras
Sureda, D. Jaume Bauçà Brunet, D.
Miquel Vives Servera, D. Joan
Servera Sureda i D. Antoni Mª Nebot.
Majors contribuents: D. Marià Servera
Fàbregues, D. Miquel Nebot Servera,
D. Ramon Ballester Massanet, D.
Jaume Vidal i D. Jaume Ballester
Capó. El nomenament de batle
recaigué a favor de D. Miquel Nebot
Servera, jove industrial propietari de
la Central Elèctrica. Com a primer
Tinent de Batle fou designat D. Gabriel
Pons Serra i el segon Tinent D. Miquel
Sard Brunet. També ha pres
possessori el nou jutge, D. Sebastià
Massanet Gili.
Artà, 20 de març de 1930

Artà i el Rei en Jaume era el títol de
portada de la segona desena del mes.
L’articulista, D. Llorenç Lliteras,
Pvre., parlava sobre l’entrega que el
Rei En Jaume va fer als monjos
premonstratesos de Bellpuig de les
Avellanes del Comtat d’Urgell de les
vuit alqueries situades al voltant del
nostre poble, donació que fou feta a
11 de juliol de 1230.
Allistament dels mossos del reemplaç de
1930.
En nombre de 61 foren els mossos del
reemplaç d’enguany que s’allistaren
per anar a fer el servei militar. (La
llista és llarga i no es és possible
publicar-los.)
(continuarà)

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

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

SUDOKU ----- Nivell difícil ----------------->

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

Hermosa va ser la cosa
que ens varen presentar
era tot color de rosa
i que feia enamorar.

Representants del nostre poble
hi varen participar
va ser una cosa molt noble
que no podrem oblidar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Per on passava aquest no hi tornava a
créixer l’herba, deien. En canvi aquí l’herba i tota la natura sempre
és ufana. 2. Sempre ens havíem hagut de guardar d’aquesta
toxina, però avui en dia la gent torna com boja darrere ella per
parèixer més joves. 3. Caire. M’atrevesc. 4. Faci avançar la barca
amb el depòsit buit. Para-la, que és hora de dinar. 5. El sergent
dóna l’ordre. Espiral del fum cap amunt. 6. Anant, em trobaria pel
camí amb qualcú que ja en ve. Les matrícules de cotxe de certa
província anyoren aquestes lletres. 7. Vocal. Personatge bíblic.
Quan tens l’ull fixat en un objecte. 8. Aquesta actua mitjançant un
dispositiu de resistència variable. 9. Germà de l’ADN. Vocal.
Resat. 10. En música, indica que les notes s’han d’interpretar
separades unes de les altres. Consonant.
VERTICALS: 1. Posaràs
a un preu més assequible.
2. Olé, maestro!
Enravenat, rígid. 3.
Entrada en un índex. Va
a peu. 4. Habitants d’una

província de l’Imperi Romà. Consonant. 5. Aquest no ha de mester escala per
canviar el fluorescent. Un dels àcids que es troben en la llet de vaca. 6. Relativa
a la medicina. Vocal. 7. Qui només sabia dir ca meva! S’allunyà. El 100%. 8.
Parli. Exposició de productes i serveis artanencs a mitjan octubre. 9. Preocupada
pel medi ambient. 10. Qualitat dels fonemes amb ressonàncies nasals (pl).

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

Cercau el nom dels següents personatges de còmic: Tin Tin, Batman, Superman, Astèrix, Obèlix,
Mortadelo, Zipi, Milú, Carpanta, Pedrín.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: La diada de les Illes Balears
Guillemots

Publicava el entreteniments

Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor “Piensos” Sant Salvador

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

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

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

 

Fa 40 anys
Març del 67

Curset de mallorquí.- Patrocinat per
l’Obra Cultural Balear es celebrarà
els dissabtes de cada setmana, de 3 a
5 de la tarda, en el Centre Social, un
Curset de Mallorquí que serà explicat
per D. Gabriel Barceló, professor del
Col·legi de 2a. Ensenyança Ramon
Llull de Manacor. Hi ha molt
d’entusiasme per aquest curset que
serà intensiu i, pel que sembla, ben
aprofitat, puix tots els que pensen
assistir-hi han manifestat llur intenció
d’emprendre l’estudi de la nostra
llengua així com cal, és a dir, amb
serietat.

Fa 25 anys
Març del 82

Darrerament quan sortiu al carrer
heu de procurar que el nas no guaiti lo
primer perquè correu el greu perill
«d’emputar-lo». I és que aquests
motoristes joves duen pel carrer de
l’amargura. Mos atrevim a suggerir al
conseller de Tràfic que augmenti la
velocitat permesa, «ja que commés
via, manco mal». [...] Ca i Artà ja s’ha
convertit en Harlem! No sé que diuen
d’un soldat que varen trobar de nit
dins un dormitori, donant un gran susto
a homo i dona.

Fa 10 anys
Març del 97

El passat dijous, dia 6, es signà a la
Conselleria de Sanitat un pre-conveni
entre l’Ajuntament d’Artà i aquesta
conselleria per tal de poder dur a
terme les obres d’acabament del
Centre de Salut d’Artà. [...] mitjançant
la signatura d’aquest acord «la
Conselleria de Sanitat adquireix el
compromís de dur a terme aquestes
obres entre finals d’aquest any i
principis de 1998, consistents en
l’adecentament definitiu de la 2a
planta, l’habilitació de la bugaderia del
centre i la instal·lació de l’ascensor
que hi ha previst.

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

 C/ del Figueral
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

HOQUEI LÍNIA
CLUB HOQUEI EN LÍNIA
L’ESCALA.
http://idd00ey5.eresmas.net/
Informació de L’Escala i Empúries.
Equip i resultats de la temporada 1997-
1998 i Torneig d’Hoquei Línia. Fans,
espònsors i links.

HOQUEI PATINS
REUS DEPORTIU HOQUEI.
http://www.reusdeportiu.com/
Pàgina no oficial del Reus Deportiu
de Hoquei Patins, un dels grans clubs
del hoquei nacional. Notícies, resultats
i dades del històric club.

ALPINISME I EXPEDICIONS
ESCALADA.
http://www.geocities.com/Yosemite/
Trails/4061/catalain.html
Pàgina d’escalada. Vies obertes,
informació i fotos d’escalada i

d’alpinisme, especial dolomites, links
interessants sobre el tema i xat.

PIADES.
h t t p : / / w w w . f e e c . e s / p i a d e s /
piades.htm
Registre de piades; activitats,
condicions, itineraris, vies,... Envieu
les vostres piades (condicions del lloc
on aneu, quantitat de neu,
esllavissades..) Alpinisme, barrancs,
camins, cascades, escalada i esquí.

SERVEI GENERAL D’INFORMA-
CIÓ DE MUNTANYA.
http://sgim.drac.com/
Fons documental especialitzat en la
muntanya (alpinisme, escalada,
excursionisme, exploració), vessants
esportius, històrics o culturals.
Biblioteca (8000 títols), catoteca (2000

fulls), hemeroteca (400 capçals),
fototeca (foto i itinerari) i filmoteca.

EXPEDICIÓ KARAKORUM 99
AL GASHERBRUM II -
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
http://www.uv.es/karakorum/
Pàgina web de l’Expedició Karakorum
99 al Gasherbrum II, dins el programa
d’activitats dels cinc segles de la
Universitat de Valencia. El
Karakorum té 8035 metres.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Dijous, 8 de març a les 21 h
CINEMA CLUB: DEIXA’M EN
PAU
Director: Manel Mayol
Intèrprets: Pau Riba, Enric Casassas,
Joaquim Jordà, Pauet Riba, Caïm
Riba, Sisa
«Deixa’m en Pau» és... PAU RIBA.
És Pau en essència, en la intimitat,
sense maquillatges, en sabatilles.
És el retrat intimista d’un geni amb
èxits i fracassos, personals i  musicals.
Pau Riba és músic, poeta, hippy i
pare. «Deixa’m en pau» és Pau en
totes  aquestes facetes, i en moltes
d’altres...
Documental
Versió original en català
Per a tots els públics
Duració: 98 minuts
Aquesta pel·lícula es projectarà dins
el marc del Cool Days Festival.
Després de la projecció hi haurà una
taula rodona amb el director, el Sr.
Manel Mayol.

Divendres, 23 de març a les
20.30 h
Teatre: SOMNIS DE SOMNIS
d’Antoni Tabucchi
Estrena a Mallorca
Guió i direcció: Pep Tosar
Intèrprets: Pere Eugeni Font, Norbert
Martínez, Toni Bravo (guitarra
espanyola), Cecilia Ligorio (violoncel),
Anna Carmé, Maria Lorea (piano i
veu).

L’espectacle compta amb actors que
tenen una formació musical sòlida
que dóna, al fet de la música en directe,
el valor de component dramatúrgic,
més que un element generador de
climes puntuals.
Preu: 15 €

Diumenge, 25 de març a les
19.30 h
Cinema: THE QUEEN (LA REINA)
Director: Stephen Frears
Intèrprets: Helen Mirren, Michael
Sheen
1 de setembre del 1997. El món es
desperta amb la notícia de la tràgica
mort de la princesa Diana.
La reina Elisabet d’Anglaterra no sap
com reaccionar.
Biografia

Versió doblada al castellà
No recomanada per a menors de 13
anys
Duració: 97 minuts

Dijous, 29 de març a les 21 h
Cinema club: EL GRAN
SILENCIO
Director: Philip Groening
Sinopsis:
Mostra per primera vegada el dia a
dia dintre de la Grande Chartreuse, el
monestir dels Alps francesos de l’orde
dels cartoixans.
Documental
Versió original subtitulada al castellà
Per a tots els públics
Duració: 160 minuts
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TORNAREM EL DIA  23/III

cloenda

A
vui publicam

 una fotografia de la qual no sabem
 la història, però segur que eren un grapat d’am

ics i coneguts que feien una garram
a a la casa d’en Joan

des V
i, per les aparences dels retratats que ho feren plat en m

à, i el lloc, segur que era el pati del «V
inero», com

 carinyosam
ent tothom

 l’anom
enava. Segur

que m
olta gent del poble i tam

bé de la com
arca ha conegut al llarg de m

olts anys el sabor del vi de C
an Joan, prim

er am
b el pare i després am

b els seus
fills Joan i M

aria. A
 final del 2006, com

 tam
bé tothom

 sap, els dos germ
ans tancaren el negoci, ja que s’havia arribat a un m

om
ent en què s’havia de renovar

i l’edat ja no els ho ha perm
ès.

Tornant al tem
a de la fotografia, direm

 que aquesta guarda d’al·lotells eren:
D

rets i com
ençant per l’esquerra: X

esc Jutger, en segueix un que s’anom
enava C

upa i era serverí, en B
iel Lloveta, en Toni R

ei, en Pedro R
edó, en Pedro

M
urtó, en M

iquel C
am

a, en R
afel Petaca i en Joan des V

i.
A

cotats: Joan Siurell, M
iquel G

ustí, Tòfol B
lancos (el qual ens ha cedit la foto), Joan M

etxo i X
isco Palles.

Racó


