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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 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 h i diumenges a les 18 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
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.



 3
27 abril 2007
Número 767

3

editorial
 379

Nota de disculpa

Degut a la inesperada malaltia del nostre col·laborador habitual Josep Danús (Rata), demanam les corresponents
disculpes als nostres lectors de la secció de l’esport del futbol per la no publicació dels  darrers partits de les diferents
competicions locals.
Esperam sabran entendre la situació de la revista davant tal imprevist esperant poder tornar reanudar les cròniques
que tant bé ens entregava en Pep quinzenalment.
Desitjam una prompta i satisfactòria recuperació d’en Pep Danús i ens adherim al dolor dels seus familiars.

LA REDACCIÓ

Benvingudes eleccions
Siguin benvingudes les eleccions del 27 de maig.
Feia temps que els nostres carrers no presentaven
un aspecte tan arreglat amb un nou asfaltat a molts
indrets, cosa que era ben necessari, altres adobs
com per exemple alguns passos de vianants al
carrer de Ciutat que eren un perill del qual ja en
donarem avís en les darreres edicions de la nostra
revista.
Però el que ens preguntam és, si no fos que les
eleccions municipals estan tan aprop, els clots
serien encara la tònica d’abandó soferta fins ara
al nostre poble?. Així que donem les gràcies més
expressives a que cada quatre anys renoven els
càrrecs polítics del nostre ajuntament i al manco
fan millores que són agraïdes pels ciutadans.
Segur que també faran «furor» les promeses que
tots els candidats faran als pròxims mítings
electorals. Si el es compleix un 10% del programat,
ens podrem donar per ben satisfets ja que tothom
sap que mai per mai es pot complir tot el que
prometen, però hem de ser respectuosos i hem
d’assistir als seus mitings per veure i prendre nota
dels seus programes que segur seran plens de
projectes i d’una planificació que sorprendrà als
més desconfiats. Amb el temps podrem aplaudir
o criticar als nous mandataris la seva feina promesa
i complida o no.
L’electorat té la paraula a l’hora d’elegir els
nostres governants encara que es puguin
equivocar.
Esperem que aquest temps que falta per a les
eleccions hi hagi pau i concòrdia. Que es deixin els
insults i descalificacions que ja basten els que es
fan a nivell nacional. Que cada partit presenti el
seu programa i deixi els altres en pau.
Repetim, els que tenen la darrera paraula són els
ciutadans.
Ara és l’hora de fer una bona «quiniela».
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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
Passat festes (Setmana Santa)

A la darrera edició de la revista vàrem
encetar els actes de Setmana Santa
del diumenge del Ram amb la
benedicció dels rams, el concert de
l’Orfeó i el pregó.
Ara volem donar un resum dels altres
actes celebrats al llarg d’aquesta
setmana que per sort de quasi tothom
ha estat positiva en primer lloc perquè,
sobretot els que han anat d’acampada
per la contrada artanenca, han pogut
gaudir d’un temps més o manco
agradable. Els que han sortit de viatge
ja és una altra cosa, perquè a altres
països sabem que ha fet fred i qualque
dia de brusca. En tot cas, a la nostra
vila el temps s’ha portat bé i els actes
i processons s’han pogut celebrar
sense cap ensurt.
L’Auto Sacramental del Sant Sopar a
l’escalonada del convent es pot dir i
afirmar que va ser un acte ben
aconseguit tant pels actors com per la
megafonia i direcció. La processó
cap a l’església va ser lenta (perquè
un pas molt feixuc feia que haguessin
de descansar sovint), i a qualque lloc
una mica rompuda però respectuosa i
respectada pels espectadors.
L’acte del Davallament a Sant
Salvador es pot dir que sempre resulta
espectacular i seguit per una gran
multitud que omple el recinte de gent,
sobretot estrangers, que acudeixen
de la costa de Cala Rajada i Cala
Millor per contemplar aquesta
celebració, que s’ha consolidat com
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari

un dels actes més dignes de tota
Mallorca. La processó que segueix
cap a l’església per fer l’enterrament
del Crist és molt silenciosa i digna i
acaba amb l’adoració del Crist.
I acaben els actes de Setmana Santa
amb la processó anomenada de
l’Encontre. Com és tradició, es troben
el Crist Ressuscitat i la seva Mare
davant l’as de copes de l’Ajuntament
per seguir en processó fins a la
parròquia, temple on es celebra la
missa de resurrecció.
Els actes litúrgics, ben celebrats tant
a la parròquia com al convent els
Dimarts, Dijous i Divendres Sants i la
vigília de Pasqua, acabant amb la
missa del dia de Pasqua. És una
llàstima que la gent faci poc acte de
presència en aquestes celebracions
litúrgiques (llevat del dia de Pasqua,
que és més solemne amb la participació
de l’orgue i l’Orfeó), i que al dir de
l’església són en realitat el bessó i
l’essència de la nostra religió. Les
processons són de cada any més
nombroses i seguides per la gent, però
no deixen d’esser d’una religiositat
popular i d’espectacle. De fet i en
general, la gent que assisteix a
aquestes celebracions populars i un
tant folklòriques, deixen de banda la
seva assistència als altres actes
litúrgics de cada diumenge i altres
festes.
De totes formes podem dir que
enguany s’ha celebrat una Setmana
Santa digna i amb participació. Fins i

tot el temps la va protegir de les pluges que han amenaçat molts dies la nostra
contrada.
Molts d’anys.
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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
La Artevisita celebra la seva IV edició a l’abril

Una nova forma d’entendre i apreciar
l’art a Mallorca ha aconseguit
afermar-se en l’agenda cultural de la
illa de la mà de la Artevisita que
arriba a la seva quarta edició a l’abril
de 2007. Els dos últims caps de
setmana d’abril (del 19 al 22 i del 26 al
29) una trentena d’artistes mallorquins
i estrangers residents a Mallorca, han
obert les portes dels seus tallers al
públic perquè poguessin conèixer de
primera mà la labor dels diferents
autors. Durant els citats dies els
participants en la Artevisita han estat
en els seus estudis de 11 a 19 hores
per a poder atendre personalment al
públic interessat en ampliar el seu
coneixement de la seva obra. Es tracta
d’una iniciativa cultural que en quatre
anys ha aconseguit atreure l’atenció
del públic a l’art, concretament al lloc
de treball dels artistes.
La Artevisita també ofereix l’opció al
públic de visitar les exposicions
conjuntes dels artistes a manera de
catàlog general, per a després poder
visitar l’estudi de l’artista que realment
ens interessi. En les exposicions com
en els tallers, l’entrada és gratuïta.
Aquestes mostres conjuntes estaren
en el Casal de La’S Hereu (Llucmajor)
i en Costa Nord (Valldemossa), on
havia una obra de cadascun dels autors
participants en la Artevisita. Amb la
finalitat d’allargar en el temps la
Artevisita, l’organització ha inclòs en

la web www.laartevisita.com aquells
artistes que pot visitar-se durant tot
l’any, de manera que qualsevol amant
de l’art no haurà d’esperar als
esdeveniments d’abril i d’octubre per
a conèixer la mostra. Com suport
informatiu i promocional s’han editat
100.000 fullets en els quals Ibatur,
Foment de Turisme i la Conselleria de
Cultura del Govern dels Illes Balears,
distribuïxen nacional i
internacionalment en les fòrums de
turisme i cultura.
També l’internauta podrà contactar
directament amb els artistes i

organitzar trobades amb ells. En la
web vam trobar també un mapa de
Mallorca amb la situació dels tallers
dels artistes, tot un esforç de
l’organització que vol promoure una
Mallorca turística i cultural tot l’any.
Afegir que, la pintora Carmen Sánchez
de la Colònia de San Pedro, ha estat
una de les artistes que ha participat en
la Artevisita, a la qual agraïm tal
deferència.
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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
EL PP d’Artà presentà la llista de la candidatura per a la pròxima legislatura
El dia 11 d’abril el Partit Popular d’Artà
va  presentar la llista dels candidats
que integraran la candidatura del PP
d’Artà a les properes eleccions
municipals del 27 de maig.
El Teatre Municipal d’Artà va acollir
la presentació de la candidatura.  A
l’acte, al que van assistir més de 250
persones, van acudir diferents
membres del Partit Popular de Balears,

entre ells el sotsecretari regional del
PP de Balears, Joan Flaquer.
L’acte va ser presentat pel que serà el
número sis de la llista electoral local,
Antoni Gili, el qual en bona paraula i
presència va fer la presentació de la
candidatura, fent pujar a l’escenari
tots els candidats.
Ells són: Bartolomé Palmer, Francisco
Lliteras, Sebastián Carrió, Carmen
Bonet, Antonia Llull Ferrer, Antonio
Gili, Magdalena Sintes, Bartomé Fiol,
Mª Francisca Martí, Antonio Carrió,
Marc Wienrich, María Salas, Isabel
Celiá, Jaime Sureda, Ana Isabel

Horrach, Francisco José Forteza i
Margarita Martí.
El candidat del PP a l’ajuntament del
municipi, Tolo Palmer, va intervenir
en primer lloc per a explicar en línies
generals els principals aspectes més
destacats «del projecte nou que volem
per a Artà». Palmer es va referir als
candidats presentats que integraran
el seu nou equip de govern, «com el

millor equip que podíem formar». Va
dir que «tenim il·lusió i estam preparats,
volem gestionar de manera diferent a
la qual s’està realitzant per l’actual
equip de govern». A més, va destacar
«la confiança dipositada del nostre
partit en nosaltres» i va subratllar que
Jaume Mates és un exemple pel seu
esforç i lluita, a més tots coneixeu les
realitzacions portades a terme aquests
4 anys». Palmer, va assegurar que «si
Artà ens dóna la seva confiança les
pròximes eleccions suposaran un canvi.
Tolo Palmer va destacar del seu
projecte per a Artà l’especial interès

en «una nova gestió d’Artà en tots els
sentits». Així, va citar la promoció
turística d’Artà «per a donar a conèixer
el nostre municipi tenint molt en compte
el turisme rural». També va posar
l’accent en els serveis públics i sanitaris,
l’arranjament de camins rurals,
l’increment de la seguretat ciutadana
els caps de setmana o incrementar el
servei d’atenció a l’estranger. Quant

a la creació de noves instal·lacions a
Artà, Palmer va destacar la necessitat
d’una nova escoleta municipal, la
proposta de renovació del PAC del
municipi, la creació d’un Casal de
Joves i noves instal·lacions esportives.
En definitiva, «un nou model de gestió
per a Artà», va concloure Palmer
Seguidament el sotssecretari regional
del PP de Balears, Joan Flaquer, es va
referir a l’oferta d’il·lusió i en positiu
del Partit Popular per als ciutadans de
Balears, i en concret per els d’Artà».
En acabar l’acte, es va oferir a tots
els presents un bon refrigeri a la
sala d’actes del Teatre.
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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
El PSOE d’Artà presenta la seva llista a les properes elecciones municipals.

El passat dijous 19 d’abril va tenir lloc
a la plaça del teatre, la presentació per
part del partit socialista d’Artà, de la
seva llista. Aquesta estava
encapçalada per na Maria Francesca
Servera Pascual, actual batlessa del
consistori artanenc. A l’acte hi
assistiren més de 300 persones.
Hi va assistir, entre d’altres, la
candidata per part del partit Socialista
al Consell de Mallorca, na Francina
Armengol.
L’acte va ser presentat pel secretari
general del partit Socialista d’Artà,
Pere Llinàs Morey, el qual va fer un
resum de l’any i mig de batlia del partit
socialista i de la bona gestió de la seva
batlessa  i de com aquesta ha estat
capaç de resoldre problemes existents
al consistori, que fins a la seva arribada
al govern no s’havien resolt.
Després de la intervenció d’en Pere
Llinàs, va tenir lloc la presentació de
la llista electoral a càrrec de la mateixa
batlessa i cap de llista d’una manera
molt original: va comparar la llista en
un dia i les seves menjades, així
explicava com els suplents de la llista
actuaven en el berenar del matí, per
tenir un bon sustent al llarg del dia, el
dinar era per a la part mitja de la llista,
el berenar del capvespre la part alta
de la llista i el sopar pels cincs primers.
La llista va quedar de la següent
manera:
Maria Francesca Servera Pascual,
Manuel Galán Massanet,   Maria Paula

Ginard Vílchez, Onofre Serra Vila,
Antònia Juan Pons, Rosa Maria Vives
Alzamora, Eva Maria Seijas Bauzà,
Miquel Bonnim Bonnim, Magdalena
Fuster Lorenzo, Francisco Viejo
Sánchez, Maria Linda Montero
Rodríguez, Pedro Llinàs Morey,
Antoni Maria Ginard, Rosa Maria
Servera Garau (suplent), Pere Josep
Gil Fuster (suplent), Isidoro Rios
Arenas (suplent)
Després de l’original presentació de
la llista, na Maria Francesca va
presentar es postre: na Francina
Armengol. Durant la seva intervenció,
na Francina, va fer diferents
referències a la gestió tant del Govern
com del Consell. Va dir que durant
aquests quatre anys havia estat un
govern que només feia cas als que
eren del seu mateix partit deixant de
banda els municipis, que com Artà,

pertanyien a diferents ideologies, ella
va dir que això s’havia d’acabar i que
tant al Consell com al Govern no
s’havien de fer diferències en aquest
cas. També va fer referència a la
nova llei de dependència aprovada pel
Govern Central, amb la qual és vol
assegurar que tothom que ho necessiti,
tant per ser una persona major com
per ser una persona impedida, tenguin
dret a poder ser atesos a casa seva i
que aquesta sigui una assistència digna
i adequada, cosa que avui en dia manca
i que moltes de vegades ha de ser
realitzada majoritàriament  per part
de la dona. A més també va fer
referència a la bona gestió per part de
l’actual batlessa, na Maria Francesca.
Al final de l’acte és va oferir un petit
refresc del qual gaudiren tots els
presents a l’acte.



 9
27 abril 2007
Número 767

9
 385

noticiari

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

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

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

Unió Mallorquina presentà la seva candidatura

El passat dia 13 d’abril el partit local
d’Unió Mallorquina va fer la
presentació de la seva candidatura
per a les properes eleccions municipals
del 27 de maig.
Dita presentació va tenir lloc dins una
gran carpa que previament havien
instal·lat damunt la plaça Conqueridor
on s’hi varen col·locar prop de tres-
centes cadires. L’acte va començar
una vegada arribada la actual
presidenta del Consell de Mallorca,
Maria Antònia Munar. La presentació
de l’acte anà a càrrec del president
d’UM d’Artà, Tolo Gili, el qual va
agrair la presència de tots els
assistents. Després va cridar d’un a
un tots i cadascún dels qui havien de
formar la llista electoral, els quals
pujaren a l’escenari.
La llista per ordre és Rafel Gili Sastre,
Esperança Massanet Forteza, Mª
Antònia Sureda Martí, Mª Del Mar
Llaneras Pascual, Bartomeu Gili
Nadal, Magdalena Llull Ferrer, Miquel
Sebastià Moll Ferragut, Sofia Villan
Collantes De Teran, Jeroni Cantó
Servera, Ana Corraliza Garcia, Tomeu
Brunet Guerrero, Salvador Martí
Bisbal, Apol·lònia Genovard Servera,
Paulino Mayol Nieto (Suplent),
Carmen Negre Corraliza (Suplent),
Francesc Lliteres Pomar (Suplent)
Després prengué la paraula el candidat
a batle del partit Rafel Gili, el qual va
dir entre d’altres coses que es sentia

molt ilusionat per obtenir uns bons
resultats a les pròximes eleccions. Al
mateix temps va donar les gràcies a
tots els que havien ajudat a
confeccionar la llista electoral i en
particular a la seva esposa Catalina
per la seva ajuda i arropament moral,
convidant-la a pujar a l’escenari on
fou rebuda amb un fort aplaudiment
per part de tots els assistents.
Seguidament es va demanar pujàs la
presidenta Mª. A. Munar i altres
Consellers. La presidenta es va desfer
en elogis a la llista que s’havia
presentada i sobretot al cap Rafel Gili,
dient que era la persona adient per
ocupar la batlia artanenca si els
ciutadans votaven la seva candidatura.

També va donar les gràcies a tots els
que participaven i als presents a l’acte
que eren molts a pesar del mal temps
que durant l’horabaixa havia fet i encara
durava fent que bastants espectadors
haguéssin d’estar fora de la carpa
paraigua obert.
Al final de l’acte es va oferir un gran
sopar fred dins el mercat cobert de la
Central.
Malgrat la premsa va donar la xifre
aproximada dels assistents dient que
eren prop de mil, la veritat és que es va
calcular la xifra d’uns tres-cents.
Així i tot la vetlada va ser ben viscuda
per part de tothom.
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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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Es presenta a Artà la coalició EU+EV+E.R.C.
El passat dia 4 d’abril va tenir lloc a la
sala d’actes del Teatre una taula
rodona per a la presentació del
consorci-candidatura conjunta a
l’esquerra del PSOE i UIA,
EU.+EV+E.R.C.
Assistiren Joan Lladó, president
d’E.R.C. a Balears, Nicolau Aguilera,
coordinador d’EU, Miquel A. Llauger,
coordinador dels Verds i els locals
Guillem Caldentey, candidat d’EU. I
Bartomeu Lliteres, representant
d’E.R.C.
La veritat és que llevat dels
representants locals de Bellpuig i Ràdio
Artà, pocs més assistiren a aquest
acte. Parlaren tots els presents a la
taula dient que tots estaven d’acord
en què aquesta formació d’unió entre
els tres partits fomentaria una força
major entre els seus simpatitzants.
Afegiren que l’objectiu era augmentar
la presència a la Sala dels
representants d’esquerra ecologista i
nacionalista. Que totes les tres
formacions compartien punts de vista
semblants sobre la política local.

Les propostes que presentarà aquesta
coalició són entre d’altres les següents:
Millora en qualitat de la democràcia
mitjançant la transparència de l’acció
política i la gestió administrativa.
Mantenir i augmentar els serveis
públics, educatius i socials.

Defensa del patrimoni lingüístic i
cultural. Recuperació del Parc Natural
de Llevant com a garantia de
conservació i com a motor de la
economia artanenca.

El Club Diario de Mallorca organitza un debat electoral entre tots els
candidats a la batlia del nostre municipi.

El proper dia 9 de maig tendrà lloc un
interessantíssim debat electoral en el
qual hi prendran part els diferents
caps de llista que es presentaran a les
eleccions del proper 27 de maig.
Aquest debat està organitzat pel Club
Diario de Mallorca i comptarà amb la

participació de Maria Francesca
Servera (PSOE), Rafel Gili (UM),
Margalida Tous (UIA), Tolo Palmer
(PP) i Guillem Caldentey (EU-EV).
El moderador del debat serà Llorenç
Riera, conegut articulista del diari. Si
alguna persona està interessada en

formular alguna pregunta als
participants només ha d’entrar dins la
plana web del Diario de Mallorca i
pitjar sobre el link que diu «Debates
Electorales». Des d’allà només fa
falta redactar la pregunta que serà
llegida durant el transcurs del debat.
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Correllengua  2007

Joves de Mallorca per la Llengua és una entitat que
enguany celebrarà el seu XIVè any d’existència, i que
des d’ençà ha anat realitzant activitats amb l’objectiu
d’impulsar la llengua catalana a tots els àmbits de la
nostra comunitat; a fí de poder arribar a la seva plena
normalització.
Així, durant la seva història, aquesta entitat ha promogut
el català en diversos àmbits com el cinema, la justícia, les
administracions públiques, la música... Però tant mateix,
les activitats que han tengut més ressò han estat
l’Acampallengua i el Correllengua que es realitzen
alternadament un cop a l’any.
L’Acampallengua és una trobada de joves –i no tan
joves- que es du a terme a un poble determinat de
Mallorca durant un cap de setmana amb la intenció de
realitzar tot tipus d’activitats únicament en llengua
catalana, perquè així; aquesta pugui gaudir del prestigi
que li correspon i a la vegada, poder demostrar com
viuria la nostra llengua en una situació de plena normalitat.
Durant aquest cap de setmana es realitzen activitats molt
diverses com tallers, conferències, presentacions,
actuacions musicals; arribant a l’hora als gustos de
tothom.
La darrera edició de l’Acampallengua es va celebrar el
mes de maig del 2006 amb una participació propera a les
20.000 persones.
Ara, Joves de Mallorca per la Llengua està enllestint el
que serà la 5a edició del Correllengua, després d’haver-
lo celebrat per darrera vegada l’any 2003 amb una
participació d’unes 40.000 persones.
El Correllengua consisteix en una activitat on tothom és
partícip de la voluntat de voler accelerar el procés de
normalització lingüística i de reivindicar que la nostra
llengua encara es troba en molt bona salut per a aconseguir-
ho.
El protagonista de l’acte és una flama; que recorre l’illa de
punta a punta, poble a poble, institut a institut, de mà a mà
dels milers d’habitants que volen fer sentir la veu del
català. Aquesta flama, simbolitza la llengua, que a l’hora
que està encesa demostra la seva vitalitat.
Al Correllengua hi participa gent de tota l’illa i de totes les
edats i això es correspon en el sentit que la flama (la
llengua) es va transmetent de persona a persona i de
generació en generació. Així, els participants d’aquesta
multitudinària activitat demostren la seva predisposició
per a conservar la salut de la llengua pròpia de les illes, la
catalana i per a seguir emprant-la i transmetent a diari.
Enguany, la nova edició del Correllengua començà dia 17
d’abril al municipi d’Escorca i finalitzarà dia 5 de maig a
Palma. La flama de la llengua anirà recorrent poble a

noticiari

poble, i municipi a municipi de Mallorca on a cadascun
d’ells se li donarà la benvinguda amb un acte que els
mateixos habitants del poble hauran preparat. A més, es
durà a terme la lectura d’un manifest.
Cal destacar també la importància del Correllengua Cultural
que organitzarà diferents activitats culturals paral·lelament
a la realització Correllengua. Així, la flama també passarà
pels instituts públics de l’illa per a que els estudiants es
puguin afegir a la reivindicació lingüística que impulsarà de
nou Joves per la Llengua.
El Correllengua 2007, per tant; pretén ser l’edició d’aquesta
activitat més potent i multitudinària. Així serà, com la
societat civil mallorquina reivindicarà a les nostres
institucions que s’acceleri el procés de Normalització
Lingüística i que de bon de veres aquestes s’hi impliquin
així com ha de ser.
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AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS

La Conselleria de Treball i Formació
ha aprovat la convocatòria per a l’any
2007 per incentivar la contractació
indefinida de les persones que estiguin
en possessió d’un títol aval d’ocupació.
Aquesta convocatòria persegueix
promocionar l’ocupació estable
mitjançant la concessió d’un ajut de
3.000,00 € a les empreses privades,
les entitats sense ànim de lucre
de caràcter privat o els
treballadors autònoms, que
contractin de forma indefinida un
treballador o treballadora que estigui
en possessió d’un títol aval d’ocupació
vigent, sempre que compleixin els
requisits següents:

a) Formalització d’un contracte
indefinit a jornada completa o a temps
parcial que no podrà ser inferior al
50% de la jornada ordinària de
l’empresa, amb un beneficiari o
beneficiària del títol aval d’ocupació
inscrit en el SOIB, inclosa la
contractació per a la realització de
treballs fixos discontinus.
b) La contractació s’ha de dur a
terme durant la vigència del títol aval
d’ocupació.
c) El lloc de treball que s’hagi
d’ocupar ha d’estar ubicat a les Illes
Balears.

d) El lloc de treball ha d’estar
relacionat amb les aptituds
professionals del treballador
contractat.

Podran beneficiar-se de l’ajut aquelles
contractacions formalitzades amb els
requisits anteriorment esmentats des
del dia 16 de novembre de 2006 fins
dia 15 novembre de 2007.

Poden ser beneficiaris d’un títol aval
d’ocupació els joves amb una edat
compresa entre 16 i 30 anys, o les
persones majors de 45 anys, que
hagin  participat amb aprofitament en
algun dels programes subvencionats
pel Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, indicats a continuació, que
acabin en el transcurs dels anys 2006
i 2007:

- Contractacions derivades d’un
conveni amb compromís de
contractació signat amb el SOIB.
- Accions de formació, adreçades
prioritàriament a joves, en especialitats
d’oficis i professions, sempre que en
el certificat d’aprofitament hi consti
un mínim de 200 hores.
- Programes d’escoles taller, cases
d’oficis i tallers d’ocupació.
- Accions de formació teòrica o
pràctica, en el marc d’un itinerari

integrat d’inserció,  en especialitats
d’oficis i professions, sempre que en
el certificat d’aprofitament hi consti
un mínim de 200 hores.
- Programes de formació
ocupacional específics per a persones
en risc d’exclusió social, en
especialitats d’oficis i professions,
sempre que en el certificat
d’aprofitament hi consti un mínim de
200 hores.

TERMINI PER PRESENTAR
SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds
finalitza dia  15 de novembre de
2007.

Per a més informació, consultau la
pàgina web de la Conselleria (http:/
/treballiformació.caib.es/portal),
l’apartat de Desenvolupament
Local de la web de l’Ajuntament
(www.arta-web.com) o adreçau-
vos al Departament de
Desenvolupament Local de
l’Ajuntament d’Artà, telèfon 971
83 56 24.
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C U R S E T S  M A T Í  I  C A P V E S P R E  T O T E S  L E S  E D A T S  
O B E R T A   L A  P R E I N S C R I P C I Ò   
A  L A  P I S C I N A  M U N I C I P A L  D ’A R T À  9 7 1  8 2  9 1  3 2  

CURSET ESPECIAL PRIMAVERA/ESTIU DE 0 A 12 MESOS

DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ
MITJANÇANT EL MASSATGE I EL
MEDI AQUÀTIC. (MAIG-JUNY)

Festa de fi de curs del
Programa d’Adults
Es cuinarà una paella gegant
per a tot el poble

El proper dia 29 d’abril tendrà lloc,
al Quarter de Soldats de Betlem,
la festa de fi de curs del Programa
d’Adults de l’Ajuntament d’Artà.
Com cada any, la cloenda dels
cursos d’adults tendrà com a
protagonista principal una paella
gegant que es cuinarà allà mateix
i que podrà tastar tothom qui vulgui.
Els tiquets per a la paella s’han
pogut adquirir fins dia 27 d’abril a
l’ajuntament i a Ses Escoles per
un preu de 4 euros.

Ban cobrament imposts 2007
MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE
L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que es posen a disposició del públic, per al cobrament voluntari, els rebuts
corresponents a l’any 2007 pels conceptes següents:
•IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
•TAXA SOBRE RESIDUS SÒLIDS.
•DESPESES SUMPTUÀRIES - VEDATS DE CAÇA.
•TAXA SOBRE LA VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL.
•GUALS PERMANENTS.
•TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
NUCLI D’ARTÀ: DIES: del 15 d’abril al 15 de juny (excepte dissabtes i festius),
HORARI: de 9 h a 14 h , LLOC: oficina de Recaptació de l’Ajuntament
NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE:
DIA: 21 de maig, HORARI: de 9 h a 13 h, LLOC: edifici municipal de la Bassa
d’en Fasol
Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment
de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de
demora i altres despeses conseqüents.
Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.
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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.

LAssociació dAmics del Poble Saharauí dur a terme el
projecte « VACANCES EN PAU»,  que consisteix en
lacolliment temporal de nins i nines del Poble Saharauí.
Des de lAssociació i lAjuntament dArtà, vos demanem la
vostra col·laboració i cerquem famílies   per acollir
temporalment aquests nins i nines  de 8 a 12 anys del Poble
Saharauí durant els mesos de juliol i agost.
Sespera de les famílies, solidaritat, la qual cosa no
significa donar moltes coses i propiciar el consumisme, al
igual  que cooperació amb el poble Saharauí. Les
famílies  no han de tenir la intenció dacollir un infant
per exhibir-lo. Linfant és un nin com els nostres que té
les mateixes ganes de jugar i divertir-se que els nostres,
però a diferència dels nostres, tenen uns desavantatges
socials, econòmiques i geogràfiques i unes particularitats
culturals i religioses. També han de ser conscients que
poden acollir un infant  en qualsevol característiques i
que els Saharauís són de religió musulmana i per tant no
prenen porc, en lo que es recomana  respectar sempre
la seva religió propiciant la integració de linfant en la
família, perquè aquesta és la manera dassolir una bona
convivència.
El projecte Vacances en Pau comte amb els  objectius de
propiciar que els nins i nines evitin les elevades
temperatures que es donen al desert durant dos mesos
destiu, que poden arribar fins als 50º. També diagnosticar
i tractar tots els aspectes sanitaris que presentin els
infants per tal devitar el desenvolupament de malalties
greus i/o proporcionar - lis una major qualitat de vida i
recordar i sensibilitzar la ciutadania de les Illes
Balears que el conflicte Saharauí persisteix i sagreuja dia
a dia.
Sestima larribada  a principis de juliol i tot infant que ve
amb el projecte «Vacances en Pau» sen va amb «Vacances
en Pau», donat que el projecte preveu que un nin resti a les
Illes Balears per motius sanitaris

« VACANCES EN PAU»

Esperem la vostra col·laboració i participació. Gràcies

Per a més informació, podeu cridar als Tef: 639 32
93 20 / 871 94 47 83 ( de 9:30 a 13:30, 16:00 a 18:30)
i també al 971- 83 56 24. ( Serveis Socials. De 8:00
a 15:00 h).

noticiari
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Comissió de les Festes de Sant Salvador 2007 
 
Dimecres 2 de maig tendrà lloc la reunió de la Comissió de 
Festes de Sant Salvador.   

En aquesta reunió es determinarà el programa de festes 
(concerts, exposicions, dies, horaris, etc.). 
 

La reunió començarà a les 21 h, a la sala de reunions del Teatre 
d’Artà. 

Regidoria de Festes 
 
 
 
 

L’àrea de joventut de l’ajuntament
d’Artà i el Punt d’Informació Juvenil
(PIJA), organitzen el primer torneig  3
x 3 Extrem, emmarcat dins el programa
d’oci nocturn juvenil, Anem de
Xaranga.
Aquest torneig es celebrarà el proper
dissabte dia 5 de maig, i els partits
començaran a partir de les 21 h del
vespre al polisportiu municipal de Na
Caragol.
Què és el 3 x 3 Extrem?
Es un nou format esportiu extrem, on
es practiquen tres esports col·lectius,
Futbet – Voleí- Bàsquet, dins una
mateixa jornada. Els tres esport es
juguen de manera aleatòria i guanya
l’equip que més punts a fet.
Com es juga?
L’organització, mitjançant un sorteig,
distribuirà els equips en tres camps
diferents. Els equips jugaran tants
partits com equips hi hagin.
Es a dir, si s’apunten 8 equips, haurien
de jugar 7 partides de bàsquet, 7 de
futbet i 7 de voleí.
Els temps dels partits anirà en funció
dels equips apuntats, que serà entre

els 5 i 10 minuts aproximadament per
partit.
Passat el temps establert per
l’organització, l’equip que guany en
aquell instat, tendra un punt.
En cas d’empat, en el bàsquet, es
tirarien 3 tirs lliures i en els cas del
futbet 3 penals. Al volei aquell equip
que guany de 2 punts, s’endurà el
punt.
El voleí i el futbet, empraran tot el seu
camp, el bàsquet només mitja cantxa.
Guanya aquell equip que haguí realitzat
més punts.
Qui pot participar?
Els equips estan formats per tres
components, entre els quals l’edat
mitjana no pot sobrepassar els 30
anys.
Els equips poden estar format per
homes, dones, o ser mixtes, homes i
dones.
Cada equip pot tenir un reserva.
Què val participar?
El preu per equip és de 5 €
Què cal fer per participar al
torneig?

Et pots inscriure la Polisportiu de Na
Caragol Tel. 971 83 51 42, o través del
dinamitzador sociocultural al 609 309
443. El darrer dia d’inscripció serà el
divendres 4 de maig.
Més informació
Polisportiu Municipal de Na Caragol
Tel. 971 83 51 42 / 609 309 443  A/e:
pija@arta-web.com www.arta-
web.com

3 x 3 Extrem
noticiari
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de la Colònia

Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Quan més gran és una persona, més profund és el seu
amor
El rector, Antoni
Amorós, a l'inici
de l'homilia del dia
de Pasqua, en el
125 aniversari de
la mort de Charles
Darwin, autor de
l'evolucionisme,
ens parlava de
com un
infinitesimal grànul
de gelatina es va
desprendre d'un
tros de si mateix
per a través d'un
llarg periple
convertir-se en un
ser semblant a
Déu. Havia sorgit
l'home i amb ell
l'amor. Darwin
era un teòleg i
sostingué sempre
que, per damunt de
la selecció natural,
havia de regnar la
compassió social.
Des que l'amor es féu humà el procés
evolutiu ha seguit fent camí, no s'és
aturat, ha crescut des de dins, s'és
interioritzat.
La Pasqua cristiana ens parla,
precisament, del nostre retrobament
amb la nostra estrella d'origen. La
resurrecció de Jesús simbolitza aquest
retorn al Déu inici i fi de l'univers, alfa
i omega de tot allò creat.
Aquesta concepció evolucionista de
l'amor connecta amb la nostàlgia
religiosa de l'home de tots els temps.
Tots hem sentit en la nit o en la solitud,

Pasqua

Associació de Persones
Majors

Dia 30 de març l’Associació de
Persones Majors va celebrar la seva
Assemblea General Ordinària.
D ‘aquesta assemblea, a més de la
nombrosa assistència, cal destacar la
memòria de les activitats
desenrotllades pel Club durant l’any
2006, un estat de comptes molt positiu
i la informació donada pel president
referent a l’estat actual del projecte
de construcció sobre l’edificació del
nou local.
El nombre d’activitats suma un total
de 30, de les quals destaquen les
celebrades amb motiu de festivitats
com St. Antoni, fi de curs i competicions
esportives. Altres de caràcter més
formatiu com conferències i cursets
de macramé, cuina, llatra i punt
mallorquí. Lloc destacat ocupen també
les excursions, Lluc, Parc Natural de
la Península de Llevant, etc. Moltes
d’aquestes i altres activitats han anat
acompanyades de dinars, sopars,
xocolatades o bunyolades per a tots
els socis. Un curs, com es pot constatar,
d’una activitat incansable i que ha

en la infància o en un altre moment de
la vida el desig de retrobar-nos amb la
nostra estrella d'origen.
Dins la nostra petita església de la
Colònia repleta de gent es respirava
un ambient de festa religiosa, d'alegria
noble, de correspondència a l'amor de
Déu mitjançant el do misteriós de
la nostra llibertat Un sentiment que,
com ens deia el rector, un dia, l'amor
guanyarà la partida al mal i a la mort.

Dóna gust celebrar Pasqua a la
Colònia
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
comportat molts de beneficis de tipus
recreatiu, formatiu i cultural a tots els
socis.
El president del Club, en Llorenç
Planisi, informà sobre l’estat de les
gestions amb l’ajuntament d’Artà
sobre l’edificació del nou club. De la
conversa mantinguda amb la batlesa,
na Maria Francisca Servera, va dir
que aquesta li havia manifestat que
abans de finalitzar l’actual legislatura
el projecte aniria a la comissió de
govern per a la seva aprovació i
remesa al Consell de Mallorca per a,
una vegada passats els tràmits
preceptius, iniciar les obres,
possiblement el mes d’octubre pròxim.
No s’han fet al·legacions respecte al
canvi d’ús del solar.
Les cares dels assistents no podien
deixar de reflectir una mescla d’il·lusió
i d’escepticisme. Sembla, per la
convicció mostrada pel president i per
ja no haver-hi els obstacles que

impedien tirar endavant el projecte, que aquesta vegada la cosa va de veres.
Qui no es cansa, alcança.
L’assemblea va acabar amb un bon sopar.

Excursió a Menorca

Els dies 18, 19 i 20 de maig uns 50
coloniers i colonieres prendran part
en l’excursió que organitza
l’associació de persones majors a
Menorca. Els desitjam bons temps i
que s’ho passin molt bé.

Associació d’Amics de la Música
Taller de veu: L’art ens educa
La música és un art educatiu. Sempre
ho he cregut. I és confortant que
aquesta convicció vagi calant en la
consciència i hàbits de la gent de la
nostra localitat. És una sort comptar
amb un grup de persones -Associació
d’Amics de la Música– que
comparteixen aquesta certesa i no
estalvien esforços per promoure
aquest art en diferents formes.
L’organització de concerts de música
clàssica i concerts pedagògics és la

més coneguda i compta amb una
participació percentualment
nombrosa i significativa si es compara
amb altres pobles. No obstant hi ha
una altra activitat, pot ser menys
coneguda, però no menys important si
la consideram baix del caire educatiu,
em refereixo al taller de veu per a nins
i nines que té  lloc els dissabtes
capvespre a l’antiga escoleta. Aquests
dies passats els organitzadors d’aquest
taller es reunien, perquè el professor
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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

encarregat del taller no podia atendre
degudament un grup tan nombrós
d’alumnes (26) en edats i nivells de
coneixements molt diferents. Calia o
bé dividir el grup i establir horaris
diferents per a cada grup o contractar
un altre educador i poder així atendre
simultàniament els dos grups. Aquesta
mida en una o altra modalitat encareix
el pressupost disponible per a aquesta
activitat, però afavoreix la qualitat de
l’aprenentatge. Em consta que
l’associació s’ha decantat per la
qualitat.
Per què és important aquest taller?
Per molts de motius. Els nins es
diverteixen, aprenen cançons, danses,

jocs relacionats amb la música.
Aprenen cantant i jugant a valorar el
sentit de l’ordre i de la col·laboració.
Sense participació i ordre no hi ha joc,
no hi ha art. I el joc de la dansa i del
cant els permet viure sensacions que
mai no podrien experimentar. A la
majoria, aquesta experiència els
infondrà una actitud positiva respecte
a la seva capacitat d’expressar-se
amb aquest instrument tan noble i
nostre que és la paraula, la veu. Per
alguns es pot convertir en una afecció
a continuar amb l’estudi d’un
instrument que omplirà de sons i
silencis moltes hores del seu temps
lliure i els ajudarà a superar moments

crítics i difícils. En moltes ocasions
l’afecció per la música dels infants es
converteix en un mitjà, perquè pares i
familiars comencin també a introduir-
se en aquest art. Cantussegen
cançons amb els fills i filles, els
acompanyen en els concerts de fi de
curs... Potser és també per a ells
l’ocasió per a un primer contacte
engrescador amb aquest art divers i
universal de la música. Hi ha plaers
difícils i plaers senzills. L’art de la
música pertany als primers. Presenta
algunes dificultats per accedir-hi, però
ens ofereix després recompenses
inesperades.

Concert d’orgue.

La suma de factors és el que determina
que un concert doni com a resultat
una vetllada musical perfecta. El
programa del Concert d’orgue de dia
14 d’abril a l’església de la Colònia de
Sant Pere va reunir aquests factors:
un programa variat amb autors del
Barroc, preludi i fuga en si menor de
Bach (1685-1750), la preciosa Suite
Gothique del compositor alsacià
Boëllmann (1862-1897), en què es
recupera la popularitat que aquesta
modalitat havia tengut en el segle
XVII, o les reflexions musicals per a
orgue d’Enrico Passini, compositor
contemporani que ha fet moltes
adaptacions de música moderna per a
orgue. Un altre factor determinant
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fou, sens dubte, l’organista. Eric
Hallein (1958-), de nacionalitat belga,
és un músic amb una brillant trajectòria
professional, professor d’orgue i
clavicèmbal, organitzador de festivals
internacionals, amb una sensibilitat

Presentació de la candidatura d’Unió Mallorquina

Unió Mallorquina convida tots els coloniers i colonieres a l’acte de presentació de la seva candidatura a les eleccions
municipals i autonòmiques.
L’acte tindrà lloc en el Centre Cultural Sant Pere, dissabte 28 d’abril, a les 20’30 h. Acte seguit hi haurà refresc per
a tots.

extraordinària per fer arribar als oients
les  melodies i tonalitats en estat quasi
pur. Tampoc s’ha d’obviar la
importància de l’instrument, l’orgue
de la Colònia, que a mida que passa el
temps va millorant les seves

prestacions. En fi, un concert que fou
capaç de sumar tots aquests factors,
i que, en la boira d’una nit plujosa,
delectà els sentits del públic assistent.

Eleccions Club Nàutic foto
De tant en tant passa alguna cosa que, de sobte, romp la
monotonia de la nostra localitat. És el cas de la formació
de llistes per a optar a la presidència del Club Nàutic. Si
un es situa com espectador, és divertit, curiós o estrany,
segons com es miri, veure com es van formant grups
entorn a un líder o petit comitè per a vendre un producte
que du com a marca servir a una associació sense ànim de
lucre. L’interès per servir, per fer coses pels altres creix,
sorprenentment, quan es tracta del Club Nàutic. Les
altres associacions no inciten a aquesta cursa. Quina
atracció imantada i oculta tendrà aquesta entitat per a
despertar tant d’altruisme? Potser s’ha de ser mariner i
haver sentit el cant de les sirenes per donar resposta a
aquest pregunta. Hi ha interès i passió. En principi sembla
bona cosa. El Club pot aportar molt a la Colònia i no només
en l’aspecte esportiu de vela i pesca, sinó en molts altres
aspectes que caldria potenciar pel bé dels socis i de la
nostra localitat.

Les eleccions a President i Junta Directiva del Club
Nàutic Colònia de Sant Pere es celebraran en
Assemblea General Extraordinària a la sala d’actes
del Club, dia 5 de maig 2007, a les 16’30.

Avda. Joan Carles I, 97 –  Tel. 971 565337 - 07590 - CALA RAJADA
C/. Ferrers, 12 – Pol. Ind.  Tel. 971 818690 - 07580 – CAPDEPERA
C/. Costa i Llobera, 55       Tel. 971 835316 - 07570 – ARTÀ
Fax: 971 566 037
tallercanandreu@telefonica.net

Venda vehicles
Reparació xapa,
Pintura
Mecànica

Servei de vehicle substitutiu
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Fòrum de Participació Ciutadana
Aquest és el segon any que
l’ajuntament d’Artà du a terme aquest
procés de participació en el pressupost
municipal, amb el qual es pretén
implicar tant els representants de les
entitats i associacions com a les
persones a títol individual que hi estiguin
interessades.
El destí de 60.000 € del pressupost
municipal d’inversions es decideix amb
aquest procés. Les propostes i
prioritats per a 2007 ja estan
aprovades. De no haver-se donat la
suspensió del fòrum, en aquest
moments ja s’haurien fet les propostes
per al pressupost municipal de 2008.
No sembla probable que la Sra.

Batlesa, responsable  de l’àrea de
participació ciutadana, derogui la
suspensió i convoqui l’assemblea
encarregada d’elegir i prioritzar les
partides per a 2008 abans de les
properes eleccions. Quedarà poc
temps per fer feina i s’hauran
d’incloure algunes mesures
d’excepció que permetin accelerar el
procés d’elecció i votació dels
projectes  considerats més prioritaris.
En la gent que ha participat en el
fòrum i en altra que no hi participava
tant, però que és conscient del paper
i interès que aquest organisme té i pot
tenir per a la Colònia, es va estenent
una certa resignació, d’incapacitat de

reacció i que les paraules i promeses
de certs polítics són això: paraules i
res més. Perquè, si no, com s’entén
que en cinc mesos que dura la
suspensió del fòrum, encara ni s’hagin
reunit els portaveus dels partits polítics,
ni s’hagi explicat a la gent el famós
document de la universitat balear, o el
problema de la tan sonada politització
del Fòrum?
Imaginam que en els propers mítings
electorals tots sentirem parlar de
participació. Convendrà posar esment
en qui en parla.

de la Colònia

Esports
H. C. Cap Ferrutx

El hoquei club Cap Ferrutx ha posat
en marxa una nova escoleta de
patinatge. Es tracta de donar a conèixer
el patinatge als mes petits i no tant
petits a partir de 3 anys i fins que el cos
vulgui. Tothom serà benvingut.
L’escola és un projecte a llarg termini
on els mes petits aprendran a patinar
i si hi ha qualque al·lot/a que li agradi
i vulgui provar el hoquei línia serà ben
acollit. Els monitors Albert Riera i
Rafel Forteza dediquen una hora
setmanal a aquesta activitat en el
poliesportiu cap ferrutx de la Colònia
de Sant Pere, el dimecres de 18.30 a
19.30 on els mes petits, en el seu
entrenament específic, aprenen les
tècniques bàsiques del patinatge.
En la inauguració d’aquesta activitat
l’afluència de gent fou nombrosa i la
participació exemplar. Tan els
monitors com la directiva agreixen
aquesta resposta tan positiva i esperen
que d’aquesta escola de patinatge en
surtin bons jugadors i jugadores que
seguesquin honrant amb el seu joc el
HC Cap Ferrutx.
Dins les properes setmanes el HC

Cap Ferrutx té previst participar en el
Campionat d’Espanya Juvenil amb
tres jugadors de la seva plantilla: Mateu
Morey, Josep Antoni Llaneres i
Eduard Salom. Així mateix formarà
part de la selecció el seu l’entrenador
Rafel Forteza Genovart. Aquest
campionat es celebrarà a Valladolid
els dies 26, 27 i 28 d’abril.
L’equip aleví segueix segon en la lliga
regional i participarà en el campionat
d’Espanya que es celebrarà a

Valladolid, els dies 1.2.i 3 de juny.
Com es pot veure, a la Colònia es
treballa de debò en l’esport. Ens
il·lusiona poder un dia comptar amb el
poliesportiu cobert que ens permeti
entrenar amb millors condicions durant
l’hivern. Ens consta que es treballa en
l’avantprojecte. La nostra millor
col·laboració és, sens dubte, seguir
fent el que fem: feina, molta feina.
Vos seguirem informant.

Rafel Forteza i Genovart.
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Diada de natació escolar

El passat dimecres dia 4 de abril es va
dur a terme, un any més, la diada de
natació escolar a la piscina d’Artà, on
varen participar 180 nins i nines del
segon cicle de primària de les tres
escoles del municipi. Aquesta diada
va estar organitzada per Club  Natació
Artà a la piscina municipal amb la
col·laboració de l’Ajuntament, que
subvenciona l’activitat de natació
escolar. També vàrem comptar amb
la gran ajuda  dels tutors dels diferents
cursos participants, així com dels
professors d’Educació Física de les
tres escoles i tots els monitors i
socorristes de la piscina.
Els nins gaudiren dels jocs d’equilibris,
llançaments i sobretot d’un salt de 2 m
d’alçada que instal·làrem damunt un
bastiment per a tirar-se dins l’aigua, a
més d’un llit elàstic que els feia botar
enlaire i caure dins l’aigua.
Es va acabar amb un berenar que
dugueren entre totes les escoles, a la
terrassa coberta del poliesportiu, i jocs
a l’aparcament del poliesportiu.
Gràcies a tots i fins l’any que ve.

noticiari escolar
Col·legi Sant Bonaventura

Jornades culturals

Els passats dies 3 i 4 i coincidint amb el final de trimestre, el col·legi va canviar
la fesomia interior per convertir-se en un espai on es realitzaren diferents tallers.

A EDUCACIÓ INFANTIL  es muntaren   activitats ben entretingudes:
Els més petitons de l’escoleta  es convertiren en pastissers una estoneta i
juntament amb algunes mamàs i padrines pastaren i menjaren crespells a voler.
També escoltaren amb atenció i participaren activament en un matí de contes.

Col·legi Sant Bonaventura

Per altra banda l’alumnat de 3, 4 i 5 anys gaudiren de tres tallers engrescadors:
Una mamà amb va venir amb les butxaques plenes d’idees per contar
rondalles. Quina estona més divertida!. També es va participar en un taller de
teatre, el qual va ésser molt novedós i en va deixar més d’un amb la boca
oberta. I per acabar d’arrodonir la bulla tothom va passar per la «fàbrica» de
teresetes a confeccionar la seva. Quina colla d’artistes que estan fets.
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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

El marc on s’enquadraren les tasques d’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA va ésser el trilingüisme, programa pilot
que s’ha implantat aquest curs al centre.
Els tallers varen ésser els següents:
-Un viatge imaginari, simulant l’avió, cap a Londres on tot
el que es deia era en anglès, acompanyat de situacions
còmiques i poc usuals  en un vol qualsevol.
-Un collage pintat a terra, entre tots els grups de llocs
emblemàtics de Londres.
-Una tradició típica d’Anglaterra: pintar ous de colors on
la creativitat va ésser la protagonista.
-Un taller de risoteràpia, on l’idioma universal, la rialla va
fer que grans i petits compartissin  una estona ben divertida
i es pogués gaudir de l’espontaneïtat
-La cuina anglesa no hi podia faltar. Es confeccionaren
diversos plats  després  vàrem poder compartir tots plegats
com a final de festa al pati.

noticiari escolar

Un any més varen ésser uns dies inoblidables.



 23
27 abril 2007
Número 767

23
 399

VISITA DE L’ESCOLETA A LA BIBLIOTECA
Dia 16 d’abril els nins i nines de
l’escoleta de 1 i 2 anys del nostre
col·legi juntament amb els nins i nines
de la mateixa edat de l’escoleta de na
Caragol van fer una visita a la biblioteca
de na Batlessa ja que s’acostava el
«dia del llibre».
Abans d’entrar a fer la visita a la
biblioteca vàrem berenar a fora mentre
esperàvem que arribessin els nins i
nines de l’altra escoleta.
Quan vàrem acabar de berenar
entràrem a la biblioteca on vàrem
poder mirar molts de contes i on vàrem
gaudir d’escoltar un conte que una
educadora de l’altra escoleta havia
preparat per a nosaltres, ens va
encantar!!!. Desprès varen entrar els
de na Caragol i una educadora del
nostra col·legi els hi va contar un
conte a ells.

En acabar la visita les dues escoletes
vren jugar tots plegats a l’anfiteatre i
ens ho passàrem molte bé. Va ser una
experiència molt positiva, ja que quasi
mai ens juntam amb les altres
escoletes, i esperam que es torni a
repetir aviat.

noticiari escolar

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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Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)
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Joyeria

Na Caragol

Give us back our planet!, un projecte conjunt entre les diferents escoles que formen part
del projecte del British Council

El passat dilluns, dia 23 d’abril, va
tenir lloc al pati de l’escola del CEIP
Na Caragol la presentació del llibre
Give us back our planet!, editat per
Tony Norman amb el suport del British
Council i el Ministerio de Educación y
Ciencia. Aquest llibre està format per
un bon conjunt d’escrits, poemes i
dibuixos creats per alumnes dels
diferents centres que participen al
projecte d’anglès del British Council.
Hem de destacar que el CEIP Na
Caragol i l’institut d’Artà són els dos
únics centres de tot Mallorca que
participen en aquest projecte i que
contempla l’aprenentatge de la llengua
anglesa amb mestres natius d’una
forma natural i lúdica des dels tres
anys. Give us back our planet!
Reflecteix la visió que tenen els infants
sobre alguns aspectes ecològics ben
importants en el moment actual que
estam vivint: la fauna salvatge en
perill, el canvi climàtic, les ciutats del

Els joves reclamen un lloc per a ells

futur, la contaminació dels aqüífers, la
protecció del nostre planeta. A l’acte
de presentació, a més dels alumnes
del centre i dels antics alumnes

participanbts al projecte, hi va assistir
la batlessa d’Artà, Maria Francesca
Servera i representants dels Serveis
Educatius Municipals.

Treballant dins l’aula un dia es va
parlar de les mancances que tenia el
poble d’Artà. Un dels punts que va
crear unanimitat entre els alumnes és
que a Artà hi fa falta un lloc on els
joves hi puguin anar. És per aquest
motiu que els mateixos alumnes, i com
a treball d’aula, varen escriure una

carta dirigida a l’ajuntament. Vegeu-
ne alguns exemples:

« El nostre espai.

Ajuntament d’Artà.
Tots els joves vos volíem demanar
que possessiu a Artà un local per als
joves de a partir dels 12 als 16 anys. El

local hauria de ser bastant gros perquè
nosaltres poguéssem jugar a: bàsquet,
futbol, billar, ping-pong i una mini
bolera. Necessitam aquest local
perquè quan els joves que estiguin al
poliesportiu, nosaltres poguem venir
al local cada dia i a qualque hora.
Hauria de tenir tres teles de plasma i
3 playstation 3. També hauria de tenir
una torre de música i una pista de

noticiari escolar
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tennis. Quatre ordinadors. Aquest
local ha d’estar situat devora el Rafal
d’Alt. Hauria d’haver un parell de
monitors perquè posin ordre i per fer
activitats de jocs de taula.

Jaume i Edgar. «

«El que necessitam els joves.

Com tots sabeu, de cada vegada hi ha
més joves i per això necessitam un
local que tengui un bar i una sala de
jocs. També ha de contenir:
3 boleres, 3 taules de billar, e taules de
ping-pong, una discoteca, teles,
playstations. També hi ha d’haver

sala d’estudis per anar a fer els deures
i estudiar.
Que estigui obert tota la setmana.
El local ha de ser per a no fumadors.

Maria Bel, Julia, Xavier.»

«Seria divertit un local de joves!

A molts de joves els agradaria un local
per a ells on hi hagués:
Un bar, un billar, una televisió, jocs de
taula, ordinadors,... En fi, totes les
coses que pogueessen esser divertides.
Allà seria un local de joves de 11 a 18
anys, on es poguessen divertir, relaxar
i que hi hagués una sala d’activitats.

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

Que pels vespres hi hagués una
discoteca, amb una piscina
climatitzada, també hi podria haver un
restaurant i podria agradar un toro
mecànic.
Tendria un terrat per observar tot
Artà amb bancs i coixins, amb una
sala petita amb llibres, seria obligatori
tenir un parell d’encarregats per
protegir la zona de: delinqüents,
drogadictes i a majors de 18 anys.
Tendria un horari: de dilluns a
divendres de 13 hores a 23 hores.
Els caps de setmana: de 09 hores a 24
hores.

Clara i Marta».

noticiari escolar
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

noticiari escolar
MOSTRA DE TEATRE DE 1r i 2n d’ESO
COL·LEGI SANT SALVADOR

Divendres dia 20 d’abril vàrem estrenar l’obra «Un capell
de palla d’Itàlia». Aquesta obra era el resultat de mesos de
feina i de classes de teatre amb en Joan Matamalas, el
nostre professor.
Per a la majoria de nosaltres no era la primera obra que
fèiem, però tot i així sempre hi ha nervis abans de l’estrena,
sobretot per en Joan, que era la primera vegada que feia
feina amb gent tant jove.
Una vegada passats els nervis inicials i amb 27 minuts que
durava l’actuació, vàrem demostrar tot el que havíem après
i tota la feina que havíem fet tots plegats.
Des d’aquí volem donar les gràcies al nostre director per
l’oportunitat de fer teatre que ens ha donat i demanar-li que
les classes no s’acabin per ara,  ja que encara n’hem
d’aprendre molt!

Aina Ferragut Gili (2n d’ESO)

EXCURSIÓ AL SAFARI

El passat dia 3 d’abril els nins de
primer i segon cicle d’infantil del
Col·legi Sant Salvador vàrem anar
d’excursió al Safari. Vàrem veure
molts animals i també assistírem a un
espectacle de màgia que ens va
agradar molt. Tots plegats ho passàrem
d’allò més bé!!
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noticiari escolar
EL DIA DEL LLIBRE AL COL·LEGI SANT SALVADOR
Al Col·legi Sant Salvador vàrem
celebrar el dia de Sant Jordi exposant
les  narracions, els contes, els poemes
i d’altres treballs de cració literària
elaborats pels alumnes del Centre,
des d’Infantil fins a ESO. L’objectiu
principal d’aquesta activitat ha estat
fomentar la lectura, la creativitat i la
imaginació, de tal manera que es
converteixi en una diversió per a
tothom. És per aquest motiu que
l’exposició es va obrir a tots els pares
a l’entrada del col·legi.

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. 
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Un Sant Jordi ben animat!
La fira del llibre s’ha consolidat al nostre poble
El passat dia 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, es va celebrar el dia del llibre
amb una Fira, a la qual hi varen
participar totes les llibreries i papereries
del poble d’Artà.
La Fira es va celebrar al carrer de
Ciutat, just davant l’entrada dels
jardins de Na Batlessa, entre les 16h
i les 20 h, hi s’hi varen poder presenciar
diferents actes. La música de la colla
de xeremiers d’Artà va servir per
anunciar el començament de la festa.
A continuació hi va haver un taller de
contacontes per a nins i nines de 5 a 7
anys, a càrrec de la fundació Kairòs  i
que tenia per títol Un Sant Jordi
Especial.

A les 18 h va tenir lloc una presentació
d’un nou format per aprendre anglès,
creat per la mestre Julie Fairweather,
amb les il·lustracions de M. José Mir
i Francisca Rosselló. L’acte va
comptar amb un número important de
públic assistent que va poder gaudir
de la representació on el petits varen
escenificar un conte en anglès i el
públic va participar activament en els
jocs i les cançons que es varen mostrar.
A les 19 h es va realitzar el lliurement
dels premis als guanyadors del concurs
de narració curta i de confecció de
punts de llibre.
Per acabar la diada, a les 19.30, en
Miquel Rayó va realitzar una

noticiari
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conferència literària amb el títol  «El
paisatge mallorquí en la nostra literatura
(segles XIX i XX): de l’Arcàdia a la
corrupció». Es tracta d’una revisió
dels autors Sureda i Blanes i Ginard
Bauçà, relacionats amb Artà i el seu
paisatge, notaris d’una transició
estètica i ecològica.

CERTAMEN DE NARRACIÓ CURTA

DE 10 A 12ANYS
Obra premiada
«En Pere i el tresor» de Biel  Serra Ginard.

DE 13 A 15 ANYS
Obra premiada
«Per últim cop» de Francisca Maria Alzamora Llaneras.

DE 16 A 18 ANYS
Obra premiada
«Quin canvi el de Na Julia!»de Laura Morillas Romero.

CONCURS DE CREACIÓ D’UN PUNT  DE LLIBRE
Guanyador:
Miquel Tous Hernández

noticiari
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

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

noticiari
Presentat 4 Tunes Tales, una nova proposta per aprendre anglès
Julie Fairweather és l’autora d’una col·lecció de contes que ha comptat amb la col·laboració de les
il·lustradores Maria José Mir i Francisca Rosselló.

El passat dissabte, dia 21 d’abril, va
tenir lloc a la sala d’actes del Teatre
d’Artà la presentació del llibre 4 Tunes
Tales, de Julie
Fairweather. 4 Tune Tales
és una col·leció de contes i
cançons dissenyat
específicament per
ensenyar la llengua anglesa
d’una forma molt més
lúdica, entretinguda i
efectiva. Segons ens ha
comentat la mateixa autora
de la col·leció de contes, 4
Tunes Tales té com a
principal objectiu promoure
la protecció del medi
ambient, tractar d’una
forma pedagògica la
diversitat multicultural i
treballar per a la no-
violència. Aquest projecte
ha estat subvencionat per
la Conselleria d’Educació i
Cultura, a través del
Departament d’Ordenació,
Innovació i Formació del
Professorat de les Illes
Balears i editat per
Documenta Balear. 4
Tunes Tales es presenta
dins una carpeta on, a més dels quatre
llibrets amb els contes i una guia
didàctica per a pares i mestres, s’hi
inclou un CD amb cançons i dites que

serveixen per treballar el contingut
dels distints contes. Aquest CD ha
estat enregistrat i mesclat a Phonos,

Manacor, per Juanjo Tur. A l’acte de
presentació que va tenir lloc al Teatre,
a més de Julie Fairweather, creadora
de la idea i dels textos dels contes,

també hi assistiren Maria José Mir i
Francisca Rosselló, les dues
il·lustradores que s’han encarregat de

donar color i forma als
protagonistes dels contes. A
més de les autores de la
col·lecció de contes, també hi
assistiren Marilena Torrens,
directora del CEIP Na Caragol
on Julie desenvolupa la seva
tasca educativa i Maria
Francesca Servera, batlessa
d’Artà. Segons paraules de
Julie Fairweather «va ser una
nit molt emotiva ja que el
nombrós públic assistent va
demostrar el seu suport a la
idea. Esper haver complit el
meu desig de resaltar el
vertader esperit de 4 Tune
Tales a la vegada que vull
agrair a totes les persones que
m’han donat el seu suport i
que m’ha permès convertir el
meu somni en una realitat». A
més de la presentació d’Artà,
Julie Fairweather s’ha
desplaçat fins a Bolònia per
presentar la seva col·lecció de
contes a la Fira Internacional
de Literatura Infantil. Per

aconseguir un exemplar de 4 Tunes
Tales bastarà adreçar-se a l’autora al
CEIP de Na Caragol o a alguna de les
llibreries del poble.
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noticiari
Tercer Taller Infantil Intercultural
Susana de Vivanco és la coordinadora del taller que es realitza als baixos de Na Batlessa

Amb una durada inicial de vuit
sessions, Artà Solidari ha posat en
marxa el Tercer Taller Infantil
Intercultural. Es tracta d’un projecte
pioner que parteix d’una idea de
Susana de Vivanco i que va dirigit a
immigrants, tant pares com fills, i també
a aquelles famílies mallorquines que
hi vulguin participar. La idea del
projecte és la de potenciar i afavorir la
integració dels immigrants, però també
la de compartir la diversitat de
vivències i de trets culturals del seu
lloc d’origen. En aquest sentit, Susana
de Vivanco, ens ha comentat que
d’allò que es tracta és de compartir el
bagatge cultural del lloc d’origen i del
lloc receptor, que en el nostre cas és
Artà i la Colònia. Per això algunes de
les activitats que es fan amb els infants
van encaminades en conèixer i
compartir les formes de salutació dels
diferents països, parlar sobre quina és
la seva vestimenta, la classe
d’alimentació que tenen, quins animals
habiten als distints llocs,... Susana de
Vivanco, coordinadora del taller, ha
explicat que un dels objectius de
l’experiència és el de prendre
conciencia del fet de viure un moment
històric on la relació intercultural que
s’està potenciant pot derivar en una
cultura nova que prendrà
característiques de les diferents
cultures que la integraran.

El taller intercultural s’enfoca des
d’una perspectiva educativa.- Un
dels aspectes que es pretén treballar
durant les sessions és el de la formació
entre els infants participants d’una
imatge de cohesió i de pertenència a
un grup d’amics. Es tracta d’un
projecte molt ambiciós on, en el fons,
allò que s’intenta és treballar l’educació
de valors per preveure futures actituds
de discrimació. La dinámica de treball
parteix del joc i de la creativitat per
inculcar en els infants valors tan
importants com l’educació per a la
pau, la integració, la identitat o la
formació d’una cultura ecológica.

El taller es desenvolupa durant 8
sessions.- A hores d’ara ja s’han fet
un total de 5 sessions a Artà, tot i que
ja s’està parlant de la possibilitat
d’ampliar fins a 10 el número de
sessions del taller. En aquests moments
s’està fent feina amb un grup d’uns 20
infants amb edats compreses entre
els 5 i els 9 anys tot i que en ocasions
es compta amb la participació d’infants
majors.
La valoració és molt positiva.- La
iniciativa d’oferir els tallers
interculturals es va posar en marxa
l’any 2.005, i actualment s’està
desenvolupant el tercer taller. De fet,
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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

noticiari
la valoració que en fan els
organitzadors és tan positiva que han
decidit traslladar la idea a la Colonia
de Sant Pere, on es començarà des
d’aquesta setmana un taller
intercultural.
La col·laboració és molt important.
Enguany s’ha intentat implicar de
forma molt directa a les famílies i, per
això, també s’han organitzat activitats
o experiències en les quals hi han pres
part els pares i les mares dels nins
participants. A més, per a
desenvolupar les distintes sessions,
Susana ha comptat amb la
col·laboració d’Ildara Bajo i Pere
Albert Jaume, ambdos estudiants
universitaris, que aprofiten el taller
per a realitzar les practiques
necessàries per aconseguir la titulació
de monitor de temps lliure.
L’Ajuntament d’Artà també ha
col·laborat en el projecte cedint l’espai
dels baixos de Na Batlessa per a
poder dur a terme cada una de les
sessions del taller.
En definitiva.- El Tercer Taller
Intercultural és una gran iniciativa
que afavoreix la integració i la cohesió
d’un grup d’infants a l’hora que facilita
que la gent d’Artà s’apropi i conegui
una mica més a fons les
característiques principals de les
distintes cultures que conformen la
diversitat d’habitants del nostre poble.
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Espai de reflexió d’UIA

Del teu pa, en faràs sopes

Aquestes passades vacances de
Pasqua vam decidir continuar amb
una llarga tradició i partir uns dies
d’acampada. El que no esperàvem
però, era que després d’uns dies
instal·lats apareixeria per allà un
guarda forestal enviat per la
Conselleria de Medi Ambient que molt
educadament ens diria que allà no hi
podíem estar. «Acampar està prohibit
i jo només venc a avisar-vos, haureu
de desmuntar i partir», ens va dir
tranquil·lament el guarda. De res van
servir les nostres protestes i incisos
dient que ho havíem fet sempre i que
mai hi havia hagut cap de nou, i és que
aquella persona només havia vengut a
fer la seva feina. Així mateix, ens va
dir que si no ens pareixia bé, havíem
d’anar a manifestar-nos a Cort o
davant la Conselleria mateix perquè
les ordres venien d’allà.
La qüestió és que davant el dubte no
ens vam moure i aquell mateix vespre
la visita del guarda va donar peu a un
debat sobre política. Tothom va ser
molt bo per queixar-se: «Putes polítics,
ara no ens deixen acampar». Es va
parlar de fer protestes, anar a acampar
a l’ajuntament o de fer altres coses
però allò de Cort o la Conselleria ni es
va esmentar. La qüestió era
emprenyar-se i culpar tota la classe
política en general. Només ens faltava
enviar un fax a Zapatero.
Està clar que hi ha una gran
desconfiança cap als polítics, i que en
molts casos (massa casos!) aquests
se l’han guanyada a pols. Això ha fet
estendre el raonament que la millor
opció és passar de tot i no fer-los cas.
Segurament no és la millor, però això
sí, és la més còmoda.

I és que els polítics, sovint ens
avorreixen tant amb les seves
discussions, insults i fal·làcies que és
vera, és millor passar d’ells. El que
mai volem veure però, és que aquestes
persones que es passen el dia asseguts
o a actes oficials i que vesteixen tots
per l’estil són els responsables de
bona part d’allò que ens envolta. És
per això que tot i que no hi confiem,
almenys ens convé estar al dia del que
fan i proposen i encara més d’allò que
deixen de fer o deixen de proposar.
Ens agradi o no, les decisions polítiques
ens afecten a tots. El que passa es que
ens han de tocar la fibra sensible
perquè ens n’adonem. I arriba el dia,
més prest o més tard, que ens la
toquen.
Ara bé, quan la toquen topam sovint
amb el gran desconeixement popular
sobre el tema. Pensàvem que era
injust que ens expulsassin per les bones
d’una zona on ja havíem acampat
molts anys i que sempre havíem deixat
més neta del que la trobàvem. Tots
teníem ganes de queixar-nos, però a
qui? És igual, ningú vol saber res de
política, però això sí: ens reservam al
dret de queixar-nos i de protestar
quan les decisions ens afecten
directament.
Tot plegat ens condueix allà mateix:
gran desconeixement per la comoditat
que això suposa i crítica molts cops
equivocada o mal dirigida.
Curiosament, un dia d’aquests cercant
informació sobre Bertolt Brecht vaig
topar amb una cita seva molt
relacionada amb tot això. Aquest
dramaturg i poeta alemany, que va
haver de viure a l’exili durant

l’ocupació nazi afirmà: «el pitjor
analfabet és l’analfabet polític. No
escolta, no parla, no participa dels
esdeveniments polítics. No sap que el
cost de la vida, el preu de les mongetes,
del pa, de la farina, del vestit, de la
sabata i dels remeis, depenen de
decisions polítiques. L’analfabet polític
és tan ase que s’enorgulleix i eixampla
el pit dient que odia la política. No sap
que de la seva ignorància política neix
la prostituta, el menor abandonat i el
pitjor de tots els bandits que és el
polític corrupte, manefla i servidor de
les empreses nacionals i
multinacionals». Segurament Brecht
va passar-se un poc, i s’ha de dir que
no va viure les grans mentides
polítiques de la segona part del segle
XX ja que va morir el 1956. Però per
ser mort fa més de 50 anys, tampoc
anava tant desencaminat, o sí?
El que és evident és que avui dia i més
entre la gent jove, hi ha una
desconfiança enorme cap a la política
i alhora un gran desconeixement que
perjudica la mateixa societat. Si no
volem saber res de la política i donam
l’esquena a un fet tan important com
són les eleccions, estam deixant que
algunes víbores convertides en polítics
arribin al poder mentre els polítics
honrats (pocs, però encara n’hi ha
qualcun, no?) quedin relegats a
l’oposició decebuts i farcits
d’impotència. Després ens queixam,
clar. Això ens du cap al bon refrany
mallorquí que diu del teu pa en faràs
sopes. El problema és que d’aquest
pa en fem les sopes de tots.
www.arta.cat/independents
independentsarta@arta-web.com

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

carta al director
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de la parròquia
Mare de Déu de Sant Salvador.
500 anys de presència documentada.

El designi inefable del Pare va ser que
el nostre univers vengués a
l’existència i evolució; i també instal·lar
en el nostre món un dinamisme
addicional de creixement i salvació
que és l’Encarnacio del Fill. Déu es fa
aprop de nosaltres fent-se un de
nosaltres. Això ja podria parèixer més
que suficient. Però la nostra limitada
capacitat d’entendre posa obstacles a
la manifestació de l’amor de Déu. I
Jesucrist, un home capaç de discutir
amb els savis, un home capaç de
prendre decisions molt dures i
mantenir-les en completa soledat, per
la seva grandesa, de vegades ha
resultat distant pel poble senzill. També
nosaltres, els homes d’Església, per la
nostra curtor, no hem sabut presentar
l’amor de Déu com cal, i n’hem ocultat
massa vegades l’aspecte acollidor,
femení, maternal, entranyable…
Però el Pare, també ens deixà Déu
Esperit perquè ens acompanyàs. I ha
actuat en la comprensió del poble
cristià; i la història del cristianisme ha
creat una drecera per evitar els
obstacles. I aquesta drecera ha estat
Maria, la Mare de Déu, una dona
senzilla que ha realitzat una presència
de Déu alliberada de les fanfàrries de
la saviesa, el poder i l’heroisme que
allunyen del poble; i dona, per tant
capaç de manifestar l’aspecte
maternal i femení de l’amor de Déu.
Dins el catolicisme, per facilitar encara
més el contacte de Déu amb la gent,
moltes imatges de Maria s’han
associat a llocs especials de la
naturalesa, llocs que ja des de molt
abans tenien virtualitats per facilitar la
unió amb el transcendent.

I aquest fet tan universal, aquí, a Artà, a ca
nostra, es concreta en la venerada imatge
de la Mare de Déu de Sant Salvador i el
santuari molt previ del qual agafà el nom.
Me remet al que diran els entesos a la taula
rodona per explicar la importància pel
nostre poble del fet Mare de Déu de Sant
Salvador. Però un nouvingut arribat amb
el segle XXI encara ha tengut ocasió de
poder veure que qui vulgui entendre el
nostre poble sense tenir en compte la
realitat de la seva patrona, està condemnat
a no entendre’l.
Ara, dia 8 de maig, es cumplirán 500 anys
exactes de la data del primer document
que cita la Mare de Déu de Sant Salvador.
Abans d’aquesta data ja hi havia al poble
la venerada imatge, i poc abans ja devia
ser al santuari que li dóna nom. Però per
primera vegada la veim citada amb el nom
del santuari que l’adoptà: Mare de Déu de
Sant Salvador. Un fet tan important no ens
ha de passar per alt, per això, aquest
escritet val de presentació del senzill
programa d’actes:
Una exposició de fotografies que ens
mostrarà gràficament les coses que
congreguen el nostre poble entorn de la
Mare de Déu els darrers 100 anys. L’Orfeó
Artanenc servirà per adornar l’obertura
del teló de l’exposició.
Una taula rodona que ens ajudarà a fer
una aturada reflexiva per valorar la
importància del fet Mare de Déu de Sant
Salvador dins la identitat del nostre poble.
I una Eucaristia, la tradicional de dia 7
d’agost, en la que donarem gràcies a Déu
per haver-se fet aprop del nostre poble
através d’aquesta imatge i aquest santuari.

«Mare de Déu de Sant
Salvador»

«500 anys de presència
documentada»

5 de maig de 2007
19.30 hores. Concert de l’Orfeó
Artanenc a St Salvador
A continuació. Innauguració de
l’exposició de fotografies «500
anys de la Mare de Déu a Sant
Salvador». Romandrà oberta fins
dia 20 de maig.

8 de maig de 2007
20 hores. Exercici del mes de
Maria i Eucaristia.
A continuació: Taula rodona.
Participen: Margalida Esteva
Soto,  Antoni Gili Ferrer, Gabriel
Genovard Servera, Gabriel Carrió
i Vives, Jaume Cabrer i Fito
(moderador).

16 de juny
21 hores. Pamboliada popular a
St Salvador.

7 d’Agost
19 hores. Solemne Eucaristia
d’acció de gràcies amb processó.

1º de maig
Ja s’ha fet tradicional la jornada parroquial de germanor. Vos hi convidam a tots. La paella popular d’aquests dos darrers
anys sembla que ha servit de catalitzador per donar centre a una festa que pareixia que anava un poc a la deriva, per
tant la repetirem. Enguany els beneficis seran per l’obra de la Sacristia. El donatiu serà de 10 €. Podeu adquirir els bitllets
al despatx parroquial, a la sacristia abans i després de les celebracions i a la cafeteria de Sant Salvador.
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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

Laura Rosselló triomfa una altra vegada a una final de judo

Na Laura ha estat una altra vegada protagonista en una
final, en aquest cas la difícil sub 23. Aquesta categoria
està reservada a al·lotes que enguany compleixen de 17 a
22 anys, per tant aquest és el seu primer any, i el debut no
podia ser millor.
Després de guanyar per la màxima puntuació a les seves
rivals campiona de Madrid i campiona de Navarra es
plantà a la semifinal i la disputà contra la gran favorita
vigent medalla d’or. Na Laura començà perdent el combat,
l’aconseguí remuntar i després guanyà per una perfecta
combinació de dreta/esquerra on projectà la seva rival
valenciana amb un potent ippon de harai makikomi.
Començà molt bé la final contra la gallega amb avantatge
de yuko, finalment la seva experimentada rival immobilitzà
la nostra representant.
En definitiva una molt però que molt bona actuació de na
Laura allà on es començà a tutejar amb l’elit del judo.

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
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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
Vólei

Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques
La selecció infantil femenina, amb l’entrenador i 6 jugadores artanenques, sots-
campiona d’Espanya

i Aina Ferragut.  També i va haver
representació a la selecció cadet
femenina, amb Xisca Puigserver i a
la cadet masculina, amb Miquel
Pastor, Miquel Angel Tous i Toni
Llabrés.
Les nines de Sebastià Rebassa
realitzaren un campionat espectacular
i sols caigueren davant la potent
Andalusia, en un partit on les de Balears
sortiren molt nervioses. En la primera
fase el partit complicat era el primer,
davant Castella La Manxa i no hi
havia marge d’error, ja que els sis
primers de cada grup jugarien pels sis

primers llocs. Les de Balears
començaren guanyant el primer set,
aconseguint les de Castella empatar
l’encontre. En els altres dos les nostres
jugaren a un alt nivell i es feren amb el
partit. El partit contra el País Basc
era en principi més fàcil que el primer
i així va ser, i l’entrenador va aprofitar
per donar joc a les jugadores que no
havien jugat el primer partit. Totes les
jugadores compliren a la perfecció i
s’anotaren l’encontre per 3 a 0. La
segona fase va ser espectacular. Es
tornaven a fer grups de tres i els dos
primers disputarien les semifinals. El

Del 8 al 14 d’abril, a les localitats
asturianes de Gijón, Avilès i Langreo,
es va celebrar el Campionat
d’Espanya de seleccions autonò-
miques, amb una àmplia representació
artanenca. La notícia destacada
d’aquest campionat, pel que fa a la
representació balear, va ser el sots-
campionat que va aconseguir la
selecció infantil femenina, entrenada
per Sebastià Rebassa i Amanda
Fernàndez i amb 6 jugadores del
Club Vólei Artà: M. Bel Silva,
Victòria Quintanilla, M. Francisca
Infante, Pilar García, Carme Sansó
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grup era molt complicat, ja que hi
havia les potents seleccions de
Catalunya i Canàries. La selecció
Balear no sortia com a favorita però
contra Catalunya demostraren que
aspiraven a tot. Feren un gran partit i
no donaren cap opció a les catalanes,
tal i com ho demostren els parcials.
Quatre de les sis artanenques s’havien
fet un lloc a l’equip titulat i la selecció
funcionava perfectament. Amb el 3 a
0 tenien pràcticament assegurat un
lloc a les semifinals, però  ho volien fer
entrant «per la porta gran» i així va
ser. Donaren un altre recital davant
les canàries, que en el primer set sols
pogueren anotar 12 punts. En els altre
dos sets, tot i que foren més igualats,
les nostres controlaren en tot moment
el ritme de joc. Ja s’havia igualat com
a mínim el quart lloc de l’any passat
aconseguit a Vigo, però les de Balears
aspiraven a més. La semifinal contra
la Comunitat Valenciana va ser
impressionant. Després de perdre el
primer set i començar bastant
malament el segon, les nostres es
«posaren les piles» i desplegaren un
joc espectacular en tot els aspectes:
servei, atac, defensa, bloqueig. Tot
funcionava a la perfecció davant
l’alegria els nombrosos pares que
havien anat arribant poc a poc, entre
ells bastants artanencs. Al final, gran
remuntada i l’equip balear a la final.
Un fet històric que mai havia
aconseguit cap selecció balear.
L’objectiu s’havia complert de sobres,
però en volien més. En la final, davant

la gran favorita, Andalusia, la mateixa
que l’any passat ens va guanyar el 3r
lloc, no es va poder fer res. Les
nostres sortiren massa nervioses i es
va perdre el partit sobretot en recepció.
Al final del partit hi havia decepció en
les cares de les nines, però que
ràpidament es recuperaren quan
pujaren al pòdium per recollir les
medalles que les acreditaven com a
sots-campiones d’Espanya. El
diumenge, quan ja eren a Mallorca,
foren convidades al partit d’ascens a
Superlliga on jugava l’Ícaro Alaró, i
reberen el reconeixement de les més
de 1000 persones que omplien el
pavelló de la UIB i també les

felicitacions de les màximes autoritats
balears.

Infantil femení
1a fase
Illes Balears 3
Castella la Manxa 1
25-19/ 14-25 / 25-20 / 25-18
Illes  Balears 3
País Basc 0
25-17 / 25-18 / 25-16

2a fase
Illes  Balears 3
Catalunya 0
25-21 / 25-14 / 25-21
Illes  Balears 3

esports



27 abril 2007
Número 767

38
 414

Canàries 0
25-12 / 25-21 / 25-18

Semifinals
Illes  Balears 3
Comunitat Valenciana 1
18-25 / 25-21 / 25-21 / 25-17

Final
Illes Balears 0
Andalucia 3
14-25 / 16-25 / 17-25

La selecció cadet femenina, amb la
presència de Xisca Puigserver, no
va tenir massa sort a la primera fase,
perdent el primer partit contra la potent
Castella i Lleó i sobretot perdent contra
Aragó, en un partit on després d’anar
perdent per 2 a 0, es va aconseguir
remuntar i empatar a 2, però que
acabaren perdent de manera ajustada
per 3 a 2. S’ha de dir que Xisca
Puigserver hi anava una mica lesionada,
a causa d’una lesió al turmell feta
poques setmanes abans de partir. Amb
el transcurs dels partits la lesió es va
anar reproduint i els dos darrers
encontres ja no les va poder jugar.
Però si que va contribuir a les victòries
de la segona fase contra País Basc i
Melilla, les dues per 3 a 0. Després
derrotaren a La Rioja, i en el partit
pels llocs 13 i 14 caigueren davant
Cantàbria per 3 a 0.

Illes Balears 0
Castella i Lleó 3
12-25/ 19-25 / 22-25
Illes Balears 2
Aragó 3
14-25/ 21-25 / 25-13 / 25-16 / 12-15

2a fase
Illes Balears 3
País Basc 0
25-18 / 25-17 / 25-12
Illes Balears 3
Melilla 0
25-15 / 25-14 / 25-13
Illes Balears 3
La Rioja 0
25-13 / 25-21 / 25-9

Llocs 13 i 14
Illes Balears 0
Cantàbria 3
19-25 / 19-25 / 17-25

La selecció cadet masculina, amb
Toni Llabrés, Miquel Angel Tous
i Miquel Pastor,  no va tenir sort en
els emparellaments i li va tocar l’únic
grup de 4 que hi havia. Això en principi
no havia de ser cap desavantatge
però jugaren dins del grup com si es
tractes d’una semifinal. Els 4 equips
jugaren 2 contra 2 i els dos guanyadors
accedien a la segona fase. A ells les
tocà la potent Extremadura, perdent

el partit per 3 a 1. Això suposava que
ja sols podien aspirar dels llocs 9 al 16.
En el primer encreuament es desferen
sense problemes de Melilla. En el
segon partit, el més intens i
espectacular de tots, davant Castella
i Lleó, hagueren de remuntar un 2 a 0
en contra per acabar guanyant 2 a 3.
En el partit que decidia els llocs 9 i 10
guanyaren a Múrcia per 3 a 0.

1a fase
Illes Balears 1
Extremadura 3
20-25 / 19-25 / 25-17 / 20-25

2a fase
Illes Balears 3
Melilla 0
25-7 / 25-13 / 25-11

Illes Balears 3
Castella i Lleó 2
24-26 / 26-28 / 25-16 / 25-15 / 15-11

Llocs 9 i 10
Illes Balears 3
Múrcia 0
25-20 / 25-17 / 25-22

La selecció infantil masculina, la única
que no hi havia representació
artanenca, va quedar en 11è lloc.
Enhorabona a tots.

esports

CAMPIONAT DE BALEARS INFANTIL I CADET FEMENÍ

L’equip infantil, RESTAURANT SON BESSÓ ARTÀ, CAMPIÓ DE BALEARS i l’equip cadet, DUPLICAT
ARTÀ, 3r DE BALEARS

El divendres 20, dissabte 21 I diumenge
22 d’abril, al poliesportiu d’Alcúdia es
celebraren les fases finals de
Balears dels Jocs Escolars en les
categories infantil i cadet. Aquest
fet perjudicava molt a l’equip artanenc
ja que les jugadores infantils havien de
jugar els dos campionats, a causa de
les poques jugadores cadets
disponibles. Era la primera vegada
que el Club Vólei Artà aconseguia

classificar els dos conjunts i també
era la primera vegada que es feia el
mateix cap de setmana, ja que en
anteriors edicions sempre s’havia fet
en cap de setmanes diferents. Tots i
aquests inconvenients el Club Vólei
Artà va aconseguir el Campionat de
Balears en la categoria infantil i la
tercera posició en la categoria cadet.
L’equip infantil femení va redondejar
la temporada aconseguint amb

autoritat el Campionat de Balears,
derrotant als tres rivals per 3 a 0. El
primer partit contra el Petra era
important ja que enfrontava els dos
primers de Mallorca i les nostres tenien
ganes de començar bé, ja que eren
conscients que tothom les donava com
a màximes favorites. En el primer set
no donaren cap opció a les de Petra i
el guanyaren de manera clara. El
segon i el tercer varen anar bastant
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igualats fins a la meitat de set, gràcies
a la gran defensa petrera que una
vegada i altre aturava els remats
artanencs. Al final però victòria per 3
a 0. Contra Ciutadella va ser un partit
tranquil, amb un equip menorquí molt
jove i les jugadores artanenques que
menys havien jugat contra el Petra o
que no havien jugat, tengueren la seva
oportunitat i no la desaprofitaren,
demostrant un gran nivell. El partit
contra Eivissa era la final, ja que les
Pitiüses també havien guanyat els seus
dos partits per 3 a 0. El conjunt
eivissenc comptava amb dues
jugadores de la selecció infantil, al
igual que el Petra i això donava major
emoció al partit. En el primer set les
artanenques «posaren la directe» i no
donaren cap opció al rival, guanyat el
set amb molta autoritat, davant el
nombrós públic artanenc que s’havia
desplaçat a Alcúdia. El segon set
començà més igualat i les dues
jugadores eivissenques de la selecció
començaren a desplegar el seu joc i
complicar els de les artanenques. Al
final però també es va guanyar encara
que no amb tanta dificultat. Semblava
que estava tot fet però les eivissenques
sortiren a per totes en el tercer i poc
a poc anaren sumant punts i
s’escaparen en el marcador de manera
clara. El 17 a 6 del marcador ja feia
pensar en el quart i les artanenques no
les tenien totes, al igual que el públic,
que veia com augmentava el joc pitiús.
A partir d’aquí va començar la gran
reacció de les nostres, empeses per

prop d’un centenar d’aficionats
artanencs, i empataren l’encontre a
24. Dos punts més donaren el set, el
partit i el Campionat a les artanenques
i l’alegria es desbordà a les grades i a
la pista. No era per menys, Campiones
de Balears i al Campionat
d’Espanya a celebrar a Las Palmas
de Gran Canària del 14 al 17 de
juny.

Restaurant Son Bessó Artà 3
C.J. Petra 0
C.V. Artà: Carme Sansó, Victòria
Quintanilla, Pilar García, M. Francisca,
Infante, Aina Ferragut, Aina Arrom,
M. Bel Silva, Maria Bel Llinàs, Bel
Puigserver, Maria del Mar Ferrer i
Aina Magdalena Reinés

Restaurant Son Bessó Artà 3
Ciutadella 0

Restaurant Son Bessó Artà 3
Eivissa 0

Cadet femení
El cadet femení ho tenia més

complicat ja que sols comptava amb 3
jugadores en perfectes condicions, ja
que Xisca Puigserver havia tornat
lesionada del Campionat d’Espanya
de seleccions; Jessica Galván
acabava de sortir d’una lesió de genoll
i esquena i Montse Artigues encara
no estava en condicions de jugar.
Davant tot això l’única opció era
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emprar jugadores infantils, tal i com
ho havien fet durant tota la temporada.
L’inconvenient era que es partits eren
consecutius i per tant hi va haver 6
jugadores infantils que jugaren 2 partits
diaris, un darrera l’altre i 6 partits en
tres dies. Tot això no va ser
impediment perquè realitzessin un gran
campionat. El primer partit era clau, ja
que s’enfrontaven a un dels favorits,
el Cide, equip que fa poques setmanes
havia visitat Artà i on les artanenques
ja les havien donat un avís. Les nostres
no varen estar encertades en recepció
i això va condicionar tot el partit, ja
que les jugadores col·legials
aconseguiren una avantatge important
al principi de cada set i les d’Artà
anaren a remolc. En el primer set,
després d’anar perdent 14 a 3, les
nostres feren una gran remuntada
situant-se 14 a 12 i tornant entrar al
partit; amb el marcador 18 a 14 per a
les de Palma, 7 serveis consecutius
del Cide sentenciaren el primer set. El
segon va ser molt semblant, amb molts
problemes en recepció que impedien
la construcció de bons atacs per part
de les artanenques, el seu punt fort.
Les del Cide es tornaren a escapar, 20
a 13, però tornà la remuntada, i amb el
gran suport del nombrós públic, que
havia arribat en autocar per animar a
les nostres, es col·locaren 21 a 20,
amb un gran esforç per part de les
artanenques que lluitaven cada pilota
com si fos la darrera. No es va poder
culminar la remuntada i perderen 25 a
21. El tercer va ser més igualat des del

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

principi i tot i que el Cide anava per
davant, la diferència era mínima. Amb
11 a 8 en el marcador, les de Palma
s’escaparen 17 a 11 i ja no es pogué
reaccionar. El dissabte matí el partit
era contra el Cor Pitiús d’Eivissa, i
en aquesta ocasió les cadets jugaven
abans de les infantils i per tant el
cansament no era tan gran. Les
nostres sortiren massa confiades,
sabedores que les eivissenques eren
inferiors al Cide, i quan volgueren
reaccionar, ja havíem perdut clarament
el primer set per 25 a 15. Això va fer
despertar a les nostres, que
començaren a desplegar el seu millor
joc, sobretot en atac, i començaren a
anotar punts i a marcar diferències.
La recepció i el servei funcionaven, i

aquests aspectes varen ser claus per
augmentar el nivell de joc i poder
guanyar a l’equip pitiús. La tercera
plaça ja estava assegurada i el
diumenge lliutarien pel sots-campionat
davant les menorquines, un equip
que era favorit abans de començar el
campionat, però que errà davant el
Cide després de realitzar un primer
set quasi perfecte i guanyar-lo amb
claretat. El partit del diumenge es
jugava després de l’infantil, on els
nostres s’havien proclamat
Campiones de Balears. Després d’una
estona d’eufòria i celebracions, les
infantils tornaren entrar en joc, per
jugar el seu sisè partit. En el primer set
les menorquines, al igual que el dia
abans les del Cide, complicaren molt
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el joc artanenc amb el servei i des del
principi obriren forat en el marcador,
i a partir d’aquí controlaren el ritme de
joc i tot i que les diferències no eren
massa grans, no hi havia manera
d’acostar-se en el marcador. El remat
menorquí funcionava i la defensa
artanenca, tant de primera com de
segona línia tenia moltes dificultats
per aturar-lo. El segon set tornar a
començar malament per a les d’Artà,
10 a 2 en contra i a tornar anar a
remolc. La clau per fer front a les
menorquines era que el partit anés
ajustat, perquè elles no estan
acostumades a jugar partits disputats,
ja que tenen una lliga molt curta i fàcil.
En el tercer set, a la fí, es començà bé,
i el joc s’igualà molt, amb mínimes
diferències pels dos conjunts. Les
nostres ja estaven de ple dins del partit
i es notà. S’arribà igualats als punts
finals i les nostres es feren amb el set.
La remuntada semblava possible i
tant el públic artanenc com els
jugadores se’n adonarnen. Fins a la
meitat de set, va ser calcat a l’anterior
i semblava que les artanenques el
tenien controlat, però amb 16 a 14 a
favor, tornaren els problemes en
recepció i l’equip menorquí capgirà el
marcador i guanyar el set per 16 a 25.
Una llàstima perquè el segon lloc era
a l’abast de les artanenques. Al final
tothom reconegué el gran treball
d’aquest equip i celebraren el tercer
lloc tal i com es mereixia. L’entrega
de trofeus va ser al poliesportiu de
Pollença, juntament amb els futbol,

bàsquet i tir amb arc i va anar a càrrec
del Director General d’Esports,
Josep Lluís Balllester Tuliesa; el
batle de Pollença i la representat
de la zona de s’Institut. Per acabar,
una cinquantena de persones, entre
jugadores, pares i aficionats, dinaren
tots junts per celebrar aquests triomfs
i ja començaren a parlar del viatge a
terres Canàries. El Club Vólei Artà
vol agrair el suport rebut aquest
cap de setmana per part dels pares,
aficionats artanencs i sobretot
l’esforç i dedicació de les
jugadores infantils i cadets.

Duplicat Artà 0
Cide 3
14-25 / 21-25 / 16-25
C.V. Artà: Xisca Puigserver, Aina
Riera, Jessica Galván, Rosario
Llaneras, Montse Artigues, Carme
Sansó, Victòria Quintanilla, Pilar
García, M. Francisca, Infante, Aina
Ferragut, M. Bel Silva. Lliure, Francina
Jaume.

Duplicat Artà 3
Cor Pitiús Eivissa 1
15-25 / 25-13 / 25-16 7 25-21
Duplicat Artà 1
Ciutadella 3
20-25 / 21-25 / 25-23 / 16-25

CADET FEMENÍ
07-04-07
DUPLICAT ARTÀ 1
Cide 3

25-19 / 17-25 / 8-25 / 16-25
C.V. Artà: C. Sansó, R. Llaneras, X.
Puigvserver, P. García, M. Fca.
Infante, A. Ferragut, A. Riera, M. Bel
Silva, B. Puigserver, A. Arrom. Lliure,
F. Jaume
S’havia de guanyar un set… i es va
guanyar. Era el que necessitava l’equip
artanenc per a classificar-se per el
Campionat de Balears. Tot i que la
diferència de punts entre l’equip
artanenc i el Bendinat era bastant
favorable a l’equip d’Artà, no es volien
sorpreses i sortiren a per totes davant
el ja Campió de Mallorca. Les
artanenques jugaren un primer set
molt bo en tots els aspectes i l’equip
col·legial va anar a remolc tot el set,
incapaces d’aturar l’allau d’atacs
locals. Amb el set guanyat i la
classificació pel Campionat de Balears
aconseguida, el que suposava un fet
històrica per l’equip cadet, ja que
s’aconseguia per primera vegada,
l’entrenador reservà a les 6 jugadores
que l’endemà partien amb la selecció
cap a Gijón. Tot i que ho intentaren i
estones tengueren el Cide contra les
cordes, la victòria es decantà del costat
col·legial.

SÈNIOR MASCULÍ
07-04-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Sant Joan 0
25-15 / 25-19 / 25-14
C.V. Artà: Pau Cabrer, Carles
Rodríguez, Pere Piris, Joan Martí
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Maria, Martí Fornés, Xavier Riutort i
Tobias Widmer.
Victòria còmoda de l’equip sènior
davant un Sant Joan que va fer el que
va poder per aturar el repertori atacant
artanenc, que comptava amb tota
«l’artilleria» per aquest partit.

SÈNIOR MASCULÍ
21-04-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Consell 0
C.V. Artà: Miquel Pastor, Carles
Rodríguez, Juanjo Miró, Pere Piris,
Martí Fornés, Toni Llabrés i Llorenç
Terrassa.

Darrer partit de lliga i nova victòria de
l’equip masculí que acabava la
competició en una meritòria 4 posició
i havent tengut opcions durant tota la
lliga d’entrar a les places que donaven
dret a la lligueta d’ascens. Al final no
es va poder aconseguir, però l’equip
ha estat lluitant durant molts partits i
ho ha tengut molt aprop. Enhorabona.

PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ

URBANITZACIÓ SOS MONJOS
Carrer de Mª Ignasi Morell, 52-54 – Artà

NOVA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
3 habitacions
2 banys
Sala d’estar i cuina
Ascensor
Traster i parking inclòs
Acabats de primera qualitat
Preu : Des de 153.000 Euros – Facilitats de pagament : 25-30 anys o més.
Tels. contacte :  636 973 059 – 655 286 690 – 679 345 000 – 619 171 718

Tel. 971 835 810
Fax 971 829 671
Mòbils: 629 730 387 / 629730392
Antoni Mª Alcover Sureda, 5 – baixos – 07570 – Artà
habilitatsconstructives@yahoo.es
www.habilitatsconstructives.com
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Artanencs a la Marató de Madrid

El passat divendres dia 20 un grup
d’onze artanencs amants de l’atletisme
i concretament del corre a peu, es
concentraren al bar Els Arcs per sortir
cap a Madrid per participar en el
Marató Mapoma en la seva 30 edició
i que s’ha celebrat el diumenge dia 22
a les nou del matí.
El recorregut ha estat de 42
quilòmetres dins el casc urbà de la
capital d’Espanya amb una
participació d’uns 13.000 corredors,
entre els quals els 11 artanencs. Dir
que els han acompanyat les seves
respectives esposes i companyes per
animar-los i aplaudir-los a dita carrera.
Els valents artanencs que han
participat són :
Pep Alonso, Alex Alzas, Pep Bernat,
Josep C. Jurado, Pedro Riera, Sebastià
Sansaloni, Guillem Serra, Toni Serra,
Miquel Planisi,  Xisco Vicens i Pep
Zafra.
A la fotografia que Bellpuig els va fer
abans de la sortida cap a l’aeroport hi
falta en Josep Carles Jurado el qual ja

havia sortit dies abans per poder visitar
la seva família.
Bellpuig va parlar amb ells a la sortida
d’Artà i després a la tornada i ha
recollit una bona impressió d’aquests
valents artanencs. Al seu dir va ser

una prova bastant dura pel seu llarg
recorregut però tots arribaren a la
meta encara que ben cansats.
Enhorabona a tots ells i també a les
seves acompanyants i que hi puguin
assistir tots molts d’anys.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

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

Comentari hípic

Els nostres cavalls locals estan passant
per un bon moment de forma i són
molts els que han puntuat durant els
darrers quinze dies. Començarem per
l’egua My Dream, propietat de la
quadra So Na Sopa, que després d’un
merescut repòs ha aconseguit una
victòria i un quart lloc amb un millor
registre de 1.20 sobre 2.200 m. De la
quadra Sa Corbaia es classificaren
Mas T (3er), Mirifila VX (3er) i
L’Auba VX (4rt). El lider de la
regularitat, Joli de France, propietat
de Alessia Sánchez, es va classificar
en tercera posició en un registre de
1.17 a Son Pardo. De les quadres
Blaugranes, Misterios Mar, aconseguí
sense cap dificultat una altra victoria.
El poltre Nit D’Or dels germans Fuster,
fou segon a Manacor. El francés Krak
Mutin a mans de Gabriel Pascual
impressiona cada setmana sumant al
seu casiller un tercer i un primer lloc

amb un bon registre de 1.17 sobre
2.050 m a Manacor. L’egua Larisol
Pou Rafal, de la quadra Es Pou d’Es
Rafal, està pletòria aconseguint un
primer i un segon lloc. També
destacaren l’egua de Sa Font Calenta,
Jennifer Branch (2on), la regular
Gentille de Nuit conduida per Antoni,
que aconseguí dos quarts i l’egua
d’Es Sementeret Gleam Bowl que

arribà a meta en segona posició. Per
a finalitzar hem de comentar que el
proper diumenge a Son Pardo es
disputaran carreres especials per a
poltres nacionals i internacionals a
més d’una carrera al galop.
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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

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 6 9 21 22

DUQUE MORA 1.19 2
ESTAR DE NUIT 1.18 15
FLASH THE GLEAM 1.18 4
GENTILLE DE NUIT 1.18 26 4rt 4rt 2
GLEAM BOWL 1.18 9 2on 3
GRAND AMOUR 1.17 4
HACKER BLACK 1.17 19
HANSON HORSE GS 1.17 6
JAMIN DE KOR 1.17 21
JATKINSON VX 1.17 13
JENIFER BRANCH 1.18 9 2on 3
JOLI DE FRANCE 1.17 40 3er 2
JUDGE LLM 1.18 3
KRAK MUTIN 1.17 17 1er 3er 6
L’AUBA VX 1.19 13 4rt 1
LAMBRO BRANCH 1.19 5
LARISOL POU RAFAL 1.19 32 1er 2on 7
LE CLARAY VX 1.17 7
LLEGENDA BLAUGRARANA 1.23 1
MAGIC BLAI 1.20 9
MAS T 1.20 14 3er 2
MIRIFILA VX 1.21 5 3er 2
MISTERIOS MAR 1.18 32 1er 4
MY DREAM 1.20 5 1er 4rt 5
NIT D’OR 1.20 8 2on 3

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES ABRIL
LIDER:  JOLI DE FRANCE

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.

Natació

XXI Trofeu Ciutat d’Eivissa

El dissabte 14 i el diumenge 15, 10 nedadors
del Club Aigua Esport Artà  i nombrosos
pares i familiars es desplaçaren a Eivissa
per a participar en la en la 21a edició del
trofeu pitiús. El temps no va acompanyar
massa i sols es va poder gaudir un dia dels
passejos per la capital pitiusa, però això no
va ser impediment perquè la expedició
artanenca gaudís del viatge. En l’aspecte
esportiu no es va tenir massa sort ja que els
premis es donaven per categories i els
nedadors artanencs eren quasi tots de l’any
jove. Així, Adrià Cosano (96) aconseguí la
setena posició de la seva categoria en els 50
lliures, però quedà 1r del seu any; al igual
que als 50 esquena, que quedà 4t de la seva
categoria i 2n del seu any. Pascual Tello
(98), en els 50 lliures també aconseguí la
setena posició de la categoria i  3r del seu
any; en els 50 esquena quedà 5è i 3r del seu
any. Tot i aixó els temps dels nostres nedadors
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Es venen dos
aparcaments
per a cotxes a Artà

Facilitats de pagament fins a 2 anys.

Informació : Tels. 699 578 144 – 616 310 266

varen ser molt bons, tal i com ho
demostra el fet que la majoria
milloraren les seves marques
personals.
Els resultats dels nostres nedadors
varen ser els següents:
- 50 lliures: Adrià Cosano (96), 35"34,
rebaixant la seva marca personal;
Pascual Tello (98), 41"34, rebaixant la
seva marca personal; Maria Cursach
(95), 39"88; Madeleine Cueto (96),
40"72, rebaixant 2 segons la seva
marca personal; Elena Barba (97),
43"49, rebaixant 3 segons la seva
marca personal; Iraide Juez (98),
46"98.
- 100 lliures: Jeroni Tello (94), 1’18"21;
Dani Alzamora (94), 1’22"35;
Esperança Ferrer (94), 1’22"44; Alicia
Barba (94), 1’23"88, rebaixant la seva
marca personal.
- 50 esquena: Adrià Cosano (96),
42"58, rebaixant 4 segons la seva
marca personal; Pascual Tello (98),
51"46, rebaixant 4 segons la seva
marca personal; Maria Cursach (95),
45"29, rebaixant 4 segons la seva
marca personal; Madeleine Cueto
(96), 51"35, rebaixant 5 segons la
seva marca personal; Iraide Juez (98),
54"72, rebaixant la seva marca
personal; Elena Barba (97), 54"72,
rebaixant 7 segons la seva marca
personal.
- 100 esquena: Jeroni Tello (94),
1’29"75, rebaixant 3 segons la seva
marca personal; Dani Alzamora (94),
1’30"78, rebaixant 11 segons la seva
marca personal; Esperança Ferrer

(94), 1’30"52, rebaixant 10 segons la
seva marca personal; Alicia Barba
(94), 1’38"93, rebaixant 2 segons la
seva marca personal.
- Relleu 4 x 100 lliures, 5’52"03.
Maria Cursach (95), 1’25"88;
Esperança Ferrer (94), 1’24"18;

Es lloga pis Artà

425 €

Tel . 971 83 68 30

esports

Madeleine Cueto (96), 1’38"33 i Alicia
Barba (94), 1’23"78.
El darrer capvespre la pluja es va
agafar un descans i pogueren passejar
per les platges de Figueretes.
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Grup Excursionista UN RAIG D’ARTANENCS
Excursió dia 8 d’abril de 2007

El Fumat de Formentor
Aquesta és una excursió no gaire
complicada que comença i acaba al
mateix lloc, les cases de Cala Murta,
que durant un temps foren propietat
de Mn. Costa i Llobera, que és el qui
va començar a edificar les cases i que
no va poder veure acabades. És per
això que fa anys el primer diumenge
després del dia 16 d’octubre, data de
la mort de Miquel Costa i Llobera, es
celebra una jornada de poesia a Cala
Murta en honor del poeta.
A partir d’aquí començàrem a caminar
per la carretera en direcció al far fins
a trobar el túnel, a l’esquerra del qual
hi ha una escala feta de pedra
coneguda com l’escaleta de l’amo en
Joan Cerdà, que va a sortir a mitjan
camí des Fumat. Aquesta escala es
va fer durant les obres del túnel per
poder passar a l’altra banda, però és
molt perillosa, ja que es troba en un
lamentable estat de deteriorament, per
això nosaltres passàrem per dins el
túnel per seguir fins a trobar una fita
a la dreta de la carretera que ens
indica el principi del camí cap al puig.
Aquest comença sense gaire pendent
i en paral·lel a la carretera es va
enfilant cap al coll de sa Creu en un
principi dolcet per acabar per enfilar-
se de veritat fins al coll. Aquest tros
forma part del camí vell del far, un
camí que partint de Cala Murta es va
construir, ja que abans no hi havia la
carretera tal com la coneixem ara,
aquesta es va començar a construir
molts d’anys després, per dur el
material per construir el far. Aquest
camí es va començar a fer l’any 1857
i es va acabar l’any 1859, era tanta la
pressa que es tenia per fer-lo que es
treballava fins i tot els diumenges, el
que va provocar que el bisbe de
Mallorca protestés per incompliment
del descans dominical. A la fi el bisbe
hi tombà el coll si abans de començar
a fer feina es deia una missa. Aquest

camí fa 17 quilòmetres, penseu-vos si
en fa de voltes, ja que en línia recta de
Cala Murta al Far hi ha 3 quilòmetres.
Es veu que això de fer carreteres i
aviat ja ens ve d’antic als mallorquins.
Quan fórem al coll de sa Creu
prenguérem tot dret cap al cim des
Fumat que era la primera meta. No hi
ha camí per pujar al cim, només un
raig de fites que ens van indicant els
llocs menys dolents per pujar. La
pujada es vitenca però curta, així que
aviat fórem a dalt del cim, on hi ha un
punt geodèsic. Quan fórem dalt ens
envoltaren núvols baixos que ens
taparen la visió, però així com havien
aparegut desaparegueren i va ser
llavors que poguérem contemplar la
península de Formentor en tot el seu
esplendor, amb el cap de Catalunya
ben davant i Cala Figuera a baix, a
l’esquerra el pla de les cases velles de
Formentor i mes enllà l’ombra del
Puig Tomir i les restes del Cavall
Bernat, darrere Cala en Gossalba i
Cala Murta i a la dreta el cap de
Formentor amb el far. Aquí hi férem
una bona estona de contemplació, no
teníem gaire pressa per baixar i quan
a la fi ens decidírem no baixàrem per
on havíem pujat, sinó que prenguérem
tot dret cap al coll de sa Bretxa per
tornar enllaçar el camí vell que fent

voltes i més voltes ens anava baixant
i acostant a Cala Murta, fins al darrer
tros que el férem sense camí, ja que hi
ha una tanca de filferro que envolta el
recinte del xalet que ens obliga a
desviar-nos.
Cala Murta és una platja tota de pedres
fins a dins el mar, molt tranquil·la,
sense gaire banyistes ni tan sols a
l’estiu i a on la mar arriba tranquil·la,
ja que està protegida per dues
muntanyes i no hi entra gaire el
temporal.
Aquí dinàrem, per una vegada molt
còmodes, ja que ho férem a una de les
taules de fusta que hi ha preparades
per això. Després de dinar i fer una
mica es ronsero per la cala, partírem
per un camí asfaltat que sense cap
dificultat ens havia de dur fins a les
cases de Cala Murta des d’on havíem
començat l’excursió, no sense abans
recordar aquella glosa del cançoner
popular de Mallorca que diu:

Val més estar a Formentor
A s’ombra d’una paumera
Que haver de cantar dins s’era
D’estiu amb tanta calor.

I cap a la vila falta gent.
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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

Bàsquet
S’atraca el final de temporada i tots
els equips del C.E. Sant Salvador
afronten aquesta recta final amb
diferents expectatives. Mentre que
alguns juguen tornejos amistosos que
no fomenten per res la competitivitat
(el cas de l’autonòmica masculí), altres
si que arriben al final de la temporada
amb expectatives d’aconseguir un
títol (casos del mini masculí, infantil
masculí, i sènior autonòmica femení).
Cal destacar el partit que disputarà
aquest dissabte dia 28 d’abril a partir
de les 18 hores al polisportiu de Na
Caragol  l’equip infantil masculí de
l’ELECTRO HIDRÀULICA davant
el Porto Cristo, partit en el qual hi ha
el títol de la categoria en joc. Així que
ja ho sabeu, dissabte tothom al pavelló
a donar suport als nostres al·lots!!!!!!

Mini masculí
L’equip mini masculí del Borinos
manté intactes les seves opcions de
quedar campió del seu grup.
Tot s’ho jugarà al partit que ha de
disputar contra el Lluis Vives de
Palma, partit que a la primera volta
l’equip artanenc va perdre per 15
punts de diferència.
Els seus darrers resultats han estat:
Porto Cristo  40
BORINOS ARTÀ  90

BORINOS ARTÀ  82
C.B. De la Cruz  31

Infantil masculí
L’equip infantil masculí de l’Electro
Hidràulica es juga la temporada aquest
dissabte a partir de les 18 hores al
polisportiu de Na Caragol davant el
Porto Cristo. L’equip artanenc ha de
guanyar de 10 punts per quedar primer
a la classificació.

ELECTRO HIDRAULICA    57
Agua màgica Alcudia             36

Parcials: 12-8, 10-8, 14-13, 21-7
Partit jugat el passat dia 14 de abril al
poliesportiu Na Caragol. Bon partit
jugat pels locals davant el tercer
classificat que va venir a plantar cara
i que fent molt bona defensa no va
deixar que els artanencs es poguessin
anar del marcador durant els tres
primers quarts, però va ésser en el
darrer quart quan els nostres
mostraren el seu millor joc i pogueren
aconseguir una diferència mes amplia.

Campos   25
ELECTRO HIDRAULICA   75

Parcials: 10-18, 11-25, 4-32, -/-
Partit jugat el passat dia 21 al
poliesportiu de Campos. Un partit
sense cap dificultat pels nostres ja que
en el minut 6 del tercer quart varen
tancar el marcador en aconseguir la
diferencia de 50 punts

Cadet masculí
Eu Moll  53
FLEXA ARTÀ  63
Partit disputat on l’equip artanenc va
saber atacar la seva defensa
pressionant a tot el camp, sols a l’inici
del darrer quart el conjunt d’es Port
va donar senyals de poder capgirar el
partit, però ajudats amb una bona
defensa l’equip visitant se’n pogué
dur el partit.

FLEXA ARTÀ  71
Petra  23
Partit plàcid per l’equip local gràcies
a la seva intensitat defensiva que va
propiciar un joc ràpid en atac que el
conjunt de Petra mai va saber aturar.

Júnior femení
Sant Llorenç   20
CAIXA RURAL ARTÀ   41

CAIXA RURAL ARTÀ  38
Bons Aires  69

Sènior femení
At. Escolar  24
HNOS. PALLICER PONS  46

HNOS. PALLICER PONS   37
Bàsquet Manacor   34
Dues importants victòries de l’equip
sènior provincial femení, que el
permeten situar-se a la segona plaça
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de la classificació, donant-li opcions
de lluitar per l’ascens de categoria.

Sènior masculí
SANT SALVADOR   63
Campos B   74

SANT SALVADOR  55
Campos A   79

Autonòmica femenina
GASÓLEOS MALLORCA   60
Sant Josep   61
Derrota in extremis de l’equip
artanenc davant les primeres
classificades. En un partit intens i
igualat, les jugadores visitants van
saber controlar millor els nervis, i
l’encert final en els tirs lliures els va
permetre endur-se’n la victòria cap a
Palma.
GASÓLEOS MALLORCA   67
Pollensa   41
Després d’aquests dos partits i a falta
de disputar-se la darrera jornada,
l’equip del Gasóleos Mallorca quedarà
en segona posició, la qual li dóna
accés a disputar el campionat de
Mallorca que es celebrarà a la pista
del Sant Josep els propers dies 4, 5 i 6
de maig. Els dos primers classificats
d’aquest campionat, obtendràn una
plaça per a disputar el campionat de
Balers, en el qual es juguen l’ascens
de categoria.

Autonòmica masculina
Hormigones Farrutx, 71

Sa Pobla, 65
(24-12,14-14,19-18, 14-21)
Partit jugat el diumenge dia 15 d’abril
al poliesportiu na Caragol d’Artà.
Partit vibrant on quasi es pot
classificar també d’un derbi, ja que ja
era la quarta vegada que l’equip
artanenc s’enfrontava a Sa Pobla
amb un balanç de 2/2. Del partit
podem dir poques coses ja que
l’àrbitre durant una bona part del
partit va ser el protagonista, només
destacar el joc del nostre equip i en
especial al jugador local Alzamora,
T.A. que aconseguí 4/5 de triples a
més d’una bona actuació.
La estadística va ser: Alzamora, T.
A. (20 Punts - 8 Rebots); Lliteres, X.
(9 - 9); Dalmau, T. (12 - 4); Carrió, S.
(12 - 1); Gili, X. (0 - 3) -5 inicial-
Muñoz, A. (4 - 6); Ramos, S. (8 - 2);
Marqueño, T. (6 - 1); Díaz, M. (0 - 7);
Eliminats: Alzamora, T. A.

Impremta Bahia, 73
Hormigones Farrutx, 54
 (16-13,12-15,24-10, 21-16)
Partit jugat el diumenge dia 22 d’abril
al pavelló Toni Servera de s’Arenal.
Com ja ve essent habitual a aquest
torneig molta falta de motivació per
part dels dos equips. Del partit tant
sols dir que l’equip artanenc va tenir
controlat el partit fins al tercer quart
on l’equip local s’en va anar en el
marcador amb una diferència de 10
punts que els nostres representants ja
no varen poder recuperar. La falta
d’encert sota la cistella va ser la
principal desavantatge dels nostres
jugadors,
La estadística va ser: Carrió, S. (10
Punts - 6 Rebots); Muñoz, A. (3 - 6);
Dalmau, T. (7 - 2); Alzamora, T. A. (4
- 2); Ramos, S. (4 - 0) -5 inicial-
Lliteres, X. (11 - 11); Díaz, M. (7 - 7);
Marqueño, T. (8 - 2); Gili, X. (0 - 1).
Sense eliminats

Es traspassa
BAR-RESTAURANT

Zona de Cala Rajada

Informació: 606330092

Els partits previstos per a aquest cap de setmana son: 

DATA PARTIT CATEGORIA HORA LLOC 

27/04/2007 INSTALACIONES AZNAR -B- - SANT 
SALVADOR D'ARTA -B- Júnior femení 19:30 Felanitx 

28/04/2007 BORINOS - Cide Mini masculí 16:00 Artà 

28/04/2007 B.ARTA ELECTRO HIDRAULICA-B2- - 
PORTO CRISTO -B2- 

Infantil 
masculí 18:00 Artà 

29/04/2007 HORMIGONS FARRUTX - HIPER CENTRO 
BASQUET MANACOR 

1a Aut 
masculina 11:30 Artà 

29/04/2007 Básquet Muro - C.E. SANT SALVADOR Señor masculí 12:00 Muro 

29/04/2007 PEDRERES CAN RAMIS - GASOLEOS 
MALLORCA 

1a Aut 
femenina 12:00 Palma  

29/04/2007 SA POBLA AMORINI - HERMANOS 
PALLICER PONS Sènior femení 12:30 Sa Pobla 
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys  (Del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

(Continuació del 10 d’abril)

Registre
Naixements: Dia 1 de març, Miquel
Vicens Sampol, fill de Joan Manyí.
Dia 10, Catalina Massanet Tous. Dia
11, Bàrbara Dalmau Solivellas, filla
d’en Sebastià Beroi. Dia 14, Maria
Pascual Galmés, filla d’en Guillem de
s’Ametlerar. Dia 17, Pere Ginard
Sunyer, fill de Joan Violí i Catalina.
Josep Salas Guiscafrè. Dia 22,
Francesc Sancho Pons, fill de Mateu
Garreta.
(Aquí tenim un «lapsus» de falta de
text de la segona desena d’abril per la
qual demanam disculpes.)
Artà, 30 d’abril de 1930
Títol de la 3ª desena: «D’Arqueologia
Balear»
Aquest article, firmat per Ll. Amorós,
parlava sobre la colonització
cartaginesa d’Eivissa, dient que a dita
ciutat no havien trobat restes
arqueològiques anteriors a la
dominació cartaginesa. Segons les
fonts històriques des del segle VII a.
de C. es trobava establida a Eivissa
una gran factoria que devia constituir
una base comercial i militar en ple
Mediterrani.
A la segona plana feia menció al
fariseisme que hi havia en algunes
botigues locals, ja que pel fet de tenir
un comerç obert al públic es consideren
iguals als apotecaris i no pensen que
aquests han hagut de fer una carrera
i obtenir un títol. El batle, D. Joan
Oleo, sembla que s’ha proposat
corregir aquests abusos com és la
venda de medicaments en un gran
nombre de botigues.
Jocs florals de Barcelona
Tenim la satisfacció, deia la redacció
del periòdic, de comunicar als nostres
lectors que el Jurat Qualificador de
les 313 composicions presentades als
Jocs Florals de Barcelona ha concedit
el Premi Extraordinari creat pels

Mantenidors al nostre distingit
col·laborador R. P. Rafel Ginard
Bauçà, T.O.R. (Fèlix), autor dels
Croquis Artanencs, pel seu «Ramell
de Sonets», lema «Serenitat».
Seguia un altre escrit titulat «Contra
el mal parlar», sobre un míting que
s’havia de fer a la plaça del
Conqueridor, al qual havien de parlar
els Srs. Jeroni Massanet, notari
d’Esporles, i Gabriel Estelrich de
Felanitx. Per donar més eficàcia a
aquest acte també s’havia de fer un
trisagi com a protesta de desgreuge a
la parròquia amb sermó a càrrec del
Rev. P. Josep Planas, S. J.
Important millora a les Coves d’Artà
Per facilitar la visita a les Coves i
donar més visualitat a l’espectacle, el
propietari, Sr. Quint Zaforteza, firmarà
un contracte amb una casa americana
per instal·lar un enllumenat elèctric.
Registre
Naixements: Dia 4 d’abril, Maria
Sastre Terrassa, filla de Joan i Bàrbara
Cirera. Dia 7, Joan Massanet
Alzamora, fill de Miquel i Bàrbara.
Dia 8, Miquel Carrió Ferrer, fill de
Guillem i Magdalena. Jaume Picó Picó
i Maria Picó Picó, fills de Francesc
Rotxet i Catalina. Dia 13, Catalina
Mestre Bernat, filla de Jeroni i Aina.
Dia 16, Joan Servera Ginard, fill de
Pere i Margalida. Pere Font Ginard i
Bàrbara Font Ginard, fills de Pere
Joan de sa Caseta i de Bàrbara Xava.
Dia 17, Mateu Esteva Sureda, fill de
Toni i Margalida. Dia 19, Francisca
Esteva Cursach, fill de Bartomeu de
ses Terres i Antònia d’Algaida.
Francisca Esteva Dalmau, filla de
Bartomeu de ses Terres i Maria
Moreia. Dia 21, Pere Miquel Riera
Ferrer, fill de Pere Miquel i Àngela.
Defuncions: Març 24, Joan Blanes
Pastor, Parreta, de 70 anys. Dia 31,

Martí Espinosa Massanet, Singunyol,
de 66 anys. Abril 16, Margalida
Gelabert Massanet, Jaumina, 69 anys.
Matrimonis: Març 13, Gabriel
Alzamora Barceló de Capdepera amb
Isabel Ginard Carrió, Rectora. Abril
12, Vicens Carrió Ginard, de Son
Diligència, amb Francinaiana Canet
Llabrés de sa Torre.
De Ca Nostra
Procedents de Puerto Rico on
resideixen habitualment dedicats al
comerç, han arribat en Jaume Ginard,
a) Saller, i la seva esposa per passar
una temporadeta amb la seva família.
També de Tucumán i amb el mateix
motiu han vengut en Miquel Vicens i
la seva esposa, Margalida Mola.
D’Astúries, el nostre amic i subscriptor
Miquel Ginard Sancho, a) Violí. I
procedent de Mulhouse, on fa el servei
militar, es troba ara entre nosaltres en
Mateu Esteva de Son Cremat.
Amb un important premi de loteria ha
estat agraciat en Pere Gomila,
Rabassó. S’ha posat diada per a la
canonització de la nostra paisana Beata
Catalina Thomàs, el 22 de juny. Durant
aquesta desena han estat molts els
turistes que han vengut a visitar les
nostres belleses, especialment les
Coves d’Artà, com també el talaiot de
ses Païsses, visitat per alumnes dels
dos sexes, acompanyats pel secretari
de l’Arxiu Nacional, Sr. Josep Mª
Giner, i el conservador del Museu, Ll.
Garcies i Font.
Va ser molt comentat el dia de Pasqua
el fet que a la processó del Crist
Ressuscitat la banda de música tocàs
una tonada coneguda, no precisament
pel bon gust de la lletra que
l’acompanya.
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Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

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

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

Amb molta de maestria
ho va saber ell trobar
qualsevol ho cercaria
si ho volgués comprovar.

Més bé de nit que de dia
per l’aparell enfocar
i assegurar l’armonia
per més bé poder mirar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Així pot ser una falda. Títol de príncep. 2.
És una catàstrofe, la fi del món! 3. Sacerdots dels antics pobles
celtes. Policia hitleriana. 4. Nota musical. Dones corpulentes. 5.
Persona que pateix retenció d’orina. 6. Membre de certa
congregació religiosa dedicada a l’educació dels joves. Consonant.
7. Passàs el líquid per un sedàs. En un veler, tenint el vent d’aquí
ens ve de cara. 8. Estaven. Vendre i dir al comprador que ja pagarà
demà. 9. Treuré la brutor amb aigua. Nota musical. 10. Hi ficaré
el pollastre per torrar-lo. Gratin.
VERTICALS: 1. Per decisió pròpia o perquè no ha trobat, aquest
no és casat. No n’hi ha més que la que crema, diu la dita. 2. Les
autoritats que es comporten tirànicament i injustament amb el
poble, tant ben servit
com n’ha estat i n’està
el món. 3. Acabat
d’estrenar. Diuen que
el pa així és com és
més tendre. 4. Un dels
tipus de conservants
que es fan servir a la

indústria alimentària. 5. Les que donen. Crida el sergent. 6. Punxons de
sabater amb els que cusen. Germà religiós. 7. Propietat de les substàcies
amb diferent composició química però amb la mateixa forma externa (pl).
8. El que diu en una de les plaques que duen els taxis. Capell pontifici.
Consonant. 9. Pos les anques a la cadira. Cereal que solen menjar els
nostres porcs per fer una bona sobrassada. 10. Moviment de retrocés de
la mar. A quin lloc.

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

Cercau el nom dels següents rèptils i amfibis : sargantana, cocodril, iguana, serp, tortuga, dragó,
granot.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: Galileo Galilei,
o el rodar de la Terra.

Guillemots

Publicava el entreteniments

Sudoku

FotografiaFotografiaFotografiaFotografiaFotografia
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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

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

7 C O L A S  P R O A 
8 E R E N  F I A R  
9 R E N T A R E  D O 
10 A S T  R A S P I N 

 

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

C/ del Figueral

Fa 40 anys
Abril del 67

Nos satisface ver como nuestro pueblo
de la Colonia, que parece arrinconado,
desplazado de la afluencia turística,
de año en año va reaccionando ante la
perspectiva de una abertura a las
posibilidades de conseguir en breve
plazo, todas las mejoras
imprescindibles. Ahora parece que
toca el turno a una de ellas muy
importante: EL TELEFONO.

Fa 25 anys
Abril del 82

Lo que no és aguantador dins el nostre
poble són els preus. El cine a 125 ptes.
Si anau a beure una copa qualsevol
dels nostres casinos al menys les
pagareu un duro més cares que en els
dels nostres pobles veïns. Al futbol,
aquí fan pagar 300 ptes, i als altres
pobles 250. I és que encara no mos
hem donat compte que estam a nivell
Europeu. Punyetes per qualque cosa
estam més prop d’Alemanya que els
de Calonge.

Fa 10 anys
Abril del 97

Una artanenca la primera usuària del
Servei d’Urgències de l’Hospital de
Manacor.- El passat dia 15 d’abril es
va inaugurar el Servei d’Urgències de
l’Hospital de Manacor i es va donar el
cas de que va ser una artanenca la
primera que fou atesa en aquesta
unitat, Joana estela, esposa d’en Joan
de Sos Sastres del carrer Ciutat. Ella
va manifestar que no haver d’anar a
Ciutat és una meravella [...].
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De viatge per la xarxa

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

ESCOLTISME (II)

AGRUPAMENT ESCOLTA
JUNGFRAU.
h t t p : / / w w w . l a n z a d e r a . c o m /
aejungfrau/
Agrupament a Barcelona. Eduquem
a la gent jove mitjançant l’escoltisme,
i així aconseguir que aquets s’ho passin
d’alló més bé tot descobrint l’entorn.
AGRUPAMENT ESCOLTA
RAKXA.
h t t p : / / w w w . a e r a k x a . o r g /
maqueta.html
Som l’Agrupament Escolta Rakxa del
Poblenou, Barcelona, membres de la
GEC. Si ens vols conèixer i saber la
nostra història, activitats, i moltes més
coses, visita’ns.
AGRUPAMENT ESCOLTA SANT
JOAN DE GRÀCIA.
http://www.gracianet.org/aesantjoan/
Dels Minyons de Catalunya. Amb
apartats per totes els nivells: Els

castors, els llops i les daines, els ràngers
i les noies guies, els pioners i les
caravel·les, el truc i l’equip de caps.
Documentació gràfica.
A.E. JAUME I DEL COLL.
http://www.geocities.com/Yosemite/
Trails/3092/
Entitat escoltista al districte de Gràcia.
Els joves estan agrupats en grups
d’edat anomenats unitats. Cadascuna
d’elles realitza activitats amb uns
objectius concrets, que responen a les
necessitats específiques dels nois i
noies.
AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIATGE TURÓ DEL DRAC.
http://www.lavila.org/turo.html
Agrupament Escolta amb 8 anys
d’existència a Sa Margalida
(Mallorca). S’endinsaren gustosament
dins l’Escoltisme, com la motxilla que
es va omplint poc a poc.

Ses Gloses de na Maria
Xoroia

«Mereixen un homenatge
totes ses mares del món.
Aquelles que ho han estat
i totes ses que ho són.

Una mare és tota aquella
que estima es seu infantó
i a deshores se desvetla
tan sols per contemplar-lo.

Gràcies a n’aquestes dones
el món mai no s’ha aturat,
en que s’ofici de sa mare
sigui es més mal pagat.

I com és ser agraït
diven que és de ser ben nat,
gràcies a totes ses mares
que pes fills ho han estat.»

Maria Casselles

col·laboració
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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, 27 d’abril a les 21 h
ANTÍGONA, de Sòfocles
Direcció: Oriol Broggi
Intèrprets: Clara Segura, Pep Cruz, Pau Miró,
Bagou Cham, Màrcia Cisteró, Enric Serra i Xavier
Serrano.
Guanyadora de dos Premis Butaca 2006: millor
muntatge teatral i millor director teatral.
Centrada en la nissaga de Tebes, Antígona
prolonga l’argument dels set contra Tebes d’Èsquil
i parteix del combat que enfronta els germans
Etèocles i Polinices, que acaba amb la mort
d’ambdós.
Entrades ja a la venda.
 Diumenge, 29 d’abril a les 20 h
Cinema: LLACH: La revolta permanent
Director: Lluís Danès
Intèrprets: Lluís Llach
Un viatge en el temps conduït per la música i les
paraules del cantautor Lluís Llach, on es barregen
els records dels esdeveniments de Vitòria de
l’any 1976.
DRAMA- Versió original en català, castellà,
francès i euskera /subtitulada en castellà.
 Divendres 4 de maig a les 21h :
«Romeu i Julieta remix»
Direcció i adaptació: Joan Matamales Morei
Intèrprets: Alumnes de 3er i 4t d’ESO del col.legi
Sant Salvador.
VII Mostra escolar de Teatre, Música i Dansa
 Dissabte 5 de maig a les 21h:
Concert de piano a quatre mans.
Noemi Dalmau i Jenny Borgatti. Concert a
benefici de l’Associació
«Esperit Solidari».
 Diumenge 6 de maig a les 20h:
Cinema

VII Mostra escolar de Teatre, Música i Dansa

Dimarts 8 de maig a les 21h:
«Por».
Direcció i adaptació Ramon Ginard.
Intèrprets: alumnes de 1r,2n i 3r de primària del col·legi Sant
Bonaventura.
 Divendres 11 de maig a les 21h
«Ells, elles... nosaltres».
Direcció i adaptació: Bernat Mayol.
Intèrprets: alumnes de 6è de primària del col·legi Sant Salvador
 Diumenge 13 de maig a les 20h.
Cinema
 Dimarts 15 de maig a les 21h.
«Història d’un banc».
Direcció i adaptació: Bernat Mayol
Intèrprets: alumnes de 5è de primària del col·legi Sant Salvador
 Divendres 18 de maig a les 21h.
 «Lladres».
Direcció: Francesc Vernet
Intèrprets: alumnes de l’optativa de teatre de l’IES Llorenç
Garcias
 Diumenge 20 de maig a les 20h.
Cinema
 Dimarts 22 de maig a les 21h.
«Veïnats».
Direcció i adaptació: Bernat
Mayol. Intèrprets: alumnes de 6è de primària del col·legi Sant
Salvador.
 Divendres 25 de maig a les 21h.
«Amor es...».
Direcció i adaptació:
Antònia Quetglas i Ramon Ginard.
 Del 28 de maig a l’1 de juny.
Concerts dels alumnes de l’escola municipal de música, amb la
col·laboració de l’escola de dansa
Clàssica del Teatre d’Artà.
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cloenda

Era l’any 1973 quan es va constituir per prim
era vegada i am

b caràcter oficial la Junta D
irectiva de la Societat de C

açadors a A
rtà.

El local on es van reunir els caçadors i quedaren nom
enats els m

em
bres directius era al cafè de C

an B
alaguer del carrer de C

iutat. N
o en sabem

 la
data exacta, però per la vestim

enta dels que surten a la foto es pot deduir que era a l’hivern o en tot cas a la prim
avera.

Per si vos ha fugit la fesom
ia dels retratats, ja que han passat 34 anys i tots han fet canvi, els anom

enarem
 com

 tenim
 per costum

 d’esquerra a dreta:
Tom

eu B
alaguer, el segon el coneixien per «M

arcelino», segueixen en R
afel Lloveta, en Pedro M

oll, el qual va ser elegit president de la Societat, en
M

ontserrat de sa Torre el pintor, en M
iquel d’ets O

lors, en Joan M
oliner i en Toni B

lai, antic soci de M
àrm

ols A
rtà.

Racó

TORNAREM EL DIA  11/V


