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TRANSPORT PÚBLIC:
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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
Presentat el llibre Artà: 1931-1939

El passat dia 10 de març va tenir lloc
a la sala d’actes del Teatre la
presentació del llibre Artà: 1931-
1939, del qual en són autors Antoni
Picazo Muntaner, Elena Garrido
Gallego i Jaume Alzamora Riera.
La taula estava composta, a més dels
tres autors del llibre, per Mateu Sanxo,
Josep Juan Vidal, director de
l’editorial El Tall i la batlessa d’Artà
Mª Francesca Servera.
Va obrir el torn de paraules la batlessa,
la qual va ressaltar la importància
d’aquesta edició i la seva presentació
oficial, encara que seguidament va
delegar la paraula als altres assistents.
En primer lloc va encetar en Mateu
Sanxo dient que va ser ell un dels que
donaren l’empenta d’escriure el llibre,
encara que hagué de deixar d’aportar
la seva col·laboració per motius
personals. Després prengueren la
paraula Elena Garrido, Jaume
Alzamora, el director del Tall i
finalment en Toni Picazo. Tots
desglossaren la seva aportació al llibre
i estigueren d’acord en la importància
que té el seu contingut per Artà i els
seus habitants, sobretot pels que
visqueren d’aprop aquesta dècada de
canvis polítics que patiren molts
artanencs.
Seguidament es va oferir un petit
refresc a tots els assistents que per
cert foren molts.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
162 quilòmetres d’ecovies uneixen Pollença amb Artà

A partir d’ara, i després de vuit mesos
de feina, les persones interessades en
fer cicloturisme tendran l’oportunitat
de fer-ho per vies habilitades
específicament per a la pràctica
d’aquest esport. El passat dissabte,
dia 17 de març va tenir lloc la
inauguració oficial del tram de les
ecovies que uneixen les localitats de
Pollença, Alcúdia, Sa Pobla, Santa
Margalida, Muro, Maria de la Salut,
Ariany, Petra i Artà. En total s’han
adequat 162 quilòmetres que
permetran que la gent pugui passejar
amb tota tranquil·litat ja que l’accés
dels vehicles motoritzats hi està
prohibit. El projecte, que ha estat
promogut pel Consell de Mallorca, ha
costat gairebé dos milions d’euros.

Art 21 a s’Estació

El proper dia 24 de març tindrà lloc a la sala d’exposicions de s’Estació la
inauguració de litografies i gravats, «obra gràfica original» (Miró, Guinovart,
Tàpies, Clavé, Jim Bird, Riera i Aragó, Quetglas…)
La inauguració serà el dia 24 a les 20 hores i estarà amenitzada amb un concert
de música clàssica.
Aquesta exposició romandrà oberta fins el 7 d’abril i els horaris seran els
següents:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i de 18 a 20 h.
Dissabtes i els dies 5 i 6 d’abril obert només els capvespres.
Diumenges tancat.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
Celebració del Dia de la Dona Treballadora.

Unió Independents d’Artà va
organitzar un  acte amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
El passat dia 9 de març es varen reunir
una cinquantena de dones al restaurant
de Sant Salvador per assistir a la
presentació del llibre de Margalida
Munar, Menjar ràpid, sa i bo. L’autora
va explicar a les assistents un bon
grapat de trucs i receptes sanes que
s’elaboren en deu, vint i trenta minuts.
En acabar hi va haver aportacions de
les artanenques ja que, com diu
Margalida Munar a la presentació
d’aquest volum del qual ja s’ha
exhaurit la primera edició, «Menjar
ràpid, sa i bo ha estat per a mi una
bona excusa per parlar del fet
comunicatiu i educatiu que es pot
produir entorn de l’alimentació: un
espai i un temps per compartir
emocions, sabers i sabors i per
aprendre a tenir esment d’un mateix».
Com no podia ser d’altra manera, la
vetllada va continuar amb un bon
tiberi servit pels donats Margalida i

A la imatge, Antònia Botera, Elvira Piris, Margalida Munar i Xisca Piris,
organitzadora de l’acte, amb el llibre

Xisco i per una bauxa, que va tenir
moments molt emotius i satisfactoris.
Varen quedar que l’any que ve es

tornarà a organitzar, amb més temps,
per poder avisar a més dones!

Presentació de la nova seu de l’agrupació socialista d’Artà

El proper dia 30 de març tendrà lloc la
presentació de la nova seu de
l’agrupació socialista d’Artà. Aquesta
estarà ubicada en el c/ Rafael Blanes
núm. 21, davant la plaça de
l’Ajuntament a on abans estava

ubicada l’antiga joieria Pomar.
La presentació tendrà lloc a les
21:00 h. Estau tots convidats.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
COOL DAYS FESTIVAL

Diumenge 18, va acabar la tercera
edició del Cool Days Festival, el
festival multidisciplinar
contemporani, més important de
Mallorca.
En aquesta edició hem pogut veure:
música, teatre, dansa, performance,

poesia, curtmetratges i
instal.lacions, repartits en
diversos espais del nostre
teatre.
Durant aquests dos caps de
setmana, hem gaudit d’una
mostra del que es fa dins

del panorama
c o n t e m p o r a n i
independent.
Aquest any, el
Festival ha tengut un
gran ressò dins els
mitjans de comunicació: Tres
televisions en feren referència,
a més de tota la premsa escrita
i més de deu cadenes de radio.
I és que poc a poc, el Cool Days
es va convertint en un referent

dins el panorama cultural de les illes.
Ara ja es comença a preparar la quarta
edició, que tornarà amb noves
propostes, però sempre tenint present
els seus objectius i el seu segell:
COOL. Fins l’any que ve.

La primavera arriba carregada de neu

Quin temps el d’enguany! Durant el
mes de gener els termòmetres
arribaren a temperatures gairebé
estivals. Ara, tot just entrada la
primavera, es posa a nevar a la
Tramuntana. Quin embull! Les
persones, els animals i, sobretot els
arbres, ja no saben a què s’han
d’atendre. Podem guardar la roba de
l’hivern o ens convé esperar a treure
la d’estiu? No ho sabem. El temps ja
ens ho dirà!
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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
De la Residència

La direcció del restaurant Cala Rotja
de la Costa de Canyamel el passat dia
8 de març va convidar per tercer any
consecutiu a un dinar de germanor els
residents de la Posada dels Olors.
A les 13 hores una trentena de residents
es desplaçaren en cotxes particulars
al restaurant i s’assegueren a taula per
assaborir un suculent dinar, el qual va
consistir en un encertat arròs brut,
bacallà amb salsa de gambes, unes
postres de sabanyó gelat amb trufes,
tot acompanyat de vins rosats i blancs,
aigua, cava de la casa, cafè i licors.
Un gran dinar ofert pel director i
representant del restaurant, Sr. Rafa
Guerrero, el qual no va escatimar els
productes ni les atencions a tots els
residents i directius del centre. Aquest
dinar tenia com a patrocinadors:
Iscapalma, SA, Bodegas Túnel, SA,
Forn de Can Pere, SLU, Comercial
Valero, CB, i Comercial Vera, SA.
Tot el temps del dinar hi va haver
música en directe i després va
amenitzar una estona de ball, el qual
va estar molt concorregut per quasi
tots els residents i alguns convidats,
posant una nota d’alegria i disbauxa.
Bellpuig hi va ser convidat i dóna fe
del que va ser aquest gest-convidada
de la direcció del restaurant als
residents de la Posada dels Olors i
també als altres convidats.
Al final, la directora de la Residència,
Sor Isabel Mestre, va tenir unes breus
però càlides paraules d’agraïment pel

director del restaurant, Sr. Guerrero, i empleats de la casa. Acte seguit fou el
Sr. Guerrero el que va agrair l’assistència a aquest dinar que, si no hi ha res
de nou, va afirmar, tendrà continuïtat en anys venidors.
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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. 

noticiari escolar
El curs de 2n d’ESO de l’escola Sant Salvador estudia
«L’erosió del torrent Des Cocons»

El passat divendres 16, els alumnes
de 2n ESO vàrem fer un petita excursió
al torrent dels Cocons per tal d’estudiar
l’erosió de la zona.
Ben prest, a les 8,15 del matí partirem
des de la Clota amb bicicleta fins a
l’aparcament des Verger.
Reposàrem forces i acte seguit
juntament amb la responsable de la
conselleria de Medi Ambient, Antònia
Llabrés, vàrem començar a estudiar
l’erosió del torrent efectuant diferents
aturades. Observàrem com anava
canviant el torrent des del l’inici fins
a la presa.

A la primera aturada, situàrem el
torrent sobre un mapa, recollírem
algunes mostres i prenguérem les
mides. A la segona, a part d’això,
vàrem tenir temps de berenar i
recuperar forces.
Des de la tercera aturada fins a la
presa, ja ens ficàrem dins del torrent,
i haguérem de baixar per les roques.
Es va poder observar un increment de
sediments i de còdols.
Una vegada a la presa, vàrem estudiar
per darrera vegada l’erosió i la
formació d’un sòl molt ric en matèria
orgànica i humus.

Al final  tornàrem cap enrere, fins
arribar a l’aparcament,  on agafàrem
les bicicletes per tornar cap Artà.
A les 14,30 arribàrem tots molts
cansats, pensant,  però que havia estat
un divendres divertit i profitós, i que
millor anar d’excursió que no haver
d’anar a classe.

Aina Ferragut Gili
2n ESO
COL·LEGI SANT SALVADOR

Sant Salvador
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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noticiari escolar
«Pintam la cafetera», una experiència conjunta de dibuix
Tots els alumnes del centre de Na
Caragol han participat de forma
conjunta en una petita experiència de
dibuix que, tot i ser ben simple, ha
resultat molt interessant. Les
consignes eren ben clares, es tractava
de que cada alumne pintàs una cafetera
(a partir del model real d’una cafetera
italiana) intentant que el resultat
s’assemblàs tant a la realitat com fos
possible. Els dibuixos s’havien de fer
damunt un full Din A 4 i utilitzant
com a única eina un llapis. Una
selecció dels dibuixos més realistes
han estats exposats als passadissos
del centre de tal manera que tothom
qui estigui interessat pot veure
l’evolució del dibuix infantil a partir
d’un objecte real a partir de 4t
d’infantil (3 anys) i fins a 6è de
primària.

De visita a la biblioteca

Els alumnes de 4t de primària, i dins el
programa socioeducatiu « coneguem
la biblioteca », tenguren l’oportunitat
de realitzar una visita a Na Batlessa i
conèixer de primera mà quina és
l’oferta educativa de la biblioteca
d’Artà. La visita fou molt interessant
ja que els alumnes varen participar en
un petit concurs de preguntes que els
obligà a consultar llibres, revistes,
enciclopèdies, etc per aconseguir les
respostes.

Na Caragol
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HONEY BEES EXPERTS
Un projecte sobre les abelles

Els alumnes de 5è i 6è de primària de
Na Caragol hem estudiat les abelles
durant aquest mes de març. Hem cercat
informació, llegit articles, hem vist
vídeos i hem après quantitat de coses
d’elles. Quin món més fascinant !.
Va ser especialment didàctica i
interessant la visita que férem al camp
d’aprenentatge de Son Ferriol, on les
vàrem poder veure MOLT a prop i
vàrem tastar la seva mel.
En Bernat Lliteres ens va venir a
veure a l’aula carregat de fotos i ens
aclarí molts de dubtes i curiositats

que teníem. Gràcies Bernat per
dedicar-nos el teu temps !.
I sabeu què? Tota aquesta feina l’hem
feta en anglès. Hem après molt de
vocabulari nou i som capaços
d’explicar com es fa la mel o els tipus
d’abelles que hi ha ... en llengua
anglesa!.

Our trip to Son Ferriol

Last tuesday we went to Son Ferriol
to study the bees. We arrived at school
at quarter to nine and we went by bus
for one hour. Wee had a good time!
We arrived to Son Ferriol at half past
ten and we went to the kitchen to

noticiari escolarNa Caragol
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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.

study: «How honey is made?» We
discovered that the honey is made of
nectar, that the bees do the wax to cap

the cells, that the propolis is to protect
the hive ... It was great!

Laura Genovard (6è A)

Cati and the OWL EXPLORERS

Els alumnes de 6è d’infantil (5 anys) han participat en un interessantíssim
projecte durant les classes d’anglès que els ha duit a conèixer el fascinant món
dels mussols. Després de la feina feta, cada un dels alumnes de 6è ha rebut una
medalla que els acredita com a «Owl Explorer». Per recollir la informació
sobre els mussols s’ha comptat amb l’ajuda de les famílies. A més, s’ha de
destacar la gran ajuda que va suposar la visita que Cati Artigues, del GOB va
realitzar a l’escola ja que els infants varen poder conèixer moltes més coses de
l’increible món dels mussols.

noticiari escolarNa Caragol
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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.

noticiari escolar
Excursió a Costix

El passat dia 6 de març, els alumnes
de 5è juntament amb els de 6è de
primària férem una excursió.
Anàrem a Costitx, a l’Observatori
Astronòmic. Allà poguérem veure el
sol amb dos telescopis. Després, en el
planetarium, ens passaren un
documental sobre les estrelles, les
constel·lacions. Era increïble perquè
les imatges estaven projectades sobre
una cúpula. Mentre que tots nosaltres
estàvem asseguts a uns seients tombats
cap enrera, gairebé com quan anam al
dentista.

Pareixia que en lloc de ser a un cine,
observàvem el cel. Ens regalaren a
tots un planisferi, que és com una
mena de mapa del cel en el qual trobam
les estrelles i les seves constel·lacions.

Quan sortírem del planetarium un
astrònom ens va fer una explicació
sobre una exposició de meteorits que
hi ha allà mateix. Fins i tot ens deixaren
tocar algun dels meteorits.
La veritat és que la visita a
l’Observatori va ser molt interessant.
En sortir ens dirigírem cap al puig de
Bonany. Allà hi ha un petit monestir.
Dinàrem allà fora i després tenguérem
una  estona per anar a jugar pel bosc
que envoltava el monestir. També
gaudírem d’unes vistes meravelloses
de Mallorca, ja que feia un dia clar i la
vista arribava enfora.

Sant Bonaventura
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(Foto 1)
Va ser un dia complet. Ens ho
passàrem d’allò més bé. Però esperem
que no tan bé com la propera sortida
que farem que serà a un campament!!!
Ja estam impacients.

Canvi de cicle

Nosaltres som el grup de 6è del curs
2006-2007 del Col·legi Sant
Bonaventura. Enguany és el darrer
any a Primària i si tot va  bé el curs que
ve passarem a secundària. Per això
volem expressar les nostres
impressions sobre el que serà un canvi
que nosaltres consideram important.
Per això hem fet una redacció que
oferim als lectors del Bellpuig:
«Hola, sóc n’Enric. Ja sé que jo només
hi he estat des de quart, però aquests
anys són els que he conegut als meus
millors amics.
Amb ells m’ho he passat molt bé i
esper passar-m’ho encara més bé a
ESO.
Quan vaig començar a quart, xerrava,
però molt poc. Ara ja els conec bé i els
estim molt. Però també tenc amics a
altres classes. Tots ells m’han tractat
molt bé. A vegades pens que jo ja no
podré fer tot allò que ells continuaran
fent. Però jo sí que puc fer una cosa
per tots ells. Fer tot el que sigui
possible per passar a 1r d’Eso. I així
trobar-nos allà tots junts.

Enric Van Dasselaar Servera

Experiència Projecte Jove

Som l’alumnat de 3r d´ESO de Sant Bonaventura d´Artà i mos agradaria
contar-vos l’experiència que tenguérem la setmana passada.
Al nostre centre ja fa uns anys que aplicam el Projecte Jove, és un projecte que
té com a objectiu fomentar les habilitats socials entre nosaltres, els més joves.
Aquest projecte ja fa 20 anys que funciona a Mallorca, i més anys a altres parts
d´Espanya.
Per celebrar aquest 20è aniversari s´han fet, i es faran, diversos actes: un
concurs de dibuix, un partit de futbol... Dins tot això IB3 també va col·laborar
oferint a l’organització els seus càmeres i els seus reporters, i un espai dins la
programació dedicat a aquest aniversari que va ser dia 18 de març.
El centre que triaren per gravar una de les activitats del projecte anomenat
«Entre tots» va ser el nostre, i ens tocà a nosaltres, els de 3r d´ESO, fer
l´activitat que ens tocava però davant les càmeres.
L’activitat era un «roll play» on, en grups, ens donaven el començament de tres
situacions familiars diferents i nosaltres ens havíem d’inventar l’acabament.
En el primer grup cada membre de la família volia veure una cosa diferent a
la televisió, però el corrent elèctric se n’anava i cadascú prenia pel seu camí
sense haver aconseguit arribar a un acord.
En un altre grup, el pare proposa anar a passar un dia tots junts al camp, però
hi vol anar el dissabte perquè hi ha menys gent, la mare diu que no pot ser
perquè ella ha de fer dissabte. Al final arriben a l’acord de repartir les feines
de la casa per així poder anar a passar el dia tots junts.
El darrer grup escenificava un dinar familiar en el qual es parlava de les
drogues que es consumeixen pel poble, això dóna peu que s’estableixi un debat
familiar i facilita el diàleg.
Després de les tres representacions establírem un debat del que ens volia
ensenyar cada situació, com l´havien resolta els companys i què passava
realment a les nostres cases.
L´experiència va ser molt interessant, malgrat que ens posàssim un poc
nerviosos, ja que tot va ser nou: la càmera que duien, el micròfon, fer la classe
amb ells que ens gravaven...  Esperam poder repetir-la!

Sant Bonaventura
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Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Dia de Mercat

Hi ha iniciatives que connecten amb
les expectatives i necessitats de la
gent i que per lo mateix tenen èxit. És
el cas del mercat del dissabtes dematí
a la Colònia. Na Margalida Munar,

una veïna de la Colònia, no acabava
d’entendre que la Colònia pogués estar
sense una sola tenda oberta, com va
passar en el mes de febrer, i es va
moure per aconseguir que al menys

una vegada a la setmana hi hagués
mercat a la plaça de l’església. Al
principi es feu el  dimecres capvespre
i de forma provisional, mentre el
supermercat del Port tornés obrir. El
fet, però, fou que l’experiència
funcionà tan bé que la gent demanà a
na Margalida que ho fes  a saber als
responsables municipals amb la
petició de què s’autoritzas un dia de
mercat per setmana. La batlessa Mª
Francisca Servera i el tinent alcalde
Rafel Gili entengueren que es tractava
d’una petició raonable, (13 km. per  a
desplaçar-se al mercat d’Artà amb
vehicle propi, no és ni còmode ni
barat ni factible per a tots) feren les
gestions legals corresponents,
autoritzaren en  poc temps la seva
celebració i disposaren que fos el
dissabte dematí, per creure que era
aquest el dia més adient per a la
localitat. D’aquesta manera la plaça
del poble  s’ha convertit, el matí dels
dissabtes, en un lloc de trobada
popular propi d’aquests mercats a
l’aire lliure.
És, com dèiem, una realitat assolida
gràcies a que qualcú es va prendre la
molèstia de moure’s pel bé del poble
i a que l’ajuntament ha estat a l’altura
de les circumstàncies reaccionant
immediatament.
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Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere

Assemblea General
Extraordinària
El Club Nàutic Colònia de Sant Pere
convida als socis a l’Assemblea
General Extraordinària que tindrà lloc
el proper 31 de març a les 15’30 en
primera convocatòria i a les 16’30h
en segona, en el local social del Club

Nàutic.
L’ordre del dia serà el següent:
1.- Obertura i benvinguda.
2.- Lectura i aprovació de l’acta
anterior.
3.- Memòria de l’exercici 2006.
4.- Pressupost exercici 2007.-
5.- Proposta de que tots els socis
puguin treure la seva embarcació amb

travel, netejar-la amb kartcher i tenir-
la a l’explanada durant 7 dies gratis
durant l’any 2007. (de l’1 d’abril de
2007 al 31 de març de 2008).
6.- Elecció de membres de la Junta

Electoral a proposta de la Junta Directiva.
7.- Precs i preguntes.

Fòrum de participació
ciutadana
Es pot entendre l’enfadament de la
batlessa i responsable de l’àrea de
participació ciutadana quan fa pocs
dies en la reunió de la Junta Rectora
del Parc Natural manifestà la seva
indignació per falta de quòrum i el pla
d’execució del 2007 no es va poder
aprovar. Segons paraules de la batlessa
aquest fet aïllat no explica ni és la
causa del poc interès en la participació
dels seus membres,  sinó el fet de que
la gent està desenganyada i que la
manera com s’han fet les coses no és
la més adient. «Està ben clar que no
les interessa el parc».
El motiu d’aquest article no és mostrar
l’acord o desacord amb les opinions
de la batlessa respecte de la gestió
dels responsables del Parc Natural,

sinó recordar-li  que aquest episodi,
no en el fons (són temes i realitats
diferents), però sí en la forma
suggereix semblances amb el que està
passant amb el fòrum de la Colònia de
Sant Pere. La suspensió del fòrum
(avui per avui tenint en compte la
forma com es produí i el temps
transcorregut fa pensar en una
supressió) es va deure, segons la
responsable de participació ciutadana,
a les crítiques de l’oposició i a un
document, citat i mai posat a
disposició del fòrum, que en un
paràgraf sembla trobar indicis de
«politització» en aquesta institució
aprovada per unanimitat per la
màxima representació política del
nostre municipi. A mi, com a la
batlessa en el cas del Parc Natural, me
sembla que amb el fòrum la forma
com s’han fet les coses no és tampoc

la més adient i que hi ha indicis clars
i suficients per a sospitar, que no li
interessa el fòrum de Participació
Ciutadana de  la Colònia de Sant Pere.
El motius de fons de perquè a la
batlessa i, pot ser, al seu partit polític
no les interessa el fòrum ens són ara
per ara desconeguts.
Els motius perquè aquelles persones
que hem participat en el fòrum volem
mantenir aquesta realitat són entre
d’altres, perquè el fòrum genera
responsabilitat i consciència social i
política respecte als nostres problemes
comuns. Ens permet participar
eficaçment en la disponibilitat d’una
partida pressupostària. Durant l’any
2006 una partida de 60.000€ s’és
invertida amb la seva totalitat en
projectes considerats prioritaris pels
ciutadans. La complicitat ciutadans –
govern municipal ha funcionat.
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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

Aquest fet deuria ser en si mateix
argument suficient per a una avaluació
positiva  d’aquesta entitat.
Les promeses electorals tenen, en
molts de casos, com a principal
objectiu guanyar les eleccions, són
promeses sovint desmesurades,
mentides piadoses pensades per un
temps concret: les eleccions. Una
vegada aconseguit l’objectiu hi ha
quatre anys per a manar. Els votants
ja han fet el que havien de fer. Ara
comença el temps dels representants
polítics.
La filosofia del Fòrum de Participació
Ciutadana el que pretén, pel contrari,
és que la participació del ciutadà en la
política no sigui cosa d’un dia cada

quatre anys, sinó de forma continua i
durant tota la legislatura. El fòrum
contribueix, evidentment, a una
politització dels ciutadans en el sentit
originari de la paraula d’infondre
consciència política a la gent i fer-la
participar activa i eficaçment en la
vida política, per això dèiem no
entendre que es pugui donar com a
motiu per a aturar o suprimir una
entitat el que aquesta s’hagi polititzat.
El Fòrum només pot ésser molest als
polítics que entenen la participació
com una limitació o control al seu
poder i no com una implicació i
contribució a una forma de relació
més estreta entre el consistori i els
ciutadans en vistes a assolir uns

objectius comuns: una distribució més
justa i més participativa dels doblers
públics.
Per aquests i altres motius volem i
desitjam que el fòrum es mantengui i
es recolzi per poder seguir influint en
forma operativa i real en els
pressupostos i conseqüentment en tot
el procés de decisió i execució dels
projectes i resolució de necessitats i
problemes que afecten la localitat i
territori de la Colònia de Sant Pere.
Els responsables del Parc Natural
sembla que, al menys, fitxaren una
data per a una pròxima reunió. Ens
alegrarem si passa semblantment i es
fitxa també una data per a la pròxima
assemblea del Fòrum de la Colònia de
Sant Pere. El que en cap manera és
desitjable és que el fòrum passi al

capítol de les promeses electorals.

Reunions informatives de la recollida selectiva domiciliaria a la Colònia de San Pere.

La setmana passada es varen realitzar
dues reunions més on s’informava del
nou sistema de recollida selectiva de fems
a La Colònia de Sant Pere i Montferrutx,
que es posarà en marxa a partir del mes
d’Abril. La data concreta encara no està
establerta, però tot d’una que s’establesqui
s’informarà a tots els futurs usuaris. En
aquestes reunions es va poder constatar
l’interès dels coloniers en el nou sistema,
els quals varen poder fer totes les preguntes
i suggerències que trobaren oportunes,
tant a la regidora de Medi Ambient de
l’Ajuntament, com a la tècnica de Medi
Ambient de l’empresa que durà a terme
aquesta experiència pilot al nostre
municipi.
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La gran majoria dels assistents varen
estar molt interessats en saber
exactament a on havia d’anar cada
cosa, tot i és cert que la majoria ja
realitza la separació dels fems, la gran
majoria volia estar segur de realitzar
correctament la separació, així va
haver preguntes com una botella de
vidre que té l’etiqueta de paper i el tap
de metall com s’hauria de fer
correctament. La resposta va ser la
següent: el paper dins el cubell blau
del paper, la botella dins el cubell
verd del vidre i el tap de metall dins el
cubell groc dels envasos lleugers.
També és va aclarir que en el cas de
les medicines, encara que només sigui
el cartó, o bé s’ha de dipositar dins els
fems normals, o s’ha de dur a les
farmàcies, que disposen d’un recipient
preparat.
Un altre de les dubtes més freqüents,
va ser com implicaria aquest nou
sistema al moviment de visitants
externs que té la població durant els
mesos d’estiu. Per això tant l’empresa
concessionària, Rebalim S.A., com
l’Ajuntament d’Artà, han previst
col·locar una sèrie d’àrees d’aportació,
coneguts comunament com a punts
verds, a les afores del nucli urbà de La
Colònia. També pensant en això els
diumenges a vespre hi haurà una

recollida domiciliària de fems
normals.
És important recalcar que els residus
s’han de treure a partir de les 19:00
hores i que a partir de les 21:00 hores
l’empresa Rebalim començarà a
recollir els fems, menys en els cas de
la recollida de vidre, la qual es
realitzarà a partir de les 8:00 del matí
per evitar molèsties als veïnats amb el
soroll dels vidres.
Per tal de que tothom realitzi
correctament la recollida,

l’Ajuntament està en vies d’aprovar
un reglament on quedarà establert tot
un seguit de multes econòmiques a
qui deliberadament realitzi un mal ús
d’aquesta recollida. També s’ha
d’informar de que si no es treu els
fems correctes el dia de recollida,
l’empresa no els recollirà.
A principis del mes d’octubre tant
l’empresa concessionari, Rebalim
S.A., com l’Ajuntament d’Artà
informaran de les quantitats de residus
separats i del compliment del pla pilot
duit a terme a aquesta localitat.
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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)

Bases  concurs punt de llibre text-07

Per tal de promoure la lectura i oferir un espai de
participació i de creació artística, l’Ajuntament d’Artà
convoca el II Concurs de Punts de Llibre, que es
regeix per les bases següents:
1. Poden prendre part en el concurs tots els joves

d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys.
2. El tema és lliure. Es valorarà l’originalitat.
3. El format del punt de llibre és de 5 cm per 20 cm.

La tècnica per fer el punt és lliure i s’ha de
dibuixar a una sola cara, a 1 o 2 colors, i ha de
ser pla (sense afegits).

4. El punt ha d’estar firmat al darrere amb un
pseudònim, i s’ha d’acompanyar d’un sobre
tancat, identificat amb el pseudònim, dins del
qual hi han de constar el nom i els cognoms,
l’edat, l’adreça i el telèfon. A les biblioteques
se us entregarà, prèviament, aquest sobre i les
bases de participació.

5. Només s’accepta un exemplar per persona.
6. Els exemplars es poden lliurar a qualsevol de

les biblioteques municipals d’Artà fins dia 17
d’abril de 2007.

7. El jurat estarà format per persones vinculades a
l’Ajuntament d’Artà, al món dels llibres i al
món artístic.

8. S’estableix un únic premi, que consistirà en una
càmera fotogràfica digital i en l’edició del punt
de llibre per a la utilització a les biblioteques
municipals fins a la propera edició del concurs.
A més, es farà una exposició a la Biblioteca de
Na Batlessa amb tots els punts participants.

9. El veredicte i el lliurament de premis es farà dia
23 d’abril a la Biblioteca de Na Batlessa.

10. Els punts no premiats es podran recollir a la
Biblioteca de Na Batlessa durant el mes de
maig. Un cop exhaurit aquest termini,
l’Ajuntament no es responsabilitza dels
exemplars.

11. No s’acceptaran els treballs que no acompleixin
els requisits que es recullen en aquestes bases.

El jurat pot resoldre aquells aspectes que no es
preveuen en aquestes bases.

BASES

1. La Biblioteca Municipal convoca
el X Certamen de Narració Curta entre la
població escolar d'Artà.
2. Les obres que es presentin han de
ser originals i inèdites i han d'estar escrites
en català.
3. Les obres presentades han de tenir
una extensió màxima de dos folis per una cara.
4. El tema de la narració és de lliure elecció.
5. S'estableixen tres categories de participació segons l'edat:
a) de  10  a  12  anys
b) de  13  a  15  anys
c) de 16   a  18 anys
6. El jurat ha de valorar la creativitat i l'originalitat de la
narració.
7. Les narracions s'han de presentar escrites en els fulls que
l'organització posarà a disposició dels participants i que es
podran aconseguir a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
8. El termini de presentació de les narracions acaba dilluns
dia 17 d'abril de 2007, les quals s'han d'entregar a la Biblioteca
Municipal de Na Batlessa o a la de la Colònia de Sant Pere,
abans de les 20 hores.
9. Haurà un premi pel guanyador i finalista de cada
categoría.
10. Queda a parer del jurat declarar deserts els premis i,
també, concedir els accèssits que cregui oportuns.
11. Qualsevol obra presentada que, al parer del jurat, no
s'adapti a alguna de les condicions d'aquest plec, es declararà
fora de concurs.
12. Les decisions del jurat són inapel·lables.
13. El lliurament dels premis tendrà lloc dia 23 d'abril de
2007, a les 19 hores, als jardins de Na Batlessa.
14. Els originals de les narracions sense premi ni accèssit
podran retirar-se de la Biblioteca Municipal de Na Batlessa pel
seu autor, o per un representant autoritzat, durant el mes de
maig.  En cas de no fer-ho, s'entendrà que hi renuncien.
15. Qualsevol cas no previst en aquestes bases ha de ser
resolt per la Comissió Organitzadora.
16. El sol fet de concursar implica l'acceptació de les
condicions anteriors.

Bases certamen narració curta joves '07
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de la parròquia
Setmana Santa.

La pasqua, la mort i la resurrecció del
Senyor, és el centre de la fe cristiana
i els cristians l’hem de celebrar amb
gran solemnitat. L’Església ens
ofereix les celebracions litúrgiques
de les que hem de participar si és que
volem escoltar els relats autèntics que
expressen la fe en el ressuscitat i ser
empeltats al dinamisme de vida que
neix de la pasqua. Per això des d’aquí
convidam a tothom.
Però a més, el poble, sempre ha tengut
una pressió centrífuga sobre lo
litúrgic. En un sentit negatiu: costa
deixar-se dur pel misteri de la Pasqua.
El «cristià total» no és el que s’acosta
a Jesús per dur-se’n el que necessita o
pensa que li convé, sinó que és Jesús
que el pren i agafa el protagonisme de
la seva vida i el converteix en un
instrument de la salvació al mateix
temps que el fa un beneficiari
d’aquesta. En temps de Jesús eren
molts pocs els que donaren aquesta
passa: els apòstols, Maria, «les dones»
i pocs més. La majoria de la gent,
s’acostava a Jesús per sentir algunes
paraules que l’orientassin o per rebre
curació o solució dels seus problemes.
Entregar-se a ell del tot, sols molts
pocs. Els cristians conscients, ens
acostam a les celebracions litúrgiques
no per veure si ens agradaran o si en
traurem res, sinó per submergir-nos
dins el misteri de la pasqua. Però no
som molts. De totes maneres vos
convidam, veniu i ho veureu.
Però també ha tengut una pressió
centrífuga amb sentit positiu: la
celebració litúrgica cristiana és
estèticament i emocionalment sòbria,
li toca ser així, de vegades, per
desgràcia, la causa és la poca capacitat

de la comunitat que celebra o els seus
dirigents, però encara que tenguessim
una gran capacitat, caldria la sobrietat.
La celebració cristiana mai serà un
espectacle per anar a veure’l, ni un
lloc on fer vibrar les emocions més
fortes, hi hauria el perill de que fóssim
distrets de lo essencial, o que principal
aparegués com a secundari. Per això,
el poble, ha envoltat els misteris

centrals de la fe amb actes de
religiositat popular que li permeten
acostar-se al misteri sense capficar-
s’hi i també li permeten gaudir del
misteri conduïts pedagògicament per
ornaments estètics o emotius que
estiren per ells tot sols i no exigeixen
l’esforç d’entrar al misteri nuu que de
vegades no és tan atractiu.
A Artà, heretat de la tradició, terme
mig entre lo litúrgic i popular tenim el
Via Crucis del dimarts sant, i ja del tot
populars les processons del dijous i el
divendres. I heretat d’una tració molt
més recent, tenim els autos

sacramentals del Davallament i el
sopar del Senyor. És bén destacable
la serietat i ordre de les nostres
processons que et submergeix en la
passió. I també l’excel·lència escènica
i estètica dels nostres autos
sacramentals que transmeten les
emocions d’aquells fets. També hi
convidam a tothom.
I tenguem una actitud de no oposició:
els que participam de les celebracions
litúrgiques, no ho volguem tot, no
despreciem els actes populars per la
mescla que tenen de moltes coses,
apreciem-los com a pedagogia per
mostrar incomplet el misteri de la
Pasqua a moltes persones que si no
fos així no en participarien ni poc ni
molt. I els que participau dels actes
populars i no dels litúrgics, tampoc
les desprecieu ni les tengueu com a
simple residu del passat, sinó intentem
unir lo popular a lo litúrgic per tal que
els actes populars, amb el temps, poc
a poc, no vagin perdent la relació amb
el misteri de la Pasqua de Jesucrist
que, no ho oblidem, és la seva
vertadera gràcia. Fins i tot les imatges
provocatives sobre els símbols
cristians que de vegades surten als
mitjans de comunicació, no cridarien
gens l’atenció si la religiositat cristiana
no fos un element viu i molt present
dins la nostra societat. Igual passaria
als autos sacramentals, per molt ben
construïts que fossin si la celebració
de la Pasqua no els donàs el marc
temporal i de sentit.

Portadors, «Costaleros».

Necessitam persones que vulguin col·laborar com a portadors del «Pas Gros», Jesús portant la Creu el dijous
i La Pietat el divendres. Han de ser persones fortes ni massa grans ni massa petites. Vos podeu posar en contacte
amb Antoni Amorós (617890763) o Pere Font (616772578).
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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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Ja hi tornam a ser

L’altre dia vaig trobar en Miquel
Alzamora passejant els seus bessons
per Artà. Em vaig aturar i li vaig
demanar què passava amb la seva no
convocatòria pel Mundial de Palma.
Ell, amb un gest de  resignació em va
contestar que no ho sabia, que havia
corregut les curses del Campionat
d’Espanya lesionat i creia que havia
demostrat que, fins i tot lesionat, és un
corredor a tenir en compte. Però ja hi
tornam a ser,  sembla que no el volen.
En Miquel,  en la meva modesta
opinió, ha de ser un poc millor que els
altres per poder anar a la selecció.
L’any passat  va fer campió d’Espanya
d’Scrath i després no el convocaren
pel Mundial. No ho entenc. Com ja he
dit abans, en Miquel ha d’esser un
poquet millor que els altres per poder
anar a segon quines convocatòries.

Aquell mateix dia que vaig trobar en
Miquel, fullejant el Diario de
Mallorca me’n vaig endur una molt
grata sorpresa. A  la secció de cartes
enviades al director n’hi havia una
que es titulava Miquel Alzamora.
Aquesta carta l’escrivia un senyor de
Sineu i coincidia amb ell que la no
convocatòria d’en Miquel no és justa.
Ell, fins i tot, parlava que els polítics,
federatius i els propis aficionats no
hauríem de consentir que en Miquel
no fos convocat pel seu mundial, el
mundial de Palma.
Jo, des de la meva opinió, he que dir
que el tema que en Miquel no vagi a
la convocatòria de la selecció és
perquè  el seleccionador nacional no
mana en allò que ha de manar i que hi
ha altres persones que dins el vestidor
comanden més que no ell. Com he dit

abans, és la meva opinió, però és el
que crec.
Pens que en Miquel està més que
sobradament preparat per anar al
Mundial  i seria una llàstima que es
perdés aquesta convocatòria ja que
crec que és la convocatòria per un
mundial que li fa més il·lusió, el seu
mundial, el mundial de la seva terra.
Tant de bo que el seleccionador
nacional faci la seva feina i recuperi
en Miquel per aquesta cita
mundialista.
De tota manera, tant si hi vas com si
no,  i com he dit en qualque altra
ocasió, sempre tendràs la meva
admiració, no tan sols com esportista,
sinó, sobretot, com a persona.

Joan Ramon Tous Ferrer.

carta al director
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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 al director
EL MILLOR TEATRE A MALLORCA, A LA COMARCA DE LLEVANT
Sens dubte, la programació que ofereixen els teatres de Manacor, Artà, Capdepera o sa Màniga (Cala Millor-Sant
Llorenç) fa del Llevant la comarca de Mallorca amb la proposta escènica més atractiva

En pocs anys el panorama teatral de
Mallorca ha canviat substancialment.
L’obertura de nous espais
(Auditòrium sa Màniga, Teatre
d’Artà, Teatre de Capdepera, etc.) ha
permès que l’oferta escènica que tenia
a l’abast l’espectador de Mallorca
s’ampliàs considerablement. En el cas
de la comarca de Llevant, el Teatre de
Manacor (que encapçala la
programació teatral) ha trobat nous
aliats amb els teatres i auditoris que
els municipis veïns han posat en
funcionament.
Si feim un repàs ràpid a la cartellera
dels diaris que es publiquen a
Mallorca, deduirem una sèrie
d’aspectes. En primer lloc, la
dicotomia no es troba entre Palma i
Part Forana, sinó entre Palma i Llevant
de Mallorca. Cada municipi de
Llevant disposa avui dia d’un espai
escènic que programa habitualment,
cosa que no succeeix a la resta de
Mallorca. En segon lloc, les propostes
teatrals. Sempre és una mica complex
entrar en la valoració qualitativa del
teatre que pot veure l’espectador. Per
tant, aquí cadascú s’haurà de formar
la seva pròpia opinió. Per part meva,
puc col·laborar en la formació
d’aquesta opinió recordant breument
alguns dels espectacles que han vengut
o que arribaran a la nostra comarca
entre gener i maig d’enguany. Vegem-
ho amb més detall.

A Manacor s’ha vist Mòbil, de Sergi
Belbel, producció del Centre d’Arts
Escèniques de Reus i del Teatre Lliure;
Una còpia, del nobel anglès Harold
Pinter, també producció de Reus;
Antígona, de Sòfocles, dirigida per
Oriol Broggi, amb Clara Segura i Pep
Cruz entre d’altres, un dels millors
treballs que he vist mai; i la comèdia
Pels pèls, amb actors com Àlex
Casasnovas, Beth, etc.
El Teatre de Capdepera ha convidat el
polifacètic Toni Albà per al lliurament
dels Premis de l’Associació de Teatres
i Auditoris Públics de les Balears, i
més endavant podreu seguir el treball
de la companyia Vol Ras.
A Artà s’ha pogut veure Hamelin, de
la companyia Animalario; la polèmica
obra Lorca eran todos, dirigida per
Pepe Rubianes i amb dificultats perquè
es pogués veure al Teatro Español de
Madrid, que dirigeix Mario Gas; i
Last Chance, del Teatre Lliure. Aquest
darrer espectacle forma part del
programa del Festival Cool Days, que
s’ha consolidat com una suggestiva
proposta d’arts contemporànies.
El Teatre d’Artà recolza obres d’actors
i directors mallorquins com a Pep
Tosar, del que hem vist Sa Història
des senyor Sommer i del que a finals
d’aquest mes de març si estrenarà
Somnis de Somnis, d’Antoni
Tabucchi. A més del nou treball de
Marga Llobera «A granel».

A finals d’abril es podra veure
Antígona, de Sòfocles, dirigida per
Oriol Broggi, amb Clara Segura i Pep
Cruz, entre d’altres.
També una bona programació infantil
que s’ha duit a terme mitjançant la
col·laboració de tots els teatres
públics: Pippi Calzaslargas de
Lazzigags produccions i  Brins de la
companya catalana Nats Nus.
Finalment, l’Auditòrium sa Màniga
de Cala Millor ha presentat Carnaval,
la darrera obra de Jordi Galceran,
dirigida per Sergi Belbel, a càrrec de
la companyia del Teatre Romea; i
també En Pólvora, producció del
Teatre Nacional de Catalunya, i
primera obra del clàssic Àngel
Guimerà que arriba a Cala Millor. A
més a més, a finals d’abril el Teatro
Gayarre de Pamplona hi presentarà
una de les obres més universals del
teatre, La casa de Bernarda Alba, de
García Lorca, dirigida per Carme
Portaceli.
A partir d’aquest breu article jutjau
vosaltres mateixos si el teatre que
podeu veure a Manacor, Cala Millor,
Artà o Capdepera no converteix la
comarca de Llevant en el millor indret
de Mallorca per veure-hi bon teatre.
No vos ho perdeu.

Associació de Teatres i Auditoris
Públics
Pere Santandreu
Director de l’Auditòrium sa Màniga
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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

carta al director
L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

27-M: el retorn de la confiança
Ens trobam en el compte enrere cap a
una altra comtessa electoral que s’ha
de celebrar el proper 27 de maig.
Novament els partits polítics hauran
de preparar unes propostes i elaborar
un programa electoral per intentar
engrescar i motivar els electors a
exercir el dret a vot que té tot ciutadà
major d’edat.
Un dret, el de sufragi, que representa
la màxima expressió de llibertat i
d’igualtat  en un estat democràtic de
dret, però que molt sovint deixen
d’exercir un gran nombre de ciutadans
quan són cridats a les urnes.
Els motius que pot tenir qualsevol
ciutadà per no anar a votar són
múltiples i variats,  però probablement
existeix un denominador comú en
totes aquelles persones que renuncien
a exercir aquest dret al sufragi, això
és, la pèrdua de confiança en els partits
polítics i en les persones que els
representen, és a dir, en el polítics.
Una pèrdua de confiança que sol ser
motivada per la frustració que senten
sovint els administrats quan no veuen
realitzades les seves demandes o quan
no s’acompleixen les expectatives
creades per les propostes electorals.
Probablement, però, el desencís que
es percep entre la ciutadania envers la
política i els polítics té també molt a
veure amb el comportament de
determinats polítics i els partits als
quals pertanyen. És ben cert que els
darrers mesos les notícies que
apareixen als mitjans de comunicació
no conviden gens a canviar aquest

tros, la solució per a Artà; la seva
desfeta abans d’hora era del tot
previsible i es va produir quan encara
faltava més d’un any per a les
eleccions. Amb la sortida del govern
d’EU-EV es retornava a la situació
que es donava el primer any de
legislatura, a la d’un govern feble i en
minoria, que hauria de cercar els
suports necessaris per poder tirant
endavant les seves propostes.
El resultat però, ha estat radicalment
diferent, el govern actual, en minoria,
no ha hagut de patir el bloqueig que es
produí durant el mandat de Margalida
Tous, perquè per als Independents
són més importants el sentit de la
responsabilitat i l’interès general dels
ciutadans que les confrontacions
partidistes. Durant aquests darrers tres
anys de legislatura els Independents
hem intentat exercir una oposició
constructiva ja que aquesta és, al
nostre parer, l’única manera de fer
política, perquè els ciutadans puguin
percebre que els partits polítics i les
persones que els representen, estan
(estam) al servei del poble.
Així doncs, el repte del nou consistori
que sortirà elegit el proper 27 de maig
serà, sens dubte, intentar retornar la
confiança en els polítics i dignificar la
seva tasca i, per això, des del nostre
partit polític, ens comprometem a
mantenir una línia de coherència
política i a actuar sempre en benefici
de l’interès general i dels ciutadans
del municipi d’Artà.
www.arta.cat/independents

sentiment de desconfiança: els
escàndols de corrupció urbanística a
diferents ajuntaments o els casos de
les subvencions, és a dir dels doblers
públics, que afavoreixen associacions
o col·lectius propers a un determinat
partit, fan que aflorin entre la població
els tòpics de sempre: «els polítics tots
són iguals i només cerquen el seu
benefici».
En aquest sentit, tampoc no han estat
gens exemplaritzants les formes i
maneres d’actuar d’alguns partits del
nostre ajuntament durant la legislatura
que està a punt  d’acabar.  Recordem
el clima de crispació que es va donar
durant el primer any de legislatura i el
bloqueig sistemàtic a la iniciativa
municipal a què es va sotmetre l’equip
de govern, en minoria, per part de
l’oposició.  Aleshores, PP/UM/EU-
EV, anaren de la mà per provocar,
amb la seva majoria, un situació de
col·lapse municipal mai vista. No els
preocupaven les conseqüències
nefastes que podien ocasionar a la
Sala, i no calculaven l’efecte pervers
de la seva estratègia. No els
interessava, ni per al bé del poble ni
per a l’interès general, desencallar la
situació creada: s’estimaven més
l’escac i mat. I, per recuperar el clima
de normalitat institucional necessari
per governar a l’ajuntament, els
Independents renunciàrem al govern.
Però, a les acaballes de la legislatura,
podem observar que el govern tripartit
format  després de la dimissió de
Margalida Tous, no ha estat, ni de bon
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Abril de lletres
Biblioteca Municipal d’Artà
C/ de Ciutat, 1
Tel.  971 83 52 67

Abril

A partir de dia 1 d’abril, a les
biblioteques municipals podeu
recollir les bases i el material per
participar en:
- X Certamen de Narració Curta.
Categories: de 10 a 12 anys, de 13 a
15 anys i de 16 a 18 anys. El 17 d’abril
és el darrer dia per entregar les
narracions.
- II Premi Artà de Narrativa Breu.
Categoria: majors de 18 anys. Les
obres es poden presentar fins dia 30
de juny.
- II Concurs de Punts de Llibre.
Categoria: de 14 a 18 anys. El 17
d’abril és el darrer dia per fer entrega
dels treballs.
- De quin llibre es tracta, es un concurs
per a adults. El 19 d’abril és el darrer
dia per fer entrega del joc.

4 d’abril
A les 18 h, El professor Sorpreses i
els secrets dels llibres, contacontes a
càrrec del Professor Sorpreses (o
Produccions de Ferro).

11 d’abril
A les 18 h, Sant Jordi i el drac,
contacontes a càrrec de la companyia
Els Contes Bojos.

18 d’abril
A les 17 h, projecció de la pel·lícula
Rovelló i la llegenda de Sant Jordi.

23 d’abril - Dia del Llibre
A les 16 h, Mostra del Llibre al
carrer de Ciutat, davant Na Batlessa.
Podreu gaudir de les darreres novetats
en llibres, contes infantils i llibres de
temàtiques especialitzades. La mostra
estarà amenitzada amb la música dels
xeremiers.
A les 17 h, Un Sant Jordi especial,
taller de contacontes i il·lustració, a
càrrec de la Fundació Kairòs. Dirigida
a nins d’entre 5 i 7 anys.
A les 18 h, presentació de 4 Tune
Tales, contes, cançons i molt més , a
càrrec de Julie Fairweather i Francisca
Rosselló, a l’amfiteatre de Na Batlessa
A les 19 h, entrega dels premis dels
concursos de narració curta, de
punts de llibre i del joc De quin
llibre es tracta, a l’entrada de Na
Batlessa.
A les 19.30, conferència literària «El
paisatge mallorquí en la nostra
literatura (segles XIX i XX): de
l’Arcàdia a la corrupció». Revisió
dels autors Sureda i Blanes i Ginard
Bauçà, relacionats amb Artà i el seu
paisatge, notaris d’una transició
estètica i ecològica. A càrrec de
Miquel Rayó.

24 d’abril

A les 17 h, representació de l’obra de
teatre El circ de la lluna, a càrrec de
la companyia Teatrèmol. Espectacle
dirigit a nins de 6 a 10 anys.

Teatre d’Artà
C/ de Ciutat, 1
Tel. 971 82 97 00

27 d’abril
A les 21 h, representació de l’obra de
teatre Antígona, de Sòfocles, sota la
direcció d’Oriol Broggi, i amb la
participació destacada de Clara Segura
i Pep Cruz, entre d’altres. L’obra ha
estat guanyadora de dos Premis Butaca
2006: millor muntatge teatral i millor
director teatral. Centrada en la nissaga
de Tebes, Antígona prolonga
l’argument de Els set contra Tebes,
d’Èsquil, i parteix del combat que
enfronta els germans Etèocles i
Polinices.

Biblioteca Municipal de la
Colònia de Sant Pere
Plaça de la Bassa d’en Fasol, s/n
Tel. 971 58 92 97

Abril

13 d’abril
A les 18 h, Sant Jordi i el drac,
contacontes a càrrec de la companyia
Els Contes Bojos.

20 d’abril
A les 17 h, projecció de la pel·lícula
Rovelló i la llegenda de Sant Jordi.

noticiari
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DIVENDRES 30 DE MARÇ
Celebració de la penitència       Colònia
20.00

DIUMENGE DEL RAM, 1 D’ABRIL
Benedicció de rams, processó                          Colònia  10.00
i missa.                                                          Convent  11.00
                              Residència de persones majors  12.00

Actuació de l’orfeó artanenc,
pregó de Setmana Santa a càrreg de D. Gabriel Carrió i
Vives i missa de la Passió.                St. Salvador  17.00

DILLUNS SANT, 2 D’ABRIL
Via Crucis                                                     Colònia  20.30

DIMARTS SANT, 3 D’ABRIL
Celebració de la penitència i Via Crucis          Església  20.30

DIMECRES SANT, 4 D’ABRIL
Missa Crismal (es suspenen les misses del poble)

     La Seu  19.30

DIJOUS SANT, 5 D’ABRIL
Missa del Sant Sopar                                      Convent  18.00
                                                            Església  18.00
                                                            Colònia   20.00

Auto Sacramental del Sant Sopar i Processó
Convent a continuació
Recorregut: Calvari, Botavant, Major, plaça de’s
Marxando, Rafel Blanes, Pou Nou, Figueretes.

   Convent  21.30

DIVENDRES SANT, 6 D’ABRIL
Celebració de la Mort del Senyor                    Convent  15.30

   Església   18.00

                                                            Colònia    20.00

Endavallament de la Creu Processó del Sant Enterrament
a continuació
Recorregut: Costa de St Salvador, Figueretes, Pou Nou,
Mn Josep Sancho de La Jordana, costa de’n Torreta,
Figueretes.

      St Salvador  21.30

DISSABTE SANT, 7 D’ABRIL
Vigília Pasqual                                               Convent  20.30
                                                             Colònia  20.30
                                                             Església  21.00

DIUMENGE DE PASQUA, 8 D’ABRIL
Processó de l’Encontrada i missa de Pasqua amb actuació
de l’Orfeó  Artanenc.     Artà         9.00

     Colònia  11.00
                                                             Convent  12.00
Misses al capvespre com tots els diumenges.

programa festes

Programa Setmana Santa
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Vólei

Diada de vólei
El passat 10 de març es celebrà a
Manacor la segona diada de vólei de
la Comarca de Llevant amb presència
dels equips alevins i benjamins del
Club Vólei Artà. Els artanencs
demostraren ja un major rodatge que
a la primera diada i es veren moments
de molt bon joc. Per suposat, els nins
i nines també gaudiren molt més
d’aquesta segona diada i acabaren
molt contents.

INFANTIL FEMENÍ
09-03-07
Dibauto Algaida 3
Bar Poliesportiu Artà 1
25-12 / 25-15 / 16-25 / 25-10
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.
Moltes dificultats va tenir l’equip
infantil per contrarestar el servei de
l’equip d’Algaida i això va
condicionar quasi tot el joc de l’equip
artanenc. En el tercer set les d’Artà
estaren més encertades i el servei local
ja no va decidir tant, i el set caigué del
costat artanenc. El tercer set va ser
molt semblant als dos primers.

14-03-07
Montesion B 3

Bar Poliesportiu Artà 0
25-21 / 25-11 / 25-18
C.V. Artà: M. Bel Matallana, M.
Riera, C. Rebassa, C. Rozalen, G.
Quintanilla, C. Picó, M. Ravelo, M.
Victòria Sorell, N. Pérez,  C. Zizzo,
M.Fca. Bisbal i E. Goonesekera.
Gran partit de les infantils, potser el
millor primer set de la temporada, tot
i la derrota per 3 sets a 0. Les nostres
milloraren molt la recepció i reberen
molts pocs punts directes de servei.
La diferència entre els dos conjunts
va venir marcada per l’edat i la major
força de les locals, i en aquest aspecte
les artanenques poc hi pogueren fer.
Es veren jugades molt elaborades i
grans defenses per part de les
artanenques.

16-03-07
Bar Poliesportiu Artà 0
Cide B 3
C.V. Artà: M. Bel Matallana, M.
Riera, C. Rebassa, C. Rozalen, M.
Ravelo, M. Del Mar Gil, M. Fca.
Pastor, C. Picó,  M. Victòria Sorell,
N. Pérez,  C. Zizzo, M.Fca. Bisbal i E.
Goonesekera.
Un altre bon partit de l’equip artanenc
on es varen tenir opcions i on en molts
moments es va anar per davant en el
marcador. Les d’Artà desaprofitaren
avantatges importants com un 23 a 18
i un 10 a 0, per acabar cedint els sets.
El joc, però, que és el més important,
va millorant partit a partit.

CAMPIONAT DE
MALLORCA CADET
FEMENÍ
15-03-07
DUPLICAT ARTÀ 1
IES Bendinat 3
17-25 / 25-22 / 23-25 / 18-25
C.V. Artà: X. Puigserver, M. Bel Silva,
R. Llaneras, A. Bernat, V. Quintanilla,
A. Riera, M. Fca. Infante, A. Ferragut,
C. Sansó. Lliure. F. Jaume
Inici del campionat de Mallorca per
part de les cadets i derrota davant el
Bendinat, un equip al que se li havia
guanyat els dos partits de la primera
fase. Les nostres sortiren molt
nervioses, amb moltes errades de
serveis i el Bendinat ho aprofità per
anar-se’n en el marcador en els 4 sets.
Això va suposar anar a remolc durant
tot el partit i que el Bendinat pogués
jugar còmodament, fora pressió. En
el segon set però, es va remuntar i
aconseguiren guanyar el set, i
semblava que hi podia haver reacció.
Al tercer i quart va passar el mateix,
moltes errades per part de les nostres
i diferència des del principi en el
marcador.
CADET FEMENÍ
17-03-07
Sóller 1
DUPLICAT ARTÀ 3
27-25 / 20-25 / 16-25 / 21-25
C.V. Artà: X. Puigserver, M. Bel Silva,
R. Llaneras, A. Bernat, A. Riera, M.

esports
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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

Fca. Infante, A. Ferragut. Lliure. F.
Jaume
Després de fallar contra el Bendinat,
ja no hi podia haver més errades si es
volien tenir opcions d’entrar al
Campionat de Balears, on hi ha plaça
pels dos primers. El Sóller era
possiblement el rival amb el qual ens
jugaríem la plaça i les d’Artà sortiren
conscients d’això. No es varen
cometre tantes errades de servei com
en el partit anterior i en recepció i atac
també es va fer una gran feina. El
primer set va ser molt igualat i els dos
conjunts varen tenir pilota de set, però
foren les de Sóller les que s’anotaren
el set. A partir d’aquí les nostres encara
apretaren més, i amb un gran treball
en defensa de primera línia,
acompanyat per un atac molt efectiu,
anaren  imposant el seu millor joc i
guanyaren el partit.

JUVENIL MASCULÍ
11-03-07
Bunyola 0
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
21-25 / 23-25 / 21-25
C.V Artà: Miquel Angel Tous, Miquel
Pastor, Toni Llabrés, Toni Massanet,
Guillem Roser, Marc Bisbal i Toni
Xavier García.
S’havia de guanyar, ... i es va guanyar
amb total autoritat. Era un partit on hi
havia en joc el segon lloc de la
classificació i els nostres, tot i la
pressió de jugar fora camp, realitzaren
un excel·lent partit. Des del principi
sortiren mentalitzats per guanyar el

partit i no es deixaren influenciar per
les constants protestes i aturades del
joc per part dels locals. El servei va
fer molt mal a la recepció local i
dificultava la posterior construcció
de l’atac; per contra la nostra recepció
permetia disposar de vàries opcions
atacants.

CAMPIONAT DE BALEARS
JUVENIL MASCULÍ

17-03-07
Bunyola 1
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
25-21 / 23-25 / 20-25 / 22-25
C.V Artà: Miquel Angel Tous, Toni
Llabrés, Toni Massanet, Guillem
Roser, Marc Bisbal i Toni Xavier
García.
Inici del Campionat de Balears juvenil
i davant l’absència d’equips de
Menorca i Eivissa, el disputaren els
tres primers classificats de Mallorca.
A diferència dels altres anys, on els
dos primers anaven al Campionat
d’Espanya, sols el primer classificat
obtindria la plaça. El Campionat es
presentava complicat pels artanencs,
amb la important baixa del col·locador
Miquel Pastor, i això condicionà tot
el joc  atacant dels artanencs. Tot i
aquest contratemps, en el primer partit
es va derrotar al Bunyola, en un
excel·lent partit per part dels nostres.
Es sobreposaren a les baixes i amb tan
sols 6 jugadors, derrotaren al Bunyola,
un equip que ens havia complicat
molt el joc en els altres dos partits.
Això va donar una injecció de moral

gran als nostres de cara a
l’enfrontament amb el Pòrtol.

18-03-07
Pòrtol 3
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 0
25-20 / 25-21 / 25-22
C.V Artà: Miquel Angel Tous, Rafel
Gili, Toni Llabrés, Toni Massanet,
Guillem Roser, Marc Bisbal i Toni
Xavier García.
El partit contra el Pòrtol va ser la
final, ja que ells també havien derrotat
al Bunyola i per tant, el guanyador del
partit es proclamaria Campió de
Balears. El partit va ser molt ajustat,
tal i com ho demostren els parcials i
els artanencs feren un partit molt seriós
i lluitaren cada pilota com si fos la
darrera. Davant això, sols cal donar
l’enhorabona als d’Artà pel gran
Campionat i per la segona posició.

SÈNIOR FEMENÍ
10-03-07
C.J. Petra 3
TOLDOS ARTA 2
20-25 / 21-25 / 25-21 / 25-18 / 15-8
Toldos Artà: C. Maria, M. C. Carrió,
M. Riera, M. Perelló, M. Navarro, M.
Zafra, A. Servera i C. Valero
Segon partit consecutiu que l’equip
femení desaprofita un 2 a 0 per acabar
perdent per 3 a 2. El partit es
presentava molt interessant ja que els
dos conjunts estan situats a la part alta
de la classificació i així va ser. Les
nostres jugaren dos sets a un nivell
altíssim i poc pogueren fer les petreres

esports
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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

per aturar el joc artanenc. Tot funcionava, el servei, la
recepció, la defensa i el remat, molt efectiu i donava molts
punts a les nostres. Tal i com passà la setmana anterior, en
el tercer es girà tot, en part també pel major encert de
l’equip local, on el remat per 3 començà a funcionar i va
fer molt mal a les d’Artà, que no sabien com aturar-lo. Al
final 3 a 2 i decepció de les artanenques.

17-03-07
TOLDOS ARTA 3
Bunyola 1
23-25 / 25-22 / 26-24 / 25-17
Toldos Artà: C. Maria, Angels Servera, M. C. Carrió, M.
Riera, M. Perelló, M. Navarro, M. Zafra, A. Servera, C.
Sancho, C. Ferrer i C. Valero
Després de dues derrotes per la mínima, les artanenques
ens donaren una alegria en un partit molt ajustat i
emocionant. El primer set va caure del costat visitant, però
les d’Artà es varen saber refer i capgiraren l’encontre,
guanyant els altres 3 sets amb parcials molt ajustats els dos
primers i més còmodament el tercer.

SÈNIOR MASCULÍ
17-03-07
Cide 0
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ 3
22-25 / 15-25 / 15-25
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles Rodríguez, Llorenç Terrassa,
Martí Fornés, Xavier Riutort i  Tobias Widmer. Lliure,
Jordi Peña
Victòria més fàcil del que en un principi s’esperava, ja que
el Cide havia donat molts problemes en el partit disputat a
Artà. A més, els artanencs comptaven amb les baixes dels
juvenils, que a la mateixa hora jugaven el seu partit del
Campionat de Balears contra el Bunyola. Els artanencs
jugaren un partit molt seriós, amb un gran bloqueig que
condicionà molt l’atac col·legial. El primer set va ser el
més igualat, però en el segon i el tercer els artanencs
exhibiren una gran superioritat.

esports
Natació

Javi Muñoz, 6è d’Espanya infantil als 200 esquena
en el Campionat celebrat a Sabadell
Els dies 9, 10 i 11 de març es celebrà a les magnífiques
instal·lacions del C.N. Sabadell el Campionat d’Espanya
infantil d’hivern, amb presència de dos nedadors del Club
Aigua Esport Artà, Javi Muñoz, que participà a les
proves de 50 i 100 lliures i 100 i 200 esquena; i
Guillermo Gavilla als 400 lliures. S’ha de dir que
Guillermo també tenia la mínima dels 1500 lliures, però
limiten la participació a 24 nedadors i ell va quedar el 25.
El resultat més destacat va ser el 6è lloc de Javi Muñoz als
200 m. esquena en un temps de 2’17"37. La resta de temps
de Javi Muñoz varen ser els següents: 50 lliures, 26"80,
ocupant el lloc 30è de la general; 100 lliures, 57"17, 28è
de la general; i 100 esquena, 1’04"28, 12è de la general.
El temps de Guillermo Gavilla als 400 lliures va ser de
4’26"43, ocupant el lloc 23è de la general. El Club Aigua
Esport, com sol ser habitual, va compartir expedició amb
el C.N. Voltor Balear, on la nedadora Aina Torrens es va
proclamà Campiona d’Espanya de 200 papallona.
Enhorabona a tots.

Xisca Tous, 9a classificada als 800 lliures en el
Campionat d’Espanya Júnior celebrat a Madrid
El cap de setmana següent va tocar als júniors. El 16, 17
i 18 es va celebrar a la piscina M-86 de Madrid el
Campionat d’Espanya Júnior d’hivern, també amb
presència artanenca. Xisca Tous nedà una de les proves
més complicades, amb una mínima molt dura, que poques
nedadores varen aconseguir. Va aconseguir una meritòria
9a posició, amb un temps de 9’45"74. Va ser una sèrie
bastant accidentada i això va condicionar el temps de les
participants, lleugerament superior a la marca d’inscripció.
Hi va haver sortida nul·la a causa d’uns problemes amb el
cronòmetre electrònic i les nedadores varen haver d’estar
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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

prop de 10 minuts aturades, amb els
nervis que això suposa. Però bé, la
participació ja era un èxit i sols cal
donar-li la enhorabona.

5a jornada de lliga G1 i G2
El dissabte 17 de març va tenir lloc a
Inca la penúltima jornada de lliga
corresponent a les categories G1 i G2.
Tot i els problemes que hi va haver a
causa de l’alta calefacció i temperatura
de l’aigua, els temps dels nostres
nedadors varen ser bastants bons.

- 50 lliures: Adrià Cosano (96),
36"38; Madeleine Cueto (96),
40"76, millorant 2 segons la
seva marca personal.

- 100 lliures: Roc Bisbal (98),
1’50"87; Pascual Tello (98),
1’31"13; Samuel Sánchez
(97), 1’30"12, rebaixant 15
segons la seva marca
personal; Iraide Juez (98),
1’46"77; Bàrbara García (97),
1’44"05; Elena Barba (97),
1’50"05; Maria Cursach (95),
1’26"10.

esports
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VENDA DE PISOS A ARTÀ
Pisos de 88 m2 + parking al carrer de Na Coixa
a partir de 156.000 Euros

Entrada: 2.000 euros

Resta: Hipoteca Joven 525 € al mes.

Tels. 971 72 24 93 /  630 132 563

Promocions immobiliàries
 

esports
Futbol

Preferent
S’Horta 0 – Artà 2
Gols: Piñeiro, Ruz
Alineació: Nofre, J. Tous, Brunet,
Sureda, A. Nieto (Grillo), Piñeiro,
Caldentey (Ruz), Víctor, Reyes (Gayà
V.), F. Nieto, Gayà M. (Ferrer)

Artà 4 – Poblense 1
Gols: Piñeiro (2), Reyes, Gayà M.
A: Nofre (Pere Miquel), Brunet,
Sureda, Piñeiro, Caldentey (Ferrer),
Reyes (Ruz), Gayà M., Grillo, F.
Nieto, Gayà V., J. Tous
El C. E. Artà sembla haver superat la
crisi on havia caigut, ja que ha guanyat
aquests dos partits i ha tornat a agafar
un lloc a la lligueta d’ascens i es troba
situat en setè lloc, el darrer que dóna
accés a ella.
Victòria treballada a S’Horta, en un
partit tens i amb un poc de tangana, ja
que J. Tous va patir una agressió per
part d’un espectador, encara que va
poder continuar jugant, ja que no li va
provocar cap lesió que li ho impedís.
Tornant al partit, va ser igualat, de joc
regular i l’Artà va saber aprofitar les
seves ocasions, fer els dos gols i anotar-
se el triomf que, encara que el segon
es va marcar en els darrers minuts, es
pot dir que mai no va perillar, ja que
els locals crearen poc perill i quan ho
feren varen estar bastant desencertats.
Va seguir la ratxa de triomfs a Ses
Pesqueres contra el colista Poblense,

que va començar el partit bastant
entonat i inclús va ser el primer en
marcar. Encara que això va ser sols un
miratge ja que prest l’Artà va empatar
i poc després, Piñeiro, en un penal, els
va posar per davant. A partir d’aquí ja
va ser més fàcil, jugant amb més
calma, cosa que va fer que els visitants
baixaren la guàrdia i tot va ser més
fàcil per aconseguir un ample triomf
que els permet, com ja he dit al
principi, pujar a la setena posició. A
seguir amb la ratxa i escalar més llocs
a la taula.

II Regional
Artà 1 – Llosetense 8
Gol: Bernat
A: Pere Miquel, Massanet (Calvo),
Rocha, Cabrer (Bernat), Javi, Moya,
Borja, Raul (Ferragut), Gamaza (Joan
Andreu), Pedro (Sancho)

Santa Maria 5 – Artà 2
Gols: Moya, Bernat
A: Cantó, Antoñito, Javi, Font, Sirera
(Femenias), Moya, Cabrer (Nadal),
Ismael, Rocha (Ferragut), Calvo
(Sancho), Pedro (Bernat)
Segueix sense reaccionar l’equip
d’aquesta categoria i en aquests dos
partits han rebut dues derrotes amples.
Contra el Llosetense és més o manco
acceptable ja que no de bades són els
líders sòlids de la categoria i en
donaren fe a Ses Pesqueres. La derrota

va ser ampla ja que així com anaven
rebent gols, els nostres s’anaven
desfent i poc pogueren fer per frenar
el líder. A Santa Maria jugaren una
primera part molt fluixa on reberen
els cinc gols. A la segona part donaren
millor imatge, feren els seus dos gols
i en podien haver marcat algun més,
però la renta era massa ampla pels
locals i poca opció tenien de treure un
millor resultat. Desitjam que es
recuperin ja que perdre la categoria es
comença a colombrar a l’horitzó.

Juvenils
Independiente 5 – Artà 1
Gol: Aitor
A: Sergi, Marc (Alberto), Serra, Font,
Felip, Ginard (Díaz), Ismael, Nadal,
Obrador, Aitor (Bover), Bajo
(Genovard)

Artà 8 – Cala D’Or 0
Gols: Aitor (3), Bajo (2), Felip,
Genovard, Díaz
A: Sergi, Marc (Alberto), Serra
(Antoñito), Font, Juanfran, Felip
(Nadal), Ginard, Ismael, Obrador,
Aitor (Genovard), Bajo (Díaz)
Després de vàries jornades positives,
contra l’Independiente, tornaren a
donar la d’arena, sofrint una derrota
bastant clara. Els artanencs realitzaren
un partit molt fluix, donant bastantes
facilitats al rival per encaixar els cinc
gols. Contra el Cala D’Or es referen
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esports
del resultat negatiu encaixat a Palma.
Feren vuit gols i podien haver estat
més ja que el rival va ser de mel i
sucre, però això no resta mèrit a la
victòria aconseguida, ja que sempre
jugaren bé la pilota i es feren gols de
bella execució.

Cadets
Estudiantes 8 – Artà 2
Gols: Torreblanca (2)
A: Reynés, Martín, Gil, Jordi, P. Riera
(Ignasi), Flaquer, Roberto,
Torreblanca, Molina, Silva, Ruben

Artà 5 – Llucmajor 0
Gols: Torreblanca (3), Flaquer,
Molina
A: Ignasi (Reynés), Martín (Garau),
Jordi, P. Riera, Flaquer, Alzamora,
Roberto (Fiol), Torreblanca, Molina,
Silva, Rubén
Cara i creu del cadets en aquests dos
partits. Debacle a Palma contra
Estudiantes, amb algunes baixes, però
això no és suficient per la pobre imatge
que donaren i rebre la gran derrota. Es
venjaren amb una clara victòria contra
el Llucmajor. Jugaren un bon partit
en totes les seves línies, destacant
Torreblanca pel seu olfacte i encert
golejador. La irregularitat ha estat el
signe d’aquest equip durant la
temporada, igual que els juvenils,
tenen actuacions brillants i altres on
estan desconeguts.

Infantils
Rtvo. Mallorca 8 – Artà 0
A: Massanet, Llull, Antònia Navarro,
Gutiérrez, Zafra, Carrió, Adrian,
Garau, Bover, Fiol, X. Darder

Artà 0 – San Francisco 10
A: Christian (Massanet), Garau, Arto,
Gutiérrez, Marvin, Jon, Fiol, Carrió,
Zafra, Llull, Antònia Navarro
No aixequen el cap els infantils, l’equip
més fluix del futbol base de l’Artà. En
aquests dos partits han sofrit dues
amples derrotes. Si bé en el seu
descàrrec s’ha de dir que els seus rivals
eren el primer i el tercer o quart
classificat. La diferència tant física
com tècnica, davant els artanencs, era
evident i es va plasmar sobre el terreny
de joc i en els resultats finals que es
donaren.

Infantils F-7
Artà 2 – S’Horta 5
Gols: X. Darder (2)
A: Sevillano, Ferragut, Bover, X.
Darder, Christian, Kattol, Marvin.
Gutiérrez, M. Vives
No li van darrera al seu homònim de F-
11 pel que fa a resultats els infantils
d’aquesta categoria. Contra S’Horta
no va ser una excepció. Bastant millor
els visitants que s’endugueren una
clara victòria i cap emperò se li pot
cercar. Als nostres no se’ls pot demanar
ni exigir res. Si el rival és millor,
s’accepta i punt.

Alevins F-7
Artà 11 – Algaida 0
Gols: X. Darder (4), Danús (3), Riera
(3), Seguí
A: Riutort, Tous, Alzina, Seguí, X.
Darder, Danús, Girart. Riera, Edgar
Aquest equip no falla. Jornada rera
jornada dóna el call i cada setmana
que passa està més a prop de cantar
l’aliró. Contra l’Algaida, un altre
partit rodó i victòria per golejada. Ja
superen de llarg els 200 gols a favor.
La veritat és que és gratificant veure’ls
jugar. Ja s’ha dit en altres ocasions
que és el millor equip del futbol base
del C. E. Artà. Disfrutau, al·lots,
aquesta temporada que es pot.

Sant Salvador 3 – Porto Cristo 4
Gols: Carmona (2), Ayadi
A: Quintanilla, Vega, Ayadi, Llinàs,
J. Vives, Carmona, Paris. Riera, M.
Vives

Petra 4 – Sant Salvador 2
Gols: Carmona, Vega
A: Quintanilla, Vega, Riera, Llinàs,
Ayadi, J. Vives, Carmona. Paris, M.
Vives
Dues derrotes han sofrit en aquests
partits que han estat molt igualats,
però no han pogut treure res de
positiu, malgrat que jugaren bastant
bé. Però els rivals encertaren més de
cara a porteria, factor molt important
i no va ser possible per part dels
artanencs
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evitar la derrota. De totes maneres,
aquest equip, dins les seves
possibilitats, està fent una campanya
amb molta regularitat.

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

Artà 3 – Can Picafort 5
Gols: Moll, Tous, 1 p.p.
A: Jonathan, Alex, Pascual, Massanet,
Ojeda, Vendrell, Bisbal. Vega,
Riutort, Moll, Tous

El que guanyaren a Manacor ho
perderen a Ses Pesqueres. Dos partits
completament oposats. A Manacor
contra el Barracar, encara que fos per
la mínima, foren justs vencedors, ja
que jugaren millor que el rival i es pot
dir que no foren agobiats pels
manacorins. Una altra cosa va ser el
Can Picafort. Aquests sempre
dominaren el partit, tant en el marcador
com en el joc i no hi ha res a dir al seu
triomf, encara que sí s’ha de ressaltar
que els artanencs, malgrat tot el dit,
foren capaços de marcar-los tres gols.

Pre-Benjamins F-8
Artà 4 – Santanyí 3

Gols: Sascha (2), Bàrbara, Artigues
A: Alex, Alguacil, Ruiz, Herrada,
Rejón, Alcarria, Bàrbara, Artigues.
Sascha, Fornés, Kelvin, Ayadi
Bon partit el que ens oferiren els dos
equips amb gols i emoció, cosa que
certifica el resultat que es va donar,
victòria de l’Artà que celebraren amb
joia els al·lots artanencs. Els visitants
foren un digne rival, no donant treva,
ja que a cada gol fet pels locals,
responien ells amb un al seu favor,
cosa que va donar incertesa fins a la
xiulada final. Però es va aconseguir
que els tres punts quedassin a Ses
Pesqueres.

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
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R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

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

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

«En carnes somos unicos»

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

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

Laura Rosselló, medalla de bronze a la final del campionat d’Espanya Junior.

La jove atleta artanenca Laura
Rosselló, amb tan sols 16 anys, edat
mínima per participar al nacional sub
20 junior va estar apoteòsica dissabte
passat a Madrid davant unes rivals
molt més veteranes que ella de 18 i 19
anys. Els seus combats plens de força
i dinamisme varen fer aixecar el públic
de les seves cadires, només la va
aturar la gran favorita i campiona de
l’any passat, la valenciana Sara
Conejero.
Na Laura inicià el seu primer combat
contra la nº 2 de Navarra i guanyà per
ippon de *harai goshi*. El segon
combat el disputà contra la nº 1 de
Madrid i marcà ippon de *tani otoshi*.
A la semifinal es va trobar la campiona
de l’any passat que la va derrotar.
Davant aquest fet, na Laura va haver
de lluitar per la medalla de bronze i va
guanyar per un potent ippon de *o
goshi* a la campiona del sector nord.
16 competidores és el màxim que la
Real Federació Espanyola de Judo
autoritza a participar a una Fase Final,
na Laura s’ha convertit en una Jove
promesa del judo Nacional.

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
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esports
Comentari hípic

A la darrera quinzena hi ha hagut
poques variacions al rànquing de
regularitat, que segueix encapçalat
per Joli de France seguit de Larisol
Pou Rafal i Misterios Mar. Quant a
les classificacions obtingudes a les
darreres programacions anomenarem
la gran victòria de l’egua Larisol Pou
Rafal, a mans de Vicky Ginard, amb
un registre de 1.20 sobre 2.375 m a
Manacor. El cavall Joli de France,
propietat d’Alessia Sánchez, fou quart
a 1.19 sobre 2.050 m. Gentille de
Nuit, conduïda per Antoni Servera, i
Hacker Black, propietat de Sa Font
Calenta, sumaren ambdós la tercera
posició mentre que el poltre Nit d’Or
dels germans Fuster va sumar un quart
a Son Pardo. També cal destacar la
quarta plaça de Mas T i segon lloc de
Mirifila VX, conduïts per Pere Miquel
Vaquer, el tercer lloc de Misterios

Mar de la quadra Blaugranes i el
tercer lloc del francès Krak Mutin
menat per Gabriel Pascual. Per acabar
el nostre comentari hem de comunicar
la mort a causa d’un còlic de
l’exemplar Estar de Nuit, propietat de

Sebastià Esteva. Aquest cavall era fill
de Nitanny Star i Valse de Nuit, tenia
deu anys d’edat i el seu millor registre
fou 1.18 a Son Pardo acumulant uns
guanys de quasi 9.000 €.
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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

 309

esports

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 10 11 17 18

DUQUE MORA 1.19 2
ESTAR DE NUIT 1.18 15
FLASH THE GLEAM 1.18 4
GENTILLE DE NUIT 1.18 22 3er 2
GLEAM BOWL 1.18 6
GRAND AMOUR 1.17 4
HACKER BLACK 1.17 19 3er 2
HANSON HORSE GS 1.17 5
JAMIN DE KOR 1.17 21
JATKINSON VX 1.17 13
JENIFER BRANCH 1.18 3
JOLI DE FRANCE 1.17 38 4rt 1
JUDGE LLM 1.18 3
KRAK MUTIN 1.19 4 3er 2
L’AUBA VX 1.19 8
LAMBRO BRANCH 1.19 3
LARISOL POU RAFAL 1.19 25 1er 4
LLEGENDA BLAUGRARANA 1.23 1
MAS T 1.20 8 4rt 1
MAGIC BLAI 1.20 9
MIRIFILA VX 1.21 3 2on 3
NIT D’OR 1.20 5 4rt 1
LE CLARAY VX 1.17 7
MISTERIOS MAR 1.18 24 3er 2

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES MARÇ
LIDER:  JOLI DE FRANCE

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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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a
01,00
Dilluns tancat
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esports
Àlex Flórez, campió d’Espanya de 800 m.
Sub-Campió de 1500 m

Els dies 3 i 4 de març es va celebrar al
Palau d’Esports de la Ciutat d’Oviedo
el Campionat d’Espanya de pista
coberta. N’Àlex hi participava per
primera vegada en la classe Master
35, una categoria de reconegut prestigi
internacional, on han passat atletes de
categoria mundial i olímpica.
El dissabte dia 3, era el torn de la
prova dels 800m, però abans d’iniciar-
se la prova, va sorgir un problema, i es
que el varen col·locar a la sèrie B,
degut a que tenia la novena  marca del
participants, però la delegació de
Balears va lluitar de valent perquè en
pogués córrer en la sèrie A (la bona),
una vegada resolts els temes
burocràtics va començar la carrera.
Des del pirmer moment ja es va veure
que seria una cursa tàctica Àlex es va
posicionar just al capdavant del grup
de corredors, però a falta de dues
voltes (400m aprox.), el varen passar
per ambdós costats, canviant
radicalment el ritme de la prova,
passant d’anar el primer a ser el darrer
del grup. Llavors es va quedar tancat,
i no li va quedar més remei que obrir-
se pel carrer tres i començar a remuntar
rivals fins arribar a la darrera volta on
ja anava col·locat tercer, a partir d’aquí
va imprimir un altre ritme més fort,
que el permeté arribar primer a la
darrera corba, i amb uns metres de
avantatge que li varen permetre

guanyar amb clar domini. D’aquesta
manera es va classificar per participar
al Campionats d’Europa.
La nota negativa de la jornada va ser
que n’Àlex  es va ressentir d’una
antiga lesió a la cama dreta, això va
complicar la seva participació en la
jornada de diumenge.
Al dia següent, i desprès d’un
tractament sever a base de massatges,
estiraments, antiinflamatoris i
embenat, va decidir sortir i provar
sort en la prova dels 1500m.
En aquesta cursa, l’atleta Artanenc va
decidir assumir tot el pes de la
competició, tirant fort des del primer
metre, segons ell «per evitar sorpreses
d’última hora», i de fet el resultat va
ser l’esperat, ja que al pas dels 1000m
només hi havia dos atletes que

aguantaven el seu ritme, fins que a la
darrera volta, l’atleta, que fins
aleshores havia anat tot el temps
darrera, va realitzar un canvi explosiu
al qual n’Àlex no hi va poder fer front,
pel desgast de la cursa.
Per n’Àlex Flórez, el cap de setmana
ha estat molt positiu, amb una medalla
d’or i una d’argent, que li donà molta
moral, sobretot tenint en compte que,
Espanya sempre ha estat una potencia
Europea en les proves en mig fons;
ara es prepararà a consciència i motivat
per als Campionats d’Europa de pista
coberta que es durà a terme entre el 22
i 25 de març a la capital de Finlàndia,
Hèlsinki. «M’agradaria tenir un suport
institucional» senyala l’atleta de cara
a la seva segona participació
Internacional.
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Bàsquet

Mini masculí
Llucmajor   24
BORINOS   74

BORINOS ARTÀ   52
Escolar   1

Infantil masculí
ELECTRO HIDRÁULICA   87
Santa Mònica   36

Joventut Mariana   12
ELECTRO HIDRÁULICA   62

Cadet masculí
Escolar   77
FLEXA ARTÀ   75

Sènior femení
HNOS.PALLICER PONS   43
Sineu   35
Parcials: 11-10, 7-5; 24-11, 11-9.
Partit molt disputat el jugat per l’Artà
enfront del Sineu. Vull destacar que
aquest ha estat el partit on hem jugat
els quatre quarts sense perdre la cara
al partit. El 1r i el 2n quart han estat els
més disputats, sempre anant molt
ajustats al marcador i acabant la
primera part 18 a 15. En canvi, el 3r
quart ha estat el més contundent fent
un parcial de 24 a 11. El 4t quart, fent
una defensa molt seriosa i un atac
molt serè, vàrem poder guanyar al

segon classificat, el Sineu, amb el
resultat de 43-35.

HNOS.PALLICER PONS   28
Felanitx   44

Sènior masculí
Llucmajor   101
C.B. ARTÀ  41

Autonòmica femenina
GASÓLEOS MALLORCA   71
Sant Llorenç   43
PARCIALS: 1º 20-8   2º 17-20  3º 20-
11   4º 14-4
ANOTADORES: Santandreu (6),
Marta (2), Flaquer (6), Gili (4), Galan

(7), Nicolau (22), Clara (15), Serra
(3), Ginard (6) y Riera (0).
Excel·lent partit del Gasoleos davant
del que sense cap dubte es l’equip
revelació de la temporada, el conjunt
de Sant Llorenç, que per primera
vegada des de que està en aquesta
categoria, lluita per un lloc per disputar
el play-off s’ascens.
Aquesta vegada el conjunt artanenc,
tot i fallar molt al començament del
partit, va començar a gaudir de bons
avantatges en el marcador pràctica-
ment des del començament del partit,
que a mesura que anavan passant els
minuts es anava perllongant més.
D’aquesta forma es varen refer de la
derrota del partit anterior dins

esports

Es traspassa
BAR-RESTAURANT

Zona de Cala Rajada

Informació: 606330092

Equip  mini masculi
Temporada 2006-2007
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Montuiri i el derbi comarcal es va
quedar merescudament a casa.

Autonòmica masculina
Hormigones Farrutx, 52
Imprenta bahia, 58
(18-18,7-17,15-10, 12-16)
Partit jugat el diumenge dia 11 de
març al poliesportiu de na Caragol
d’Artà.
No hi ha manera, no s’aconsegueix
una victòria a n’aquest torneig. A
n’aquest  partit podem dir que una
desfeta en el segon temps, va fer que
els nostres jugadors perdessin el nord
i a partir d’aquest moment l’equip
visitant va saber administrar molt bé
la seva avantatge en el marcador.

DATA PARTIT CATEGORIA HORA LLOC
24/03/2007 B.ARTA ELECTRO HIDRAULICA-B2- - LA SALLE -B2- Infantil masculí 19:00 Artà
25/03/2007 GASOLEOS MALLORCA - GRAVERA CA NALOU 1a Aut femenina 10:30 Artà
25/03/2007 SANTA MARIA - HERMANOS PALLICER PONS Sènior femení 12:00 Santa Maria
25/03/2007 HORMIGONS FARRUTX - DRAC BASQUET PLA 1a Aut masculina 12:00 Artà
25/03/2007 BASQUET DE LA CRUZ -B1- - SANT SALVADOR D'ARTA - FLEXA -B1- Cadet masculí 9.00 Palma

La estadística va ser: Lliteres, X. (7
Punts - 8 Rebots); Carrió, S. (12 - 3);
Muñoz, A. (3 - 3); Díaz, M. (4 - 1);
Marqueño, T. (2 - 2) -5 inicial- Gaya,
A. (12 - 4); Alzamora, T. A. (9 - 6);
Dalmau, T. (2 - 0); Ramos, S. (1 - 1);
Gili, X. (0 - 1).
Sense eliminats

Manacor, 52
Hormigones Farrutx, 46
 (17-11,11-13,11-11, 13-11)
Partit jugat el diumenge dia 18 de
març al poliesportiu de la Salle de
Manacor.
Partit que podem classificar de derbi
comarcal. Partit molt igualat i amb un
marcador molt baix, l’equip manacorí,

en el darrer minut del primer quart va
aconseguir un avantatge de 6 punts,
que va saber mantenir, l’equip
artanenc ho va intentar empatant el
partit a 30 punts, però les remuntades
no s’acaben fins que no se passen de
dos punts. En poques paraules un
partit calentet i on no es va poder
aconseguir la victòria.
La estadística va ser: Gaya, A. (10
Punts - 8 Rebots); Carrió, S. (10 - 3);
Lliteres, X. (5 - 6); Muñoz, A. (5 - 4);
Marqueño, T. (5 - 3) -5 inicial-
Alzamora, T. A. (5 - 6); Gili, X. (2 -
2); Canto, D. (3 - 1); Ramos, S. (1 - 0).
Eliminats: Gaya, A., Lliteres, X.

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

esports

TENNIS

Campionat de Mallorca infantil 2007. Joan Marc Piris, semifinalista-

En el passat campionat de Mallorca
infantil que es va disputar a les pistes
del Club Tennis Sa Pobla  volem
destacar l’actuació de Joan Marc Piris
que va aconseguir arribar a les
semifinals d’aquest torneig. Després
de guanyar les dues primeres rondes,
en els vuitens de final va enfrontar-se
a Maties Vicens (EU Moll TC) al qual
va derrotar en un partit que va arribar
al tercer set. Amb aquesta victòria, ja
tenia l’entrada a poder disputar el
campionat de Balears que es disputarà
a Eivissa al mes de juny. En quarts va
derrotar a Asier Pastor (EU Moll TC)
i en les semifinals no va poder oposar-
se al bon joc del posterior campió ,
Ivan Martínez (EU Moll TC). En  el

partit per el tercer i quart lloc va
perdre davant Sandro Viane (Pollentia
TC) , però s’ha de dir que va notar el
cansament com a conseqüència
d’haver arribat d’una setmana de
viatge amb l’escola. Enhorabona per
aquest jugador que es mereixia uns
resultats com els aconseguits en aquest
torneig.
De la resta de jugadors i jugadores
d’Artà, la nota negativa fou la de Pilar
Garcia, que en una prova en la qual
sortia com a cap de sèrie número ú i
clara favorita per proclamar-se
campiona de la nostra illa d’aquesta
categoria, una grip la va impedir poder
jugar la ronda de vuitens de final,
havent-se de retirar. Des d’aquí

encoratjar a aquesta jugadora per a
futures actuacions.
A la ronda de vuitens de final,
arribaren els alevins i alevines Albert
Piris, Irene Pocoví i Maribel Artigues.
Tots tres guanyaren dos partits i en
perdre la ronda de vuitens, podien
accedir a la repesca per disputar el
campionat de Balears infantil, però
no varen poder fer front a la
superioritat de jugadors majors en
edat.
Miquel Sebastià Rosselló va guanyar
un partit i va perdre després davant el
posterior finalista, Cristopher
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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.

esportsSebastian (Pollentia TC), a l’igual que Degan Maria (2ª ronda).

Campionat Interautonòmic Espanya. Bona actuació de Pilar Garcia.
El passat cap de setmana, va disputar-
se al centre d’alt rendiment de Sant
Cugat a Barcelona el campionat
interautonòmic d’Espanya infantil
2007. L’equip balear contava amb les
seves files amb la presència de Pilar
Garcia com a jugadora número 1 de
Balears. L’equip estava compost pels
millors jugadors i jugadores de
Mallorca i Menorca en categoria
infantil.

En la primera ronda l’equip Balear va
guanyar a la comunitat de Navarra
per cinc partits a zero i na Pilar va
guanyar el seu partit en derrotar a la
primera jugadora navarresa. En la
següent ronda que donava accés a la
final, es va derrotar a la comunitat
d’Astúries en una eliminatòria que es
resolgué en el cinquè partit.
Fonamental fou la victòria de na Pilar
a la jugadora número 1 d’Astúries. En
la final no es va poder fer res davant

el poder de València ja que no es va
guanyar cap partit. Pilar Garcia va
perdre davant la russa Dinara
Drobovolsky (filla del ex-jugador de
futbol Drobovolsky), la qual és
l’actual campiona d’Espanya. No
obstant, pot considerar-se en global
una molt bona actuació que fa justícia
a na Pilar tenint en compte la mala
sort que la va impedir participar al

Campionat de Mallorca Infantil  mencionat anteriorment.

Inici 2ª fase Campionat de
Mallorca per equips

Aquest passat cap de setmana, va
començar la segona fase del campionat
de Mallorca per equips. El club Tennis
Artà té classificats per aquesta fase a
l’equip benjamí, l’aleví, l’infantil i el
cadet.

Disputaren a Artà les seves primeres
eliminatòries l’equip benjamí, el qual
va caure per 3-0 davant el Club Tennis
EU Moll. Jugaren Miquel Bauzà,
Jaume Franco i Maribel Schulz
perdent tots tres, encara que Franco
va arribar al tercer set.
L’equip aleví va solventar amb
victòria la seva primera participació
davant el mateix club pollencí, el qual

enguany s’ha aliat amb tres clubs de
Palma per poder composar un equip
el més potent possible, però ni així
varen poder derrotar als artanencs ja
que tot i que les nines Irene Pocoví i
Maribel Artigues varen perdre, Albert
Piris i Miquel Sebastià Rosselló tant
en els individuals com en els dobles,
guanyaren, resolent l’eliminatòria per
3-2.

Aquest proper cap de setmana
comencen a jugar els infantils i cadets.
Farem constància dels resultats que
obtinguin.

X Torneig Hoteles Edèn

En el X torneig Hoteles Edèn disputat
al Club Tennis Pollentia, no hi hagut
cap victòria final d’un jugador d’Artà
però volem destacar l’actuació de
Miquel Sebastià Rosselló que en un
molt bon torneig va derrotar al jugador

número 4 de Mallorca, Pau Costa (La
Salle TC) en quarts i a semifinals a
l’actual finalista del Campionat de
Mallorca , David Ferragut (La Salle
TC). En la final va perdre per un
ajustadíssim 7-5 5-7 6-4 davant
l’actual campió de Mallorca Eddy De
Abreu (La Salle TC), però és un
resultat molt bo de cara al futur

campionat de Balears que es disputarà
a Menorca.
Pilar Garcia va arribar a la final de la
prova júnior, on va perdre davant la
jugadora ciutadana Maria Jesús
Ibáñez.
Albert Piris va disputar la ronda de
semifinals en la prova aleví on va
perdre davant De Abreu i el seu germà,
Joan Marc aconseguí arribar a
semifinals de la categoria infantil i
cadet, perdent en ambdues davant
Sandro Viane i Marc Contestí
respectivament.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI -
INTERFLORA
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La impremta Guasp de Palma, l'any
1859 va editar el Pronòstic,
popularment conegut com Parenòstic
den Pere Espernasa, d'ofici teixidor i
natural de Felanitx. Malgrat tot, el
més antic, d'aquets.calendaris
pronòstics fou imprès pen Joan Pizà,
l'any 1636 redactat per el Doctor Martí.
Així, any a any en atracar-nos a l'any
nou, pels kioscos i papereries, trobam
la llibreta del Calendari o Parenòstic,
amb curiositats populars de tots els
mesos de l'any. (Calendari astronòmic,
assumptes religiosos, cronològics,
històrics, geogràfics...).
Una variant de l'esmentada publicació,
fa sis anys que s'imprimeix,
especialment dedicada a S'Arenal i a
Llucmajor. L'autor d'aquest calendari
mallorquí és en Jaume Alzamora
Bisbal, el qual anys enrere fundà la
revista arenalera "S'Unió de S'Arenal",
encara amb vigor, si bé actualment
dirigida per Bartomeu Sbert.
..- Jaume. Com se te va ocórrer fer
aquest Calendari Mallorquí de
S'Arenal i Llucmajor.
- Primer deixem dir que a més de
Calendari, és el que durant tota la
vida, entre els pagesos, s'ha conegut
per Parenòstic, una derivació o
malformació del mot PRONÒSTIC. I
el primer any, el 2002, només el vaig
fer per la gent de S'Arenal, que malgrat
pareixi que tots són turistes i hotelers,
el van acollir molt bé. Només te vull
dir que dels 2000 exemplars que es

varen imprimir, en
queden una dotzeneta
curta...
És propi una cosa tan
pagesa dins un nucli
tan turístic?
- Abans de
contestar-te, te diré
que un amic meu. me
va dir que tenia el
Parenòstic tenia penjat
a una paret propera a
la cuina. I un dia que
anava en taxi fins a
Llucmajor, el taxista
el duia dins el cotxe.
És més, te diré que una
vegada que dinava a
una taula amb gent poc
o gens coneguda, una persona que
resultà esser una monja del Sagrat Cor
de Llucmajor, al saber que jo era l'autor
del parenòstic, me va dir poc o més o
manco el següent "i jo que l'any passat
en vaig voler aconseguir dos per unes
amigues meves, vaig haver de fer
fotocopies per enviar "Me pareix molt
gratificant i si no ho hagués dit una
monja no ho hagués cregut" Però t'he
conta els succeïts perquè vegis que a
S'Arenal els agraden també molt
aquestes coses.
- Com iniciares el teu
Parenòstic?
- Jo no em vaig tenir la idea, sinó
que me la ficaren dins es cap.
M'explicaré. Devia esser devers l'any

2000 o 2001 quan se me va ocórrer
organitzar un cicle de conferències i
el primer conferenciat que vaig
convidar fou a Joan Barceló Bauçà de
Porreres, el conegut home del temps a
Televisió Espanyola, i qui va dissertar
sobre el tema "Els nostres refranys".
Com tu saps jo era i som un enamorat
de la parla i filosofia dels nostres
padrins. Jo, havia fundat l'any 1988,
una Revista anomenada S'Unió de
S'Arenal, on hi vaig deixar caure
durant CENT mesos una bona teringa
de refranys, dites i cançonetes
mallorquines. En Juan Barceló que al
manco des de el 1994 editava un
calendari parenòstic amb el nom de
Calendari Porrerenc, me va a

Xerrada amb Jaume Alzamora Bisbal

entrevista
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començar a dir que era més fàcil fer un
parenòstic que la Revista de S'Arenal.
I me va convèncer i a qui dono les
gràcies pel bon consell i l'amistat que
des de llavors m'atorga.
  - I demanares el corresponent
ajut...
 -  Sols el monetari. Coses per contar
i llibres adequats per donar a conèixer
dates i feines del camp i altres coses,
en tenia suficient. Record que vaig
comprar un calendari lunar, per a
conèixer tot el referent als eclipsis, tan
solars com lunars, les fases de la lluna
i coses així de caràcter astronòmic.
- I es venen bé ? És a dir: la
tirada de 2000 exemplars que m'has
dit que feres al editar el primer
parenòstic, te va costar uns doblers.
Fou suficient la venda que feres,
per, al manco, no perdre-hi?
.- Durant els sis anys que he fet el
parenòstic, mai, mai no he cobrat una
pesseta o un euro. El sistema que tenc
és el següent. Cerc amics que amb la
seva publicitat me paguin les despeses
que comporten fer el Calendari
Parenòstic. I en compensació els
exemplars del calendari els repartesc
entre els " publicistes" perquè els donin
al seus clients.
- I no es poden comprar a llibreries,
estanys o similars ?
- No. A no ser que tenguin un cupo per
haver posat publicitat.
- Jaume: Hi ha alguna diferència
entre el parenòstic d'avui i el de
temps enrere?
-Pel que fa als calendaris mallorquins,
n'hi ha bastant. Temps enrere, a
l'església es feien moltes funcions de
Quaranta Hores. Totes solien venir
programades a les pàgines dels
parenòstics. A les planes de El
Zaragozano, del que reproduïm la
portada entre anuncis de Quaranta
Hores i Altres Devocions hem pogut
comptar fins a sis pàgines. Pel demés
no han perdut la seva bona essència
que embeu-me a tots els qui llegeixen
aquestes publicacions. No han canviat
més que en algun format, "les feines

camperoles", que s'anunciaven en
temps primer i les que es fan ara. Sols
ha canviat la manera de fer-les. Abans
ajupits i avui còmodament asseguts
damunt una màquina...

 - Deixant apart el Calendari
Parenòstic, tenim entès que vares
crear també unes quantes revistes,
és així?
- Efectivament. Però abans de fundar
la del Arenal em vaig treure tres més
al carrer.
- I totes funcionen. ?
- Només dues. La de S'Unió de
S'Arenal i la del Patronat Obrer de
Sant Josep, que ara està en un "impàs,"
per la redacció i posterior publicació
d'un llibre en ocasió de complir la
benèfica Institució del Patronat, l'any
vinent els cent anys de la seva creació.
- Has fet qualque cosa més, en
el sentit literari, s'entén?
- No massa. Fer, el que es diu fer,
moltes coses, encara que poques en es
meu parer, poques que valguen la
pena. A més de col·laboracions en
varies publicacions, ara estic fent, ja
el tenc acabat i l'Editorial Moll l'editarà
un llibre de refranys de la nostra terra,
que està ja a punt de sortir. Esper que
abans d'acabar l'any l'editorial haurà

ja editat i distribuït el llibre.
- I ara com passes el temps ?
- Guardant i mirant l'ordinador, ja que
no puc fer, per la meva edat, les feines
del camp que tan m'agradaven.
I escrius alguna cosa?
- Les col·laboracions a les Revistes
que les me demanen. Però ara he
començat una altra tasca.
- I és ?
- La confecció d'un llibre de cançonetes
mallorquines, que, si Déu me dóna
vida i vol, pens fer en varis toms, car
totes a la vegada ho trop massa feixuc
per a mi.
- Ho diu el refrany, "Geni i figura..."
I quan podem parlar de la teva
època radiofònica.
Quan vulguis, però tal volta convé
deixar passar un poc el temps, per
poder pair el que ara duc entre seia i
seia. De totes maneres, Cristòfol,
moltes gràcies per la teva atenció i
saps que sempre estic a la teva
disposició.

Finalment, en Jaume ens mostre els
Calendaris de l'any 1895, el que es va
fer amb la finalització de la Guerra
Civil i el darrer editat per ell.

Que molts d'anys puguis fer el
Parenòstic

Cristòfol Carrió Sancho

 

entrevista
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C/ de la Vinya, 18
Artà

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

col·laboració
Els viatges d’estudi i l’obra de Miquel Pont a Artà

El pintor Miquel Pont i Cantallops
nasqué a Sant Llorenç, a la possessió
de Son Pont de Montseriu, l’any 1678,
i morí el 1755 a la ciutat de Mallorca.
Dins la seva època, encara
eren pocs els artistes illencs
que partien de l’illa per fer un
viatge d’estudi; això és, una
formació acadèmica més
acurada que la disponible aquí.
El destí més freqüent dels
pintors de la segona meitat
del segle XVII era València
però, amb el nou segle,
s’assistí a l’apuntalament
d’una nova destinació: Roma.
L’Accademia di San Luca era
el punt neuràlgic. La generació
a la qual va pertànyer Miquel
Pont fou la primera que féu,
d’aquest tipus de viatges, una
experiència cada cop més
regular.
Els confrares de sant Lluc, és
a dir, els pintors, cercaven amb
aquesta partida l’èxit
professional i sortir de la
precarietat de l’economia
illenca. L’exemple més
contundent és el del celebrat
Guillem Mesquida (1675-
1747) que, després dels estudis
a Roma, féu fortuna arreu
d’Itàlia. Es casà a Venècia i
treballà fins i tot per a la cort de
Baviera, Colònia i d’altres. Llevat

d’una estada d’un any a Mallorca, no
retornà definitivament a l’illa fins a la
darrera etapa de la seva vida.

Si escometem aquí, i de forma breu,
l’autor llorencí no és per altra cosa
que advertir als artanencs que a la

nostra contrada tenim una peça
d’aquest pintor. A la Colònia de Sant
Pere, estotjada dins la rectoria, hi ha

una pintura, atribuïda a Miquel
Pont, que representa sant Pere,
patró de l’indret. Tot i que la
seva procedència original és
un misteri, degué presidir
l’altar major de l’església de
la Colònia. La pintura es troba
en un lamentable estat de
conservació i li urgeix una
atenció preferent abans de
perdre-la per sempre. És una
obra en la qual s’entreveu
l’interès de Pont per al dibuix,
que manté una situació
equilibrada davant un
cromatisme de tendència
càlida i terrosa. És una pintura
de composició senzilla i, en
aquest sentit, de poc mèrit.
L’apòstol es presenta
dempeus rodejat dels seus
atributs més freqüents (el gall,
per exemple) en l’escena del
Penediment. Aquest passatge
literari també és conegut com
a les Llàgrimes de sant Pere,
vessades per haver negat tres
vegades Crist després del
judici davant el sanedrí jueu.
Una altra pintura artanenca

que podria ésser de Pont és la que un
temps va ornar la capella de la
possessió de Son Sureda (i potser n’hi
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

Ses gloses de na Maria
Xoroia

Que val de molt s’alegria
i s’humor per anar passant,
ses traves que cada dia
van surtint o anam trobant.

Que n’es de gratificant
anar pes carrer amb simpatia;
amb un adéu, un bon dia
o un com anam? saludant.

Això és lo bo d’un poble
és lo que li dóna encant.
Lo que val és sa persona
lo demés no és important.

Mai no hauria de perdre
s’ambient de poble sa gent.
Es tracte cordial i noble,
és lo que el fa diferent.

Maria Casselles

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

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

havia més d’una), però amb el
desmuntatge de l’oratori, el seu
mobiliari es va dispersar. Aquesta
pintura representava sant Jaume entre
sant Jeroni i santa Caterina de Sena.
Feia 194 x 180 cm i fou pintada entre
1747 i 1753 aproximadament. Qui en
sap noves?
Un recorregut bàsic per les obres de
Miquel Pont ens duria a les parròquies
de Sant Llorenç i de Manacor, i de
Sant Jaume a la ciutat de Mallorca, on
també trobaríem pintures als convents
de Sant Felip Neri i de les Caputxines;
i també al Museu de Mallorca i al
Consolat de la Mar. Un estudi del
professor Marià Carbonell ha apuntat

noves incorporacions al catàleg del
pintor, així com també noves
atribucions. Per la meva part, he de
considerar per ara vàlida l’assignació
a Pont que vaig fer de les pintures de
sant Pere i sant Andreu incloses en el
retaule de la Immaculada Concepció
a l’església parroquial de Mancor de
la Vall.

Gabriel Carrió i Vives
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Artà ara fa 77 anys (Del periòdic local Llevant)
(Recopilació de G. Bisquerra)

Continuació de la segona desena de març

Registre
Naixements: Gener 27, Catalina
Negre Escanellas, filla de Miquel
Mondoi i Catalina Molla. Febrer, 1,
Aina Amengual Guiscafrè, filla de
Miquel Petit i Margalida Caragola.
Dia 5, Bernat Sureda Ferrer, de Gabriel
Custureu i Jerònia. Dia 11, Andreu
Gomila Llaneras, d’Andreu i
Francisca. Maria Morey Bauçà, de
Mateu Roig i Margalida Climenta.
Dia 16, Joan Massanet Gayà, de Jaume
Poll i Bet Monja. Dia 26, Maria,
Francisca, Fernanda, Paula, Josepa,
Gabriela Moscardó i Ramis
d’Ayreflor de Ferran, Secretari, i
Maria de l’Assumpta.
Defuncions: Febrer 4, Maria Pascual
Galmés, de s’Ametlerar. Dia 7, Aina
Ferrer Ginard, Caragola. Dia 15, Josep
Corteza Picó, Asdoro.
Matrimonis: Febrer 8, Jaume Riera
Sancho, Poletí, amb Catalina
Bisquerra Ramis, de ses Coves. Dia
13, Gabriel Alzamora Rosselló,
Rectoret, amb Isabel Ginart Carrió,
Funtilla.
De Ca Nostra
Durant el mes de febrer s’han sacrificat
a l’Escorxador de la nostra vila 117
caps de bestiar de llana i 19 de cabrú
amb un pes en canal de 1.327 quilos i
un porc amb 34 quilos. El passat dia
15 el Sr. Batle interí va publicar un
ban prohibint als al·lots menors de 14
anys anar sols pels carrers després de
les 7 del vespre. A la doctrina no hi va
ningú, les escoles són buides, l’única
preocupació dels pares és el menjar,

com voleu idò criar generacions fortes
i conscients dels seus drets i
obligacions?
Guia turística d’Artà i Capdepera,
per José Vidal Isern. Aquest és el títol
que havia d’encapçalar la nota
bibliogràfica que publicàrem en el
passat nombre del dia 28 i que va
quedar descuidat.
A l’Ajuntament: Avui a les 11 del
matí s’ha reunit el ple de l’Ajuntament
per prendre possessori dels seus
respectius càrrecs el batle i tinents de
batle nomenats per RO, en Joan Oleo,
en Bernat Galmés i en Gabriel
Bisquerra, que són els que formaran
la Comissió Permanent.
Artà, 31 de març de 1930
Un article signat per les inicials
J.S.B. encapçalava la portada de la
darrera edició desenal del mes de març.
Deia així: Any 1769, el carrer Major
segueix la corba d’un coster; quan
s’arriba a dalt la costa s’aplana i
pujant a mà esquerra les cases es
troben col·locades en filera arran d’un
mirador esbatenat sobre la vall ruada
de tossalets i pujols. Una d’aquestes
cases era la posada d’una gran
possessió. S’obria al carrer un portal
ample, netíssim i de mig punt. Sobre
aquest, una finestra llavorada amb
columnes i angelons renaixentistes.
L’entrada, emblanquinada de parets
nues i nítides, era gornida només
amb cadires de repòs arrambades a
la paret i d’un bufet entorcillat.

Els senyors d’aquesta casa habitaven
per Ciutat i sols venien a romandre a
la vila la temporada de tardor.
Seguia un llarg etcètera d’enyorances
d’aleshores d’uns personatges que
anaven i venien per passar unes
temporades a les seves propietats i
que el cronista detallava en un llarg
capítol.
Missa Nova
El dia de la Mare de Déu de març, dia
25, al convent dels PP Franciscans,
cantà la primera missa el Rvd. P. Fr.
Rafel Nadal Cantó, TOR. A pesar de
la pluja impertinent, l’església es va
omplir de gom a gom de gent desitjosa
de tributar al novell sacerdot feel
homenatge de veneració i simpatia.
Assistiren al celebrant el M. Rvd. Fr.
Miquel Vidal, Ministre Provincial i el
Rvd. P. Rafel Ginard Bauçà, superior
del convent. Oficiaren de diaca i
subdiaca els Rvds. P. Domenge i
Pericàs. Va predicar el P. Rosselló,
TOR. La Capella del Convent dirigida
pel Rvd. P. Ginart Amorós, cantà
molt encertadament la Missa de la
Immaculada, de Goicochea, i tocà
l’harmònium el P. Ginart Ferragut.
Acabada la missa es cantà un Te Deum
i després es va servir un bon refresc.
De Ca Nostra: La secció informativa
d’aquesta desena era més bé precària
i només ressaltava un temps
primaveral. També que la Banda de
música oferí un concert al batle nou.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel



 47
23 març 2007
Número 765

47

Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

 319

entreteniments

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

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

Serà així com vos direu
vos ho deis així com és
si així com vos deis és
serà vostro si ho voleu.

Mirau-ho abans de res
que fa lo meu ben arreu
en bona roba vesteis
si vos no en duis en tendreu.

Cercau el nom dels vuit vents del món: Llevant, Xaloc, Migjorn, Llebeig, Ponent, Mestral,
Tramuntana i Gregal.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Els nostres padrins s’afaitaven
amb això. De la sorpresa perd els sentits. 2. Habitant
d’una daliniana comarca. 3. Plena de vanitat infundada.
Fruits sense màcula. 4. Causes inquietud amb les
notícies que dus. Aquests mobles estan fets de tal fusta.
5. Queixoses per un dolor o disgust. 6. Anyell català.
Posant roba a una cosa. 7. Estimeu. Li faltin les foces
per un excés de feina o moviment. 8. Qui obra amb
lentitud, poc a poc. Si has de comprar una cosa així, la
butxaca se’n ressentirà. 9. Mana el sergent. Conceb
mentalment, inventa una història o concepte. 10.
D’aquests n’hi ha de botella i de banyera. Manera de
caminar el cavall
(pl).
VERTICALS: 1.
Torna a construir,
adoba. El meló ha
caigut i s’ha fet
això. 2. Aliarà
mercuri amb un

altre metall, com els antics empas-tament dentals. 3. Triaríeu un
dels dos camins a seguir. Consonant. 4. Arbre amb el qual et solen
comparar si estàs molt fort. Manegis. 5. Amb molt de brancatge.
Del matí. 6. De l’any del Senyor. Expulsat de l’avió el seient del
pilot, com a les pel·lícules. 7. Recipient per cuinar. Unitat de pes.
8. Quantes en vols? Càstig per haver infringit la llei. 9. Assenyat.
10. Donaràs ajut, auxiliaràs.
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Solució a l'endevineta publicada: Canviar de família
Guillemots
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor pinsos: Piensos "San
Salvador", Hens, Purina i St. Hippolyt

Venda d'animals domèstics i reptils
Carruatges i Remolcs
Perruqueria canina
Criadors de cans
Accessoris per animals

Costa i Llobera, 34-A –
Tel/Fax: 971 83 63 60 / mòbil 649925221

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

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

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

 

 C/ de l'Hostal

Fa 40 anys
Març del 67

La cuaresma de otro tiempo.- La
función religiosa Dels Dotze
sermons» que, aun hoy tiene lugar, el
domingo de Ramos, en nuestro templo
parroquial, en otro tiempo y siguiendo
el curso, que anotamos abajo, salía
fuera del templo, recorriendo varias
calles y parándose en distintos lugares
señalados para cada sermón. Este
itinerario venía a ser la Via Dolorosa
de nuestro pueblo.

Fa 25 anys
Març del 82

Xerrim-xerram.- Aquests dies han fet
un atemptat cultural al nostre poble.
Si passau per «Sa plaça de S’aigo»,
vos fixareu que el rellotge de sol ha
descomparegut. I tant poc hagués
costat deixar-lo fer!. Qui no en té en
vol posar. I al mateix temps hagués
adornat, Sa Plaça i la Vila.
Les aceres de la vila […] pareix que
no estan arreglades, a no ser que algú
hagi tengut l’original idea d’enrajolar-
les amb gram, vaumeres, merdes de
cà [...]

Fa 10 anys
Març del 97

Història de la patata artanenca.- [...] el
1818, un any en que la producció agrària
va caure estrepitosament al igual que els
jornals que es feien a lolivar, trobam que
se sembrà una quarterada de patates que
produïren 100 quarterades de les quals
46 es destinaren al consum humà. Davant
aquell èxit, l’any següent ja se sembraren
10 quarterades que en produïren 800 de
les quals 730 es destinaren al consum
humà. [...]
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De viatge per la xarxa
 321entreteniments

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

ALPINISME I EXPEDICIONS

EXPEDICIÓ A L’ANTÀRTIDA.
h t t p : / / w w w . g e n c a t . n e t / c u r /
antartida.htm
Un equip de vuit investigadors
catalans participaran -des del 17 de
març fins al 12 de maig- en una
expedició internacional a bord del
vaixell alemany Polarstern. Diari de
Viatge dels investigadors ens faran
arribar per correu electrònic cada 4
dies.

CICLOTURISME I BTT

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

CLUB BTT ELS SENGLANASSOS.
ht tp : / /www.angel f i re .com/c t /
senglanassos/
Club ciclista de BTT de Maçanet de
Cabrenys. Calendari de activitats i
curses en bicicletes, enllaços,
excursions, ...

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

MARXA SELENIKA EN BTT -
NAVARCLES.
http://www.selenika.com/html/
index.php
Informació de la Marxa Selenika de
resistència en BTT, Mountain Bike,

celebrada en la població catalana de
Navarcles (Bages) al setembre, i és
organitzat per la Penya Ciclista de
Navarcles.

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

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Divendres 23 de març a les 20,30
SOMNIS DE SOMNIS d’Antòni
Tabucchi
Estrena a Mallorca
Guió i direcció: Pep Tosar

Diumenge 25 a les 19,30 h.
THE QUEEN (La reina)
Director: Stephen Frears
Intèrprets: helen Mirren., Michael
Sheen
1 de setembre de 1997. El món es
desperta amb la noticia de la tràgica
mort
de la princesa Diana.La reina Elisabet
d’Anglaterra no sap com reaccionar.
Versió doblada al castellà
No recomanada per a menors de 13
anys. Duració 97 minuts.

Dijous 29 a les 21 h.
EL GRAN SILENCIO
Director : Philip Groening
Mostra per primera vegada el dia a dia
dins de la Grande
Chartreuse, el
monestir dels Alps
francesos de l’ordre
dels cartoixans.
DOCUMENTAL.
Versió original
subtitulada al castellà
Per a tots els públics.
Duració 160 minuts

SOMNIS DE SOMNIS, la nova
proposta de Pep Tosar

L’actor artanenc Pep Tosar estrena,
aquest divendres, al teatre d’Artà, el
seu 8è espectacle com a director:
SOMNIS DE SOMNIS d’Antoni
Tabucchi. És el tercer muntatge que
dirigeix d’aquest autor al qui considera
un personatge amb ànima medi-
terrània. Tabucchi, és per en Pep, un
poeta que no escriu poesia, i  un home
amb un gran sentit de l’humor, que es
mou dins terrenys que ell construeix
fora de la realitat. L’espectacle gira
en torn de la lectura que fa l’autor dels
somnis imaginaris de cinc personatges
d’una manera molt onírica.
Per aquest espectacle s’ha envoltat
d’actors amb una bona preparació
musical, ja que la música és en directe,
i amb unes projeccions que acom-
panyen i fan referència als somnis
dels protagonistes.
Hem d’esmentar també, que el seu
anterior espectacle: ESQUENA DE
GANIVET ha estat nominada pels
premis Max de teatre, possiblement
els més importants del país, i que LA
CASA EN OBRES, espectacle que
va dirigir ja fa uns anys, sobre textos
de Blai Bonet, viatjarà a New York
dins la setmana de la cultura catalana,
organitzat per l’institut Ramon Llull.
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TORNAREM EL DIA  6/IV
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U
na fotografia digna de quedar per a la posteritat, no pel seu contingut sinó pels personatges que hi surten.

D
el braç que surt en prim

er lloc, com
ençant per l’esquerra, no en podem

 donar senyes perquè no s’ha sabut la pertinència. El que segueix sí que tothom
l’ha conegut com

 a ben popular dins el nostre poble: Sebastià Esteva, conegut pel seu m
alnom

 de «Tianova». Ell es va distingir per m
oltes coses, però

sobretot per la seva llarga estada com
 a funcionari del nostre ajuntam

ent, on va ostentar el càrrec, encara que am
b caràcter interí, de secretari durant m

olts
anys.
El segueix Jaum

e Ferriol, el cèlebre m
anescal titular del nostre poble tam

bé durant m
olts anys. I què en direm

 del següent: A
ntoni Esteva Sullà, un bon

m
etge de capçalera que va ocupar plaça efectiva al nostre poble durant m

olts anys i fins a la seva sobtada m
ort. Ell, a m

és de la seva professió, tam
bé va

ocupar la cadira presidencial de la Sala i la de l’enyorat C
lub C

ultural «Llevant». El que nom
és m

ostra m
itja cara: el no m

anco popular Joan G
inard

«Sarasate», del qual potser no s’hagi escrit m
ai la total trajectòria professional d’escultor.

A
 m

és de les virtuts professionals de cadascun, tam
bé destacaríem

 les que tenien els quatre personatges en qüestió de bauxes gastronòm
iques, entre d’altres.

Els quatre ja han passat a m
illor vida i no a m

assa avançada edat.

Racó


