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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 20,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 20 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,30 h, Convent 20 h.
i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  20,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 18 h.

Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dilluns
i dimecres de 19,00 a 20,00 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000
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 18.30 h
Dissabtes a les 19.30 h i diumenges a les 11
hores i a les 19.30 h.
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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

Un toc d’atenció

Cuidem el dia a dia
Hi ha uns quants problemes dins el nostre poble als quals
és de primera necessitat donar una prompta i definitiva
solució.
Bellpuig se n’ha fet ressò bastants vegades fent-se
portaveu de molts ciutadans que troben que d’una vegada
per totes s’hi ha de posar remei pel bé de tothom.
Un dels problemes és el dels cans a lloure i per tant dels
excrements que deixen a la via pública. En primer lloc
s’haurien de requisar tots i cadascun dels cans que van
a lloure, sense manies. Fa vertader fàstic trobar a cada
passa sobre les voreres els pudents excrements amb el
també conseqüent perill de posar-hi el peu a sobre,
perdre l’equilibri i embrutar-se. També és de mal gust
veure els cans a cada cap de cantó o a les rodes dels
cotxes alçant la cama per fer les seves necessitats.
Els ciutadans artanencs diuen basta ja!!!
Un altre tema sobre el qual opinen els veïns és sense
dubte els mals olors, diríem més bé pudors, que es
desprenen de les cloaques que hi ha per tot el poble i
sobretot a les dels carrers d’Antoni Blanes i de Ciutat.
Aquí sí que hi ha molt per gratar. No es comprèn molt bé
que els qui mengen sovint als restaurants i bars d’aquests
carrers aguantin les olors que precisament no són
produïdes pel menjar, encara que el problema és més
greu per als sofrits veïnats del carrer.
Seria d’agrair que s’arreglàs abans de festes per llevar
la mala imatge que dóna als molts visitants, i els únics
autoritzats per arreglar els problemes són els responsables
de l’Ajuntament.
També afegiríem que la recollida de fems es fes a segons
quins carrers a una hora en què no molestàs els veïns.
Volem dir que sovint passen a hores en què a molts cafès
es troben sobretot a l’estiu prenent la fresca i quan passa
el camió dels fems s’han de tapar el nas per no inhalar el
perfum que deixa.
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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

Una xerrada amb Rafel Gili, batle d’Artà

Fa tres anys, quan vares assumir
la batlia per primera vegada, et
vas trobar que havies de fer front
a una situació una mica
confusa: hi havia una
necessitat imperant de
sanejar l’economia, s’havia
de formar un tripartit per
poder governar, éreu
novells en les tasques de
governar, ... Podríem dir que
en la teva darrera presa de
possessió com a batle,
gairebé no ha canviat la foto,
però sí que ha canviat molt
la situació.
Efectivament ha canviat molt i
la evidència és ben grossa. Fa
tres anys és cert que la situació
que es vivia a Artà a nivell
polític era una mica caòtica. A
més ens veiem amb l’obligació
de formar un tripartit amb altres
formacions amb les quals no
sempre coincidíem en la
ideologia. Tot i això pensàvem
que era la única sortida vàlida
per reconduir la situació del
poble. Crec que la decisió presa en
aquell moment fou encertada. S’ha
de reconèixer que va ser una
legislatura difícil però els resultats de
les eleccions ens han confirmat que
va ser una legislatura eficaç.

Han canviat les sensacions del
teu primer nomenament amb el
que va tenir lloc recentment?

Fa tres anys jo era una persona novella
que no havia estat mai dins un
ajuntament. Personalment vaig voler
assumir un repte que en aquell moment
veia que era difícil, però que creia que
era possible dur endavant. Les

sensacions d’aquell moment eren
d’incertesa, de comprovar si seria
capaç de reconduir la situació. Ara en

aquests moments, en canvi, tenc
unes sensacions de fortalesa,
de seguretat, de satisfacció per
la feina feta aquests darrers
anys.
S’ha de dir també que a les
darreres eleccions vàreu
doblar el número de vots.
Això ha de donar molta de
confiança.
Després del resultat de dia 27
de maig em sent amb molt més
suport per part del poble d’Artà.
Fa tres anys vàrem signar un
«pacte d’ocasió» ja que no hi
havia massa més alternatives,
però ara sí que sent que el poble
ha confiat amb nosaltres i amb
el nostre projecte.
Quan vares assumir la batlia
per primera vegada sabies
que, en certa manera, només
tenies un any i mig per dur a
terme els vostres projectes.
Ara és diferent ja que podreu

comptar amb la batlia per un espai
de quatre anys. Això canvia la
perspectiva de les coses, no és
cert?
El fet de poder conservar la batlia
durant quatre anys ens possibilita poder

entrevista

En motiu de la recent presa de possessió del càrrec de batle per part de Rafel Gili (UM) la revista Bellpuig ha mantingut
una interessant conversa amb ell perquè ens expliqui quines han estat les seves impressions.
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fer una planificació i una programació
a més llarg termini. És cert que hem
hagut de consensuar el nostre
programa electoral amb el PSOE, però
les diferències no eren massa
significatives i la feina ha estat fàcil.
Aquests quatre anys ens han de donar
seguretat i temps per poder fer tot allò
que tenim previst.
La història sol recordar els grans
projectes, però la gent, els votants
en definitiva, solen premiar la
serietat, el dia a dia. Com
t’agradaria que et recordassen,
com el batle que va engegar grans
reformes o aquell que va saber
dur una gestió eficaç i planificada?
Pens que s’han de valorar un conjunt
de coses. Quan vaig decidir presentar-
me com a cap de llista d’UM és
perquè vaig veure la possibilitat
d’ajudar al poble de qualque manera.
Després de la feina realitzada durant
aquests darrers tres anys la meva
satisfacció és gran perquè crec que
he contribuït al benestar del poble. Si
bé és cert que les infrastructures que
em posat en marxa no són molt
vistoses, sí que tenc aquell sentiment
d’haver ajudat a Artà. Per altra banda
també consider que és molt important
el dia, la relació batle-poble. Crec
importantíssim intentar donar solucions
als problemes que cada un pot tenir
dins la mesura de les possibilitats de
l’administració. Personalment, i
retornant a la pregunta inicial, crec
que una bona gestió hi fa molt, més
que els macroprojectes que es puguin
engegar. Pens que és molt important
el contacte diari amb la gent del carrer.
Si feim un anàlisi de les eleccions
passades veiem que UM ha doblat
el número de vots i heu quedat a
les portes de doblar també el
número de regidors. Què penses
que ha votat la gent: la teva
persona, el partit, la feina feta fins
ara, la llista presentada a les
eleccions, ...?
Jo crec que la gent, més que fixar-se
en coses puntuals i aïllades, s’ha fixat
més en el conjunt. No pens que

simplement s’hagi votat el partit i
tampoc no crec que m’hagin votat a jo
de forma individual. Pens que els
votants s’han guiat una mica per la
mescla de totes les coses: el què hem
fet, la meva candidatura i la de la resta
dels companys, el partit en general, ...
La suma de tot ha permès augmentar
fins a gairebé 1.400 el número de vots
aconseguits a les darreres eleccions.
Uns vots que, per altra banda, us
han donat plena potestat a l’hora
d’iniciar les negociacions per
formar govern. Després de les
eleccions vàreu mantenir
converses amb la resta de partits
o ja teniu clar des d’un inici qui
havia de ser el vostre soci de
govern?
Després de les eleccions jo vaig parlar
amb tots els partits: PSOE, PP, UIA
i EV-ERC. També s’ha de dir que ja
des d’un principi, i vists els resultats
aconseguits, no vàrem ocultar les
nostres preferències per repetir
legislatura amb el PSOE ja que fins
ara les relacions sempre han estat
molt bones i no hem tengut mai cap
fissura. A més, com ja he dit abans,
els programes presentats pels dos
partits coincidien en molts de punts.
Si ens fixam en els resultats de les
eleccions a nivell insular és curiós
observar com s’ha seguit l’estela
d’Artà : s’ha format un tripartit en
el qual hi prenen part UM, PSOE
i el Bloc. Han repetit la combinació
que us va donar la primera batlia a
vosaltres. Serà beneficiós pel
poble d’Artà aquest pacte al
govern i al consell?
Clarament ens toca beneficiar. Feia
molts d’anys que no ho teníem tan bé
com ara. La relació amb l’anterior
govern no va ser tan fluïda com hauria
d’haver estat. La veritat és que no em
vaig sentir massa ajudat pel PP. En
canvi ara les coses es presenten
diferents. Crec que els pactes signats
a Palma han de suposar més ajudes
pel nostre poble, més seny en les
decisions i més suport a nivell
institucional.

Una pregunta típica. Quins
projectes immediats teniu
prevists?
En aquests moments el pla d’obres i
serveis està en marxa i té un terme de
duració de dotze mesos per la qual
cosa encara en queda per una
temporada. Dilluns, dia 2, van
començar  les obres d’enllumenament
del carrer de la Gran Via. També
tenim previst enllumenar el cementiri
vell i l’hem de dotar d’aigua en alguns

punts. Aquestes coses ja estan
adjudicades i en marxa ja que són
projectes que pertanyen a la legislatura
passada. De cara al futur donarem
prioritat a la construcció d’una escola
de 0 a 6 anys al solar de devora Na
Caragol. També iniciarem la via de
circumval·lació de ses Pesqueres cap
a la carretera de l’ermita. Igualment
creiem necessari posar en marxa
l’engrandiment del Centre de Dia,
que ja comença a estar un poc saturat.
Respecte al Club de la Tercera Edat
tenim ganes d’acabar el de la Colònia
i remodelar el d’Artà. Evidentment no
volem oblidar a la joventut i som
conscients que necessiten un local
per a ells. Aquestes bàsicament serien
les prioritats més urgents que tenim.
Vols afegir alguna cosa més?
No em cansaré d’agrair la confiança
que ha dipositat en nosaltres el poble
d’Artà. Intentarem no defraudar-los
ja que treballarem per dur el poble
endavant.

entrevista
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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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Composició del nou Equip de Govern a l’Ajuntament d’Artà

Com és de tots conegut, després de les eleccions del passat 27 de maig, al nostre Ajuntament tenim un nou equip de
govern, el qual ha sorgit del pacte signat entre les dues forces polítiques més votades al nostre municipi: Unió
Mallorquina, amb 5 regidors i PSOE amb 3 regidors. A continuació  explicam com quedaràn repartides les diferents
àrees del nostre Ajuntament i quins seràn els responsables d’aquestes:

Rafael Gili Sastre:
Batle, Obres i Serveis
i Urbanisme.

noticiari

Maria Francesca
Servera Pascual:
Serveis Socials,
Sanitat i Hisenda

Esperança Massanet
F o r t e z a :
Desenvolupament
Rural, Comerç i
P a r t i c i p a c i ó
Ciutadana.

Maria Antònia
Sureda Martí:
Educació

Manuel Galán
Massanet: Esports i
Joventut.

Bartomeu Gili Nadal:
Interior, Turisme,
Ràdio i
Telecomunicacions.

Maria del Mar
Llaneras Pascual:
Medi Ambient.

Maria Paula Ginard
Vílchez: Cultura,
Patrimoni i Festes (a
partir de l’1 de
setembre de 2007)

El Representant de
Batlia a la Colònia de
Sant Pere serà en
Jeroni Cantó
Servera.
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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

Un any més l’Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), amb
la col·laboració  de l’Ajuntament
d’Artà,  celebra la campanya «
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple»,
que es celebra a tota Espanya i que
ABDEM i la Fundació Embat
d’Esclerosi Múltiple organitza a
Mallorca el proper dia 8 de juliol.
Aquest any és la 13 ª edició i l’objectiu
que persegueix l’Associació no és
altre que informar i sensibilitzar envers
aquesta malaltia crònica i invalidant, i
fomentar la solidaritat amb tots els
afectats i afectades d’esclerosi
múltiple i les seves famílies.
L’Esclerosi Múltiple és la primera
causa discapacitat en adults joves i la
segona en conseqüències
neurològiques. Es tracta d’una malaltia
encara massa desconeguda que afecte
greument a moltes de les 600 persones
que la pateixen a les nostres illes,
canviant la seva vida i la de les persones
que l’envolten.
Des de l’Associació es treballa per
millorar la qualitat de vida de  les
persones afectades.
Aquest any la diada del « Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple» es durà a
terme el dia 8 de juliol a la platja de
la Colònia de San Pere, de les
10:00 a les 19:00 h
Podem recordar que l’any passat hi
va haver una gran participació per
part dels ciutadans i ciutadanes del
municipi d’Artà i la Colònia, amb una

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

participació de 115 persones i un total
de  52.  935 metres nedats.
El dia de la diada hi haurà la possibilitat
de donar donatius, de comprar material,
com per exemple; tovalloles,
camisetes,  bosses de platja, etc., i
com no, de nedar metres i metres.
Vos hi esperem a tots i a totes a la
platja de la Colònia  el dia 8 de juliol.

Participa: hi sortirem guanyant
TOTS.

Per a més informació crideu al 971-
83 56 24 ò al 971- 22 93 88.
e - mail: abdem@telefonica.net ò a la
pàg. Web. www.abdem.es
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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
Fa 40 anys de la fundació del Club LLevant
El pròxim dia 11 de juliol farà 40 anys
des de la fundació de l’anomenat i
desaparegut Club Llevant a Artà.
Tornant unes dècades enrere, trobam
que era la setmana de Pasqua de 1967
quan un frare que aleshores estava
destinat al convent d’Artà va tenir la
lluminosa idea de formar un club
cultural.
Aquest home era el P. Eduardo Rojo,
el qual era d’una mentalitat molt
avançada. Així que va reunir alguns
pares d’alumnes del col·legi Sant
Bonaventura i els va explicar la seva
idea, la qual no va caure a terra. Es
tengueren algunes reunions, a les quals
varen fermar caps, i decidiren formar
el que seria el Club Llevant.
Es feren les gestions reglamentàries i
les diligències pertinents redactant uns
estatuts i uns formularis segellats pel
Govern Civil de Balears, i també pel
Jutge de Pau, aleshores D. Joan Sard
i Pujades.
El primer local social va ser al primer
pis del Centre Social, lloc on es feien
les activitats pròpies del Club.
Transcripció de l’acta fundacional del
«Club Llevant»
«En la Villa de Artá (Baleares), siendo
las 21 horas del día 11 de julio de 1967,
se reúnen las personas abajo suscritas,
todas ellas con capacidad de obrar,
con el fin de hacer uso del derecho de
asociarse que reconoce la vigente
Ley de Asociaciones de fecha 24 de
diciembre de 1964.

Dichas personas desean constituir en
esta villa una asociación que esté
dedicada a elevar la cultura de sus
asociados, y esta elevación cultural
piensan llevarla a cabo por medio de
una actividad o actividades que sean
diferentes del trabajo habitual de los
asociados, los cuales de esta manera
podrán distraerse y al mismo tiempo
ver enriquecida en múltiples aspectos
su personalidad.
Como esta asociación ha de tener su
sede en Artá, pueblo del levante de
Mallorca, piensan denominarla a todos
los efectos «Club Llevant».
Els reunits, els quals firmaren l’acta
de constitució, eren els següents:
Miquel Pastor Vaquer, Joan Alzamora
Moll, Cristóbal Carrió Sancho, Joan
Mesquida Muntaner, Esperanza Morey
Pons, Aurelio Conesa Ruiz, Lorenzo
Terrassa Lliteras, Francisca Genovard
Fontanet, Pedro Ginard Terrassa,
Francisco Lliteras Pomar, Sebastián
Riera Tous, Jorge Llull Riera,
Francisca Cursach Esteva i Andrés
Forteza Gelabert.
Reunits en Junta General els 74
associats fundadors del Club Llevant,
en el dia de la data es va procedir a
l’elecció de la Junta Directiva que,
amb caràcter provisional, havia de
regir l’associació fins a les eleccions
que se celebrarien a la primera
quinzena del mes de desembre, a la
qual quedaria anomenada la Junta

definitiva segons l’establert a l’article
octau dels Estatuts.
Efectuat l’escrutini la Junta provisional
va quedar establerta com segueix:
President: Miquel Pastor Vaquer
Secretari: Esperanza Morey Pons
Tresorer: Francisco Lliteras Pomar
Gestor: Pedro Ginard Terrassa
Vocals:
Arts plàstiques: Joan Mesquida
Muntaner
Biblioteca: Francisca Cursach Esteva
Cine: Andrés Forteza Gelabert
Esports: Cristóbal Carrió Sancho
Excursions: Joan Alzamora Moll
Gestoria: Aurelio Conesa Ruiz
Música: Lorenzo Terrassa Lliteras
Premsa: Apolonia Genovard Esteva
Teatre: Jorge Llull Riera.
Acte seguit, els tres primers càrrecs
anomenaren els seus respectius vices
entre els associats segons l’article 18,
quedant designats els següents:
vicepresident: Joan Mesquida
Muntaner, vicesecretari: Francisca
Genovard Fontanet i vicetresorer:
Francisco Lliteras Pomar.
La Junta Directiva va acordar una
quota d’entrada de 100 pessetes a
cada associat i una de 15 pessetes
mensual. Era el 5 de setembre de
1967.
En properes edicions seguirem
publicant el més rellevant que va
ocórrer a l’anomenat Club.
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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

Agraïment

Càritas Artà vol informar-vos de que
acaba de finalitzar el II Curs de Cuina
Mallorquina. Aquest curs es va dur a
terme del 3 de maig al 14 de juny de
2007. Hi va haver un total de 11
participants, tot dones de nacionalitat
boliviana, tot i que aquest curs estava
obert al públic en general. L’objectiu
d’aquest curs és aprendre uns
conceptes bàsics sobre l’alimentació
de les persones majors i aprendre a
cuinar receptes típiques de Mallorca,
ja que moltes de les dones que han
participat, fan feina cuidant a una
persona major.
Els continguts teòrics del curs foren:
Dieta mediterrània, l’alimentació de
l’ancià -depenent i autònom-,
l’alimentació en la hipertensió i la
diabetis, primers auxilis bàsics i
prevenció de riscos a la llar. Apart
d’aquesta formació teòrica també es
van realitzar pràctiques de cuina
mallorquina, un total de 28 hores; es
van cuinar plats com arròs brut, frit de
matances, tumbet, greixonera, sopes
mallorquines, coca de trampó, panades,
rubiols,...
Al final del curs i després d’haver
superat una prova teòrica, les 11 dones
participants van rebre un diploma
acreditatiu per les 40 hores de formació
rebuda. El professorat amb el que
vam comptar van ser: per les classes
teòriques la infermera Maria
Hernández i per les classes pràctiques

Antònia Bauçà, cuinera del Col·legi
San Salvador d’Artà.  Cal agrair  a la
parròquia d’Artà per deixar-nos
emprar les sales del Centre Social i
molt especialment al Col·legi Sant
Salvador per totes les facilitats i
implicació tant en aquest curs com en
el primer que es va dur a terme l’any
2005. La veritat és que sense la
proximitat i disposició d’en Guillem,
na Ramona, n’Antònia i na Maria
aquest curs no s’hagués pogut
realitzar.
Per celebrar el final del curs, el dijous
14 vam aprendre a cuinar paella,
greixonera i ensaïmada . Es van

repartir el diplomes i tos plegats vam
quedar a sopar, amb la falta de Don
Toni Amorós que per motius d’agenda
no va poder assistir.
Amb aquestes activitats, Càritas creu
que és possible una millora de la
integració social de totes aquestes
persones nouvingudes, unes que ja fa
3 anys que són aquí i d’altres que tot
just feia un mes que havien arribat, i
una certa millora de la qualitat de vida
de les persones majors que compten
amb l’ajuda d’aquestes dones.

noticiari
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Seminari sobre la creació de tallafocs amb bestiar en el parc natural de la península de
Llevant

Els passats dies 4 i 5 de juny es realitzà
el «Seminari sobre la creació de
tallafocs amb bestiar en espais protegits
de les Illes Balears», el qual va incloure
diverses ponències tècniques i una
visita al parc natural de la península de
Llevant.
Aquest seminari s’emmarca dins el
programa europeu INTERREG IIIC,
una iniciativa comunitària del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) i que té com a
objectiu l’augment de la cohesió
econòmica i social dins la Unió Europea.
Aquest programa es basa en el foment
de la cooperació transfronterera i el
desenvolupament equilibrat del territori
europeu, contemplant la cooperació
entre les autoritats públiques de les diferents regions.
El primer dia del seminari un grup internacional de 25
persones de diferents administracions assistí a dues
ponències tècniques a les oficines del Parc i posteriorment
a una visita de camp. En el grup d’assistents hi foren
representades fins a 9 regions europees: Algarve (Portugal),
Andalusia, Illes Balears, Còrsega, Sardenya, Languedoc-
Roussillon (França), Toscana (Itàlia), regió PACA
(Provença, Alps i Costa Blava) i Illes de l’Egeu Nord
(Grècia), i es comptà amb la col·laboració  de l’Ajuntament
d’Artà, el Consorci finques públiques Aubarca-Es Verger,
els parcs naturals de península de Llevant i s’Albufera de
Mallorca, l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i
Espais de Natura Balear.

A les ponències tècniques s’exposaren les tasques que es
venen realitzant al Parc per a la defensa contra els
incendis forestals mitjançant l’ús del ramat. L’activitat
principal consisteix en l’obertura i manteniment de faixes
de defensa (tallafocs), estructures lineals d’uns 40 m
d’amplada que tenen com a objectiu dificultar la propagació
d’un eventual incendi creant discontinuïtats en la vegetació.
En primer lloc es desbrossa el matollar més propens a
cremar-se (el càrritx principalment) al llarg de tota la
longitud de les faixes, que normalment es recolzen en
infrastructures lineals ja existents, com carreteres i camins.
Després s’usa el ramat per mantenir una baixa densitat de
vegetació que redueixi al mínim el risc d’incendi o eviti una
ràpida propagació en cas de produir-se.

Concretament al parc de la península de Llevant s’ha
utilitzat aquesta tècnica des de les acaballes de l’any
2004, amb un total de 46,21 hectàrees pasturades.
S’utilitzen vaques, cavalls, ases i muls (en total una
cinquantena de caps), que es mantenen en la zona de
pastura mitjançant tancaments i l’ús de pastors
elèctrics, traslladant-los periòdicament d’un lloc a
altre en funció de les necessitats concretes de gestió.
Es tracta d’un mètode natural de control del foc que
presenta un rendiment força bo i un cost més baix
que els mètodes convencionals, a la vegada que
recupera un ús tradicional que no presenta problemes
de tractament de residus i s’adapta millor al caràcter
de conservació d’un espai natural protegit que, com
és el cas de la península de Llevant, ha sigut castigat
secularment pels incendis.
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Pregunta por los bonos-descuento. Te sorprenderás.

Fisioteràpia

Manuela Jiménez
C/ Rere Amorós, local 5   07570 Artà

971829146 - 656488174

fisiomanuelajimenez@mac.com

col. 595

     Fortalece tu cuerpo y pierde volumen

Nuevos servicios de Fisioestética para la mujer y el hombre    

actual
   La tecnología más actual al servicio de tu 

figura y tu salud. 

Tratamientos personalizados 
   Adaptados a tu ritmo de vida y 

metabolismo.

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

bajo supervisión médica. 

noticiari
Presentació del llibre «El somni de l’Oest»

El passat dia 28 de juny tengué lloc a
la sala d’actes del Teatre d’Artà la
presentació del llibre de Gabriel
Genovart, El somni de l’Oest.
La presentació va anar a càrrec de
Miquel Mestre, metge, poeta  i
escriptor, el qual va disertar sàviament
sobre el tema del llibre i les
conseqüències que va tenir entre els
bons aficionats a l’art del cinema.
Acte seguit va intervenir el director
de Temps Moderns, Jaume Vidal, el
qual va ensalçar i encoratjar a l’autor
del llibre a continuar escrivint.
Tancar l’acte en Gabriel Genovart
amb unes sentides paraules
d’agraïment a tots els presents que,
malgrat l’hora un poc intempestiva,
van omplir la sala d’actes.
Al final hi hagué un refresc per a
tothom i seguidament es va projectar
la pel·lícula Tierras Lejanas.
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Visita de D. Bartomeu Nadal (taxidermista) al museu d’Artà

Els treballs fotogràfics i documentals
sobre la col·lecció d’aus de l’apotecari
Pujamunt (D. Llorenç Garcias i Font),
que se pot visitar a la secció d’història
natural del nostre Museu, comença a
donar els seus fruits ja que, a més de
permetre recuperar informació molt
valuosa sobre l’ornitologia de principis
de segle, ens ha ofert, a la vegada,
algunes «pistes» per retrobar altres
dades igualment importants.
Una de les informacions rescatades
ha estat els noms dels taxidermistes
illencs que participaren en la tasca de
naturalització de les aus de la
col·lecció. Son noms apareguts a
discretes inscripcions a les peanes, en
forma de segell o de plaqueta metàl·lica
que ens ha permès identificar, per
exemple, a D. Josep Parpal, de Ciutat,
com el taxidermista de l’únic Pelicà
caçat i naturalitzat a Mallorca l’any
1952; o al mateix D. Llorenç Garcias,
mort al 1975, que també dedicava el
seu temps a aquesta laboriosa tasca,
essent l’autor de nombroses
naturalitzacions dels aucells més petits.
L’ agradable sorpresa, però, va ser la
de saber que dos altres taxidermistes
del Museu, D. Jordi Sansó de Son
Servera, conegut per molta gent d’
Artà, i D. Bartomeu Nadal, de Felanitx,
gaudeixen encara d’ un bon estat de
salut. De D. Bartomeu Nadal no
teníem cap referència, fins que fa
poques setmanes, en un intent de saber

d’ell, poguérem contactar amb aquest
expert taxidermista. La visita que li
feren fa ara uns dies a ca seva els
ornitòlegs Jesús J. Jurado (expert en
cites ornitològiques històriques) i en
Pere Vicens (Naturalista del P. N de
s’ Albufera) va ser una sorpresa per
a ell i a la vegada per molts dels
ornitòlegs mallorquins més joves, que
no sabíem de la seva existència,
encara que D. Bartomeu ja passava
des dels anys 50 a la SEO (Societat
Espanyola d’Ornitologia) cites
ornitològiques referents a Mallorca.
Ara sabem que D. Bartomeu se va
dedicar professionalment a la
taxidèrmia des dels 17 anys al taller
familiar de Felanitx, on segons les
seves paraules, se varen arribar a

naturalitzar unes 30.000 peces. D.
Bartomeu també conserva multitud
de llibres i documents de l’època
relacionats amb l’ornitologia, a més a
més d’un arxiu fotogràfic de gran
interès, lo que ens ha permès accedir
a una informació desconeguda fins
ara, i que estam segurs, podrà ajudar
a omplir el buit existent entre els
naturalistes estrangers que visitaren
l’ illa a finals de segle XIX i l’ornitologia
illenca més recent.
El passat dia 11 de maig el Museu va
rebre la visita de D. Bartomeu, que es
va poder retrobar emocionat, desprès
de més de 50 anys, amb algunes peces
que havien passat per les seves mans.
Els seus esplèndids 75 anys li varen
permetre reconèixer com a seus alguns
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CURSETS DE NATACIÓ PER NINS DE TOTES
LES EDATS I ADULTS I NADONS.

LLOC:PISCINA MUNICIPAL D'ARTÀ
(RECINTE POLIESPORTIU)
DATES: DE DIA 1 DE JULIOL FINS DIA 15
D'AGOST 2007.

OPCIONS :
MATINS:
2 DIES A LA SETMANA (dimarts i dijous)
3 DIES A LA SETMANA (dilluns ,dimecres i divendres)
5 DIES A LA SETMANA
CAPVESPRE:
2 DIES A LA SETMANA (dimarts i dijous)

DESCOMPTES PER FAMILIES NOMBROSES , MAJORS DE 65 ANYS I PERSONES AMB
MINUSVALIDESA.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS FINS DIA 30 DE JUNY 2007 A LA PISCINA MUNICIPAL.

 

dels exemplars exposats (entre ells el
voltor, dels qual ens va aportar dades
desconegudes fins al moment), i ens
va parlar i mostrar nombroses
fotografies de les peces més
apreciades, entre elles aquest grup de
cadafets (Fratercula artica) morts a
causa d’ un abocament de petroli
davant les costes de Llevant al 1957.
Com a detall dir que també ens va dur
el seu quadern de taxidèrmia, ple
d’anotacions de productes químics,
fórmules i tècniques que s’empraven
per dur a terme una bona naturalització,
que en el cas de D. Bartomeu sempre
fou molt metòdica i acurada. Bona
prova d’això és el bon estat de
conservació en que se troben la majoria
de les seves peces i que vos animam
a visitar al Museu.

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

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

noticiari

SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
dilluns, 25 0,2  
TOTALS
MES 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ANY NATURAL 312,5 300,5 332,1 304,2 302,2 265,2 354,4
ANY AGRICOLA 717,2 700,1 650,6 680,5 664,3 687,5 791,6

MES 3,0 2,6 4,0 3,2 0,0 1,7 1,8
ANY NATURAL 316,7 349,2 324,7 312,1 187,9 305,2 382,5
ANY AGRÍCOLA 793,7 774,6 784,9 738,1 557,0 692,3 779,0
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES MARÇ DE 2007
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

Duplex 137 m2 + 73 m2 solarium
Duplex 157 m2 + 98 m2 solarium
Terrassa anexa a cuina de 25 m2
2 banys + 1 aseo (alta qualitat)
Aparcament a planta semi-soterrani
APARCAMENTS
en alquiler o compra
per a cotxes o vaixells
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Dia Màxima Mínima Mitjana
1 23,5 16,5 20,0
2 24,0 12,5 18,3
3 23,0 16,0 19,5
4 24,5 15,0 19,8
5 24,5 16,5 20,5
6 25,5 14,0 19,8
7 27,0 15,5 21,3
8 29,0 14,5 21,8
9 29,0 14,0 21,5

10 28,0 15,0 21,5
11 29,5 16,5 23,0
12 30,0 16,0 23,0
13 29,5 15,0 22,3
14 30,5 19,0 24,8
15 30,5 19,5 25,0
16 30,0 19,0 24,5
17 28,5 17,0 22,8
18 28,5 19,5 24,0
19 32,0 19,0 25,5
20 31,0 18,0 24,5
21 29,5 20,0 24,8
22 28,5 19,5 24,0
23 27,0 19,5 23,3
24 29,5 20,0 24,8
25 35,0 20,0 27,5
26 25,0 18,5 21,8
27 26,0 14,5 20,3
28 26,5 16,0 21,3
29 29,0 15,0 22,0
30 29,5 15,0 22,3
31

Mitjana 28,1 16,9 22,5

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Juny 2007
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Temperatures de Juny de 2007

Defuncions mes de juny

Dia 6, Joan Carrió Ginard, 82 anys.
Dia 15, Gabriel Forteza Genovard, 21 anys. (Colònia St. Pere.).
Dia 15, Antònia Morey Ribot, 75 anys.
Dia 30, Gabriel Artigues Gili, 91 anys.
Dia 30, Aina Maria Quetglas Forteza, 86 anys.

Xerrameques

Heu reparat...

Que al passar on hi ha cloaques s’ha de tapar el nas.
Que els cans segueixen a lloure.
Que les seves merdes embruten.
Que les seves orinades fan fàstic.
Que és ben hora de posar-hi remei.
Que les obres del clavegueram comporten massa molèsties.
Que ara que vénen festes s’haurien d’arreglar totes aquestes coses.
Que el dia a dia d’un poble és la feina més agraïda.
Que més val prevenir que curar, però si s’està malalt...
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Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

RAFEL FORTEZA GENOVART
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971589167 / 630618388

07579 - Colònia de Sant Pere

Escola pública Rosa dels Vents

La festa de final de curs de divendres
22 de juny a l’escola Rosa dels Vents
va posar una vegada més de manifest
que el nostre centre frueix de bona
salut.
A la festa hi va participar tothom, tots
hi prengueren part i cada persona i
col·lectiu feu bé el paper que li
corresponia.
Els nins s’expressaren amb la seva
creativitat innata. Es sentien
protagonistes i els triomfadors de la
vetllada. Les mares i els pares, les
padrines i els padrins es sentien així
mateix implicats i còmplices de l’èxit
de l’acte. Havien ajudat a preparar-
lo, i el que és més important, el que
passava damunt l’escenari formava
part d’ells mateixos, de la seva
infància. La veu dels infants,
fisonomia, estatura, tot el que són i
tenen, encara, les pertany.  I les
mestres, un estament tan important i,
sovint, no suficientment valorat, es
sentien també felices al veure que les
coses sortien bé. El seu esforç constant
de preparació, d’atenció a les habilitats
de cada infant, de treure el millor de
cada un d’ells mostrava dins el context
festiu de la vetllada el seu fruit. La
festa era de les nines i dels nins, dels
pares, dels padrins, de l’AMIPA. El
seu èxit, el de  les educadores i
educadors, el de tot el centre consisteix,
precisament, amb això, en promoure i
coordinar totes les capacitats de la
comunitat escolar en vistes a que els

infants creixin i es desarrollin
íntegrament.
Algunes de les nines i dels nins que
actuaren en la festa ja no tornaran a
l’escola Rosa dels Vents i se’n duen
dintre els valors i les virtuts que l’escola
ha sembrat i desenvolupat dins ells. El
records d’aquests anys les
acompanyaran tota la vida.
Com espectador que vaig ser de la

festa i, en part també, del transcurs
d’aquesta any escolar, no vull, tampoc,
passar per alt el paper importantíssim
de l’AMIPA . La seva col·laboració,
el seu acompanyament i suport al
procés educatiu ha estat, de principi a
fi de curs, total. La seva felicitat, el
seu premi en la festa de cloenda del
curs 2006-2007, era el de la satisfacció
de comprovar que, haver estat sempre
a punt per ajudar, i haver fet tot el que
podien i més, havia valgut la pena.
De la festa en si mateixa cal dir que va
sortir lluïda. Tot semblava espontani,

improvisat, i si una cosa no hi hagué
fou improvisació. Era evident un ordre,
un programa. Tots, dels més petits als
més grans, sabien en cada moment
quin era el seu lloc i que calia fer.
L’acte fou tota una lliçó de detalls. I
de la directora, na Catalina Font, què
en direm? Que va estar en tot. La
seva presència discreta unia actes i
donava fluïdesa a les diferents
actuacions. Amb naturalitat, sense
presses, contagiada, pot ser, per la
tranquil·litat del paisatge i d’un
capvespre que havia tancat la

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

TEL. 971 82 97 97
CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA – SA COMA –
CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA – CALA RAJADA
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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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primavera i obert les portes a l’estiu,
tengué la paraula adequada i sentida
per a tots.
Breument: Molta gent, actuacions
bones i divertides, temperatura i
paisatge ideals, bon ambient i bon
sopar, i de postres un gelat d’ametlla
amb coca i ensaïmada que ens deixà
al paladar sensacions que no s’obliden.

!Bones vacances a tots¡

La festa de Sant Pere, patró de la Colònia de Sant Pere
La secularització de la nostra societat
illenca es un fet incontestable. No hi
ha espai públic que no estigui baix el
domini omnipresent de lo secular.
Donau-li a la paraula les concrecions
que vulgueu de societat de consum,
en la qual el guany i el benestar
individual estan per damunt tot, o de
exclusió de referències transcendents.
Però, per aquell principi de què no hi
ha regla sense excepció, a la Colònia
les coses no són del tot així i el calendari
litúrgic segueix marcant i influenciant
els principals esdeveniments de l’any.
La festa de Sant Pere, patró de la
Colònia, quedaria desvirtuada sense
l’ofici solemne en honor del patró i la
processó marinera. D’acord amb
aquesta fet es celebrà, com marca la
tradició, missa solemne concelebrada
pels preveres locals, el rector Antoni
Amorós, el pare Miquel i el colonier
rector de la parròquia dels Dolors de

Manacor Andreu Genovart. El sermó
– ben estructurat teològicament en la
primera part, excessivament romà en
la segona i fora de context i inoportú
en les conclusions -  va anar a càrrec

del diaca en Jaume Mercant. Fou una
celebració digna, ben preparada i amb
l’església plena de gom a gom. El grup
coral, l’acompanyament de l’orgue i
la participació activa de tota
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

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

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

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

l’assemblea  converteixen aquestes
celebracions en espais religiosos de
positiva excepció.
A continuació es desplegà la ja també
tradicional processó marinera amb la

imatge del sant en direcció al port, on
començà el recorregut en barques,
donant lloc a una vistosa i elegant
desfilada de llaüts i iots.
La festa acabà amb la posada en

escena d’una obra de teatre en
l’explanada de la plaça de l’església i
un castell de focs d’artifici damunt la
platja.

Associació d’Artistes Visuals d’Artà

II Trobada de pintors vila d’Artà

Francesc Alzamora, president de
l’associació Artistes Visuals d’Artà,
acompanyat del batle, en Rafel Gili,
nombrosos pintors i públic va
inaugurar, dia 24 de juny,  a la sala
gran del Centre Cultural Sant Pere,
l’exposició de les obres dels artistes
que han participat en la «II Trobada
de pintors vila d’Artà». L’exposició
mostrà en 44 obres, diferents aspectes
de la costa est de la Colònia de Sant
Pere.
La Trobada de pintors vila d’Artà ha
comptat amb el suport de
l’Ajuntament. L’exposició s’ha
mantingut oberta fins dia 2 de juliol i ha
estat visitada per nombrós públic.
En un entorn illenc, en el qual el litoral
s’ha anat desdibuixant i ha perdut els
seus contorns, aquesta exposició ens
obre un finestrò a un espai verge
contemplat pels ulls experts i creatius
d’un col·lectiu d’artistes.
Vista en el seu conjunt, el visitant
percep la interacció de les
interpretacions que cada pintor fa d’un
únic paisatge. Uns ens mostren un
racó plàcid, una petita platja d’aigües
netes d’un verd clar, d’altres

prefereixen una posta de sol, n’hi ha
que han optat pels colors grisos i una
mar enfadada, desiara, apareixen un
o més llaüts immòbils, casi sempre
sense pescaires, sols dins una solitud
tranquil·la. Hi ha qui opta per les
serralades amb pins de verd clar,
penjats de forma arriscada mirant cap
al mar. Els grans absents d’aquestes

pintures són els humans. Només en
un dels quadres- si mal no record de
Martí Cifre -  hi ha unes figures
humanes en una barqueta, quiets i
integrats en el paisatge.
És curiós que l’exposició que no neix
d’una determinada ideologia
avantguardista que pogués tenir,
suposem, com objecte la preservació
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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

del medi ambient o denunciar la
destrossa de tants de racons altre
temps idíl·lics i avui envaïts per l’asfalt
i el ciment, deixi, no obstant, en el
visitant, la impressió d’enyorança de
lo ja perdut i d’inquietud, perquè el poc
que queda no es pugui fer mal be.
El comú denominador dels quadres és
la representació del paisatge, aigua,
serralades, pins, barques diminutes,
torres o vivers deshabitats. A l’home
constructor i a l’home turista (els dos
grans motors de l’economia illenca)
l’han deixat fora. Casualitat?,
inspiració artística? No pretenguem
entendre els artistes. Temptativa inútil.
No ho aconseguirem mai. El seu regne
és la llibertat i només a ells les es dada
la potestat de fer el que vulguin.
Enhorabona als organitzadors i que la
il·lusió, la creativitat i l’esforç no
decaiguin.
!Molts d’anys per a tots¡
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ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

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

 Associació Amics de la Música
Concert de l’Escola Municipal de Música d’Artà i
Taller de veu de la Colònia de Sant Pere

Dissabte 23 de juny es va celebrar a
l’església de la Colònia el concert de
final de curs dels alumnes de l’Escola
de Música d’Artà i Taller de veu de la
Colònia.
En la presentació en Tomeu Ginard,
director de l’Escola de Música, va
destacar el gran moment que viu
l’Escola, la qual ha experimentat en
aquests darrers anys un gran augment
d’alumnes matriculats. Agraí, així
mateix, la deferència de l’Associació
Amics de la Música de convidar els
alumnes de l’Escola per aquest concert
de final de curs. Feu també extensiva
la seva gratitud al professor d’orgue
en Tomeu Mut per desplaçar-se  una
vegada a la setmana a la Colònia per
impartir classe als dos alumnes
matriculats en la modalitat d’orgue.
En el públic hi havia expectació per
escoltar els alumnes del Taller de veu
de 1r i 2n nivell, els quals dirigits per
Antoni Lliteras interpretaren 5
cançons en català gracioses, ben
cantades i posant-hi els 5 sentits.
Algunes d’aquestes cançons foren
acompanyades al piano per Salvador
Martí, organista de la parròquia.
El conjunt de flautes delectà el
nombrós públic amb obres com Harry
Potter, un món ideal i Pocahonta.
Hi havia també certa expectació per
veure i sentir a Borja Leonardo

Huergo Domènec que aquest any s’és
incorporat a les classes d’orgue
clàssic. La seva actuació fou molt
aplaudida.
D’altra banda un segon conjunt de
flautes format per les alumnes M.ª
Bel Cursach, Mª Obrador, Mª Teresa
Gil, Mª Bel Silva, Mª Caselles,
Margalida Garau i Mª Magdalena
Matallana saberen donar expressió i
colorit  a la 4sail de Russell Stokes.
Cal també destacar la interpretació
que feu al violí Antònia Cladera Font
de la sonata nº 3 en Sol Major de

Georg Philipp Telemann un dels
compositors més fecunds de l’època
barroca i precursor del classicisme.
El so de l’instrument arribà al públic
de forma clara i amb un gran encant
melòdic.
Tancà el concert el nostre organista,
president de l’Associació Amics de la
Música, en Salvador Martí. Les seves
interpretacions de J. Sebastian Bach,
Preludi en Do Major, Liebster Jesu,
wir sind hier i Preludi i fuga en Fa
Major foren aplaudides amb fervorós
entusiasme.

de la Colònia
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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El racó del poeta

En el poema «Hereu del no-res» el poeta es pregunta si té sentit preocupar-
se pel futur, quan encara no ha après a combregar la bellesa del moment
present. Haurà de seguir a l’aguait esperant, obert a tot, les paraules que
eliminin les distàncies per a copsar el fugisser i lleu instant present.

HEREU DEL NO-RES

Què faré del futur si encara no he après
del present, ja tou d’ahirs, com fer-ne miques?
Pot ser que no basti un vers, ni bastin dos, ni tres!
De què som hereu mesquí, xuclant monyiques
amb els sucres enganyívols del no-res?

Joan Mesquida
Del seu llibre ATZABÓ

Una vetllada musical que de bell nou
ha omplit la nostra església. Hi han
participat nines i nins, joves i persones
majors. La música, com ja hem dit i
repetit moltes vegades, s’ha convertit
en una de les més valuoses
manifestacions educatives i artístiques
del nostre municipi. Ens consta que
l’Escola de Música ha tingut i té el
suport del consistori i, el que és més
important, el dels ciutadans. Les
nostres autoritats no han d’escatimar
esforços amb recolzar l’amor,
dedicació i passió que han posat i
posen en l’educació i formació musical,
el director de l’escola en Tomeu
Ginard, i igualment els professors,
associacions i persones que, de forma
desinteressada formen part de la banda
de música i grups corals. Invertir en
cultura és invertir en civisme i
desenvolupament integral de les
persones.

C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Gran Via, 42  - 07570 - Artà
Tels: 971 836231-971 836332

Fax.971 836711

C/ Elionor Servera, 121-B
07590-Cala Rajada
Tel/Fax 971 564 302

C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç
Tel/Fax: 971 569 199

Es fan cursets intensius

de la Colònia
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de la Colònia
Trofeu Faralló d’Aubarca 2007

El passat cap de setmana (30 de juny
i 1 de juliol) es va celebrar el tradicional
i famós Trofeu Faralló d’Aubarca.
L’èxit de participació va ser total, ja
que varen comparèixer, a més de tots
els velers de la nostra flota, moltes
embarcacions provinents del Port de
Pollença i del Port de «Cocodrilo». Es
tracta d’una regata molt interessant,
no només per la seva complexitat,
sinó també per la bellesa del paisatge.
El primer dia, la sortida es donà a les
12’00 h aproximadament i feia una
petita i inestable brisa que després va
donar lloc a zones d’encalmada. El
vent venia Gregal, força 1-2, però els
participants tingueren diferents
resultats en funció del recorregut que
triaren per anar fins al Cap Ferrutx:
els que decidiren anar per terra, arran
de costa, semblava que duien el motor
posat (agafaven bones ratxes de vent),
però després es quedaren una estona
encalmats davant Es Caló. Així i tot,
aconseguiren voltar primers el Faralló.
Els que decidiren anar per fora van
tenir un vent més constant, però
hagueren de recórrer més distància
per arribar. Finalment, els que
volgueren quedar al mig, varen restar
encalmats més temps que la resta. De
tota manera, darrera el Cap Ferrutx la
flota es va trobar amb més de 20
nusos de vent i la majoria de velers va
haver de rissar les veles per tal d’evitar
escorar massa. Les barques petites
apostaren per passar arran de
l’Arenalet d’Aubarca per no haver de
lluitar en contra d’ones tan grosses.
En definitiva, la sort i les estratègies
de cada patró jugaren un paper
fonamental en el resultat final de la
regata, que va ser el següent: primer
el RAIXA (de Damià Jaume, Port de
Pollença), segon el BAUXA (de J.
Fullana, Colònia de Sant Pere) i tercer
l’HESPÉRIDES XL (de T.
Massanet, Colònia de Sant Pere).
Pel que fa a la prova del segon dia, el
recorregut va ser un TRIANGLE

OLÍMPIC (cenyida-llarg-llarg-
cenyida-popa-cenyida) dins la badia.
En el moment de la sortida el vent
bufava de Gregal, amb molt baixa
intensitat, perjudicant més als que
sortien per Comitè. Però després es
va estabilitzar i no en va faltar en tota
la regata. Al final, va rolar cap a Xaloc
i la seva intensitat augmentà. La
classificació d’aquesta segona regata
quedà de la següent manera: BAUXA
(de J. Fullana) primer, TACUMA (de
T. Llinàs) segon i KAYA (de J. Jofre/

M.R. Cantó) tercer, tots tres del nostre
Club.
En acabar la regata, la nova Junta
Directiva del Club, encapçalada per
Luís López, va oferir als regatistes un
refrigeri per reposar forces i, finalment,
la delegada de vela Isabel Jaume va
entregar un trofeu als primers
classificats. Enhorabona a tothom, als
guanyadors de la regata i també als
guanyadors de les eleccions!



 23
6 juliol 2007
Número 772

23
 670

R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

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

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

«En carnes somos unicos»

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

Ban auxiliar administratiu/va
RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a treballador/a per realitzar tasques d’auxiliar administratiu/va, per
un període de 6 mesos.

• El resultat de la prova de coneixements d’informàtica.
• El resultat de la prova de coneixements específics.
ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 29 de juny al 9 de juliol de 2007, a les oficines de
l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el
currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits
(experiència laboral, formació complementària i
coneixements d’idiomes), mitjançant la presentació dels
documents justificatius originals o mitjançant una còpia
confrontada dels originals.
PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA
CATALANA, PROVA D’INFORMÀTICA I PROVA
DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana
(per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell
de coneixements) tendrà lloc dimecres 11 de juliol, a les
9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova d’informàtica tendrà lloc dijous 12 de juliol, a les
9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova de coneixements específics (temes relacionats
amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà divendres 13 de
juliol, a les 9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les
vacances, etc., amb les persones que acompleixin els
requisits i que hagin superat les proves.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

Artà, 28 de juny de 2007

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració
pública.
• Títol del graduat escolar, de Formació Professional de
primer grau o equivalent.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la
JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• Superar la prova de coneixements d’informàtica.
• Superar la prova de coneixements específics.
• DNI.
Es valorarà:
• Experiència laboral com a auxiliar administratiu o similar.
• Formació específica relacionada amb les tasques a
realitzar.
• Coneixements d’idiomes.

noticiari
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Comença una nova campanya d’excavació a Ses Païsses

A partir de la setmana que ve totes
aquelles persones que visitin el poblat
talaiòtic de Ses Païsses tendran
l’oportunitat d’observar in situ com
evoluciona la nova campanya
d’excavacions dirigida, un any més,
per Javier Aramburu Zabala. Durant
el mes de juliol, un equip de persones
format per estudiants i entesos en la
materia s’encarregaran de treure a
llum i d’analitzar totes aquelles restes
que trobin al poblat. En el proper
número de la nostra revista us
informarem de quin ha estat el resultat
de la campanya d’enguany.

noticiari

Club Tercera Edat
Es tira la casa per la finestra

Excursió:
El pròxim diumenge dia 8 de juliol està
prevista una excursió organitzada per
Clàssic Balear segons el següent
programa:
Sortida d’Artà i arribada al restaurant
per berenar de pa amb oli amb
embotits, vi i cafè. Aquí hi haurà una
breu presentació d’articles de Clàssic
Balear. Després es farà una petita
excursió pels voltants i tornada al
restaurant per gaudir d’un bon dinar
de: primer plat, segon plat, postre
casero, pa, vi, aigua, cafè i licor.
Entrega d’un fantàstic regal sorpresa
a cada persona, un gran ball i tornada
a casa.

Preu tot inclòs: 10 Euros.

Altres notícies
S’estàn ultimant els detalls per
començar el torneig de petanca que
acaba per les festes de Sant Salvador.
També recordar que per les festes
s’entregaran els premis als
guanyadors i participants com també
es lliuraran els trofeus del torneig de
billar que actualment s’està jugant.
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Iniciades les obres d’enllumenament de la Gran Via

El passat dilluns, dia 2 de juliol, es van iniciar les obres
que dotaran d’un nou enllumenament al carrer de la
Gran Via. D’aquesta manera es donarà solució a una
de les demandes històriques del poble, ja que aquest
carrer, tot i ser un dels principals d’Artà sempre
havia destacat per la seva manca de llum. Segons
ens ha explicat Rafel Gili, batle d’Artà, està previst
que les obres no afectin els conductors que diàriament
circulen per aquesta via, ja que es treballa a les
voreres i això farà que no s’hagi de tallar el carrer.

noticiari



6 juliol 2007
Número 772

26
 673

BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

noticiari
Torna l’Escola d’Estiu.

Dia 2 de juliol, en el marc del programa
estival d’animació socioeducativa
infantil que organitzen els Serveis
Educatius Municipals, varen
començar les activitats de l’Estiu Viu.
El sector de població al qual va destinat
aquest programa és el de nins i nines
amb edats compreses entre els 4 i 10
anys. Enguany, durant el mes de juliol,
són 140 participants a Artà i 30 a La
Colònia.
La premissa del programa és que allò
que es fa en el temps lliure és
considerat com un complement per a
la formació personal. Així, aquest
temps lliure compleix unes funcions
educatives que queden reflectides als
objectius del programa, dels quals en
volem destacar els que fan referència
al foment de la integració i adaptació
social i cultural, els que pretenen
desenvolupar l’autonomia dels nins –
tant en l’àmbit personal com en les
relacions socials– i els que volen
aconseguir que els nins i nines disfrutin
del seu temps de vacances escolars i
que alhora aprenguin a fer-ne ús de
manera sana, lúdica, creativa,
socialment responsable i participativa.
Enguany, per tal de treballar aquests
objectius, es disposa d’un equip de 16
monitors a Artà i 3 a La Colònia, i amb
un director de temps lliure responsable
a cada zona.
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A l’hora de tancar la redacció només
s’havien fet les activitats de
presentació dels grups, de conèixer
les instal·lacions on es duran a terme
les activitats i tenir un primer contacte
amb la resta de companys del mes.
Els monitors i monitores han preparat
diverses i atractives activitats per
realitzar, i per exemple a Artà, totes
aniran al voltant d’un tema: la volta al
món. D’aquesta manera, els nins i
nines, a través de jocs i tallers,
recorreran diferents cultures d’arreu
del planeta i aprendran com viuen i
què fan a altres indrets.
L’equip de monitors de les escoles
d’Artà i La Colònia està molt engrescat
i motivat perquè tots els nins i nines
disfrutin de les activitats, i esperen
transmetre la seva alegria i il·lusió a
tots els nins i nines que gaudeixen
d’aquest espai.

noticiari
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EXCEL·LENTS RESULTATS A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
DELS  ALUMNES DE L’IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT (ARTÀ)

Els 43 alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Llorenç Garcías i Font que aquest curs s’han presentat a les proves d’accés
a la universitat (selectivitat), a la convocatòria de juny, han aprovat.
Enhorabona als professors, als alumnes i a les seves famílies per uns resultats tan excel·lents que, segons els índexs de
credibilitat que estableix la Universitat, situen l’IES Llorenç Garcías i Font a un lloc molt avançat (és el número 8) sobre
el conjunt dels 78 centres de les Illes Balears que han presentat alumnes a aquestes proves

noticiari escolar
IES Llorenç Garcías i Font

Una desfilada de moda ben creativa
Els alumnes de Na Caragol i de l’Institut participen, de forma conjunta, amb vestits reciclats confeccionats per
ells mateixos

Un bon grapat d’alumnes
del CEIP Na Caragol i de
l’IES Llorenç Garcies i Font
participaren en una original
desfilada de moda. La
passarel·la es va muntar al
pati de Na Caragol i hi van
assistir tots el alumnes del
centre d’educació infantil i
primària. La novetat de la
desfilada és que cada un
dels vestits que es va
mostrar estava fet pels
mateixos infants a partir
de material reciclat. No
importa dir que cada una
de les propostes fou ben
original i aplaudida pel
públic present que va poder
gaudir d’una iniciativa ben
creativa i educativa alhora.

 CEIP Na Caragol
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

NO TENGUIS PROBLEMES A L’HORA DE
VEURE EL TEU EQUIP DE FUTBOL EN
VIU.

Pròximament es posarà en marxa una Penya Mallorquinista al nostre poble d’Artà.
Local: Cafeteria Almudaina.
INFORMA’T

noticiari escolar
Treu Banya!, la revista del
CEIP Na Caragol
Enguany han estat els alumnes de
sisè qui han elaborat la revista

Durant el darrer trimestre del curs els
alumnes de sisè han pogut conèixer i
experimentar com treballen els
periodistes. Per això, i com a treball de
classe, han analitzat notícies, han
observat diaris i revistes i han creat els
seus propis escrits. De fet, la cosa ha
anat tan bé que, fins i tot, han estat els
encarregats de recollir i redactar tots
els textos de Treu Banya!, la revista
del CEIP Na Caragol. Aquesta revista
escolar fa ja tres anys que es publica
i la gran novetat d’enguany ha estat,
precisament, que ha estat feta
íntegrament pels mateixos alumnes, la
qual cosa li dóna un valor especial.

Acampades a Betlem

Un any més l’antic quarter de Betlem
servirà per donar cabuda als diferents
grups d’escolars del nostre poble que
hi vagin d’acampada. Enguany els
encarregats d’iniciar el torn
d’acampades seran els alumnes del
CEIP Na Caragol que hi romandran
entre els dies 2 i 7 de juliol. Seguidament
arribarà l’hora als infants del col·legi
Sant Bonaventura que tenen previst
fer-hi la seva estada entre els dies 9 i
14 de juliol. Els encarregats de tancar
el torn d’acampades seran els alumnes
del col·legi Sant Salvador que hi
estaran entre els dies 16 i 21.
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de la parròquia

*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

Pensaments

Caritas Llevant

Quan arriba la Setmana Santa, al món
mediàtic, sempre es posen de moda
temes religiosos. L’any passat va tocar
L’Evangeli de Judes. Enguany la
tomba de la família de Jesús, i a nivell
nacional, el tema del Centre St. Carles
Borromeu del barri d’Entrevias de
Madrid. Tot un esdeveniment. Feia
més de 15 anys que es feien activitats
pastorals i enguany es va decidir
escenificar mediàticament el no de
l’Arquebisbat de Madrid: encengueren
els focus, i a la seva llum sol·licitaren
ser declarats Parròquia, l’Arquebisbat
va dir que no. Tota una preparació.
Les celebracions de setmana santa
varen ser la mar de concorregudes i
s’hi féren presents multitud de
personatges que seria interessant
saber quants d’anys feia que no
celebraven el triduo pasqual. Les deu
haver convertit el testimoni d’aquells
capellans d’Entrevias? Deuen haver
tornat a viure intensament la fe
cristiana?
La televisió pública se’n va fer ressò.
Un reportatge on en més d’una hora i
mitja no aparegué ni una sola persona
que fos crítica ni que justificàs la
postura de l’arquebisbat. Tot un

prodigi de rigor periodístic que mira la
notícia des de tots els punts de vista.
Un amic meu no creient, va veure
aquest reportatge i va quedar molt
positivament impresionat del treball
amb la immigració, la drogadicció i
altres marginacions que es feia a
Entrevias, i fins i tot va saber veure i
apreciar la motivació de fe que tenien
les persones que feien aquell treball. I
això és el que és important de veritat.
Molt abans que s’encenguessin els
focus mediàtics i que els famosos hi
anassin, a Entrevias hi havia una
comunitat que manifestava la seva fe
servint els més necessitats. I aquest
és un element fonamental de la fe
cristiana mirada en ella mateixa i
també, secundàriament, per projectar
una imatge d’utilitat i acceptable per
la nostra societat.
Artà, gràcies a Déu, no té una
problemàtica social tan extensa com
la d’Entrevias, però hi ha problemes i
l’Església hi respon. En aquesta
mateixa revista, Càritas-Llevant
publica la seva memòria anual amb
motiu del Corpus, la festa de l’Amor
Fratern. De la parròquia senzillament
els volem manifestar el nostre

reconeixement, recolzament i gratitud
per desenvolupar aquest aspecte
imprescindible de la fe cristiana.
Gràcies, treballadores socials i altres
professionals, gràcies a les voluntàries
del grup d’acció social, gràcies a tots
els que heu col·laborat, gràcies a
l’Ajuntament pels 13.173 € i gràcies
als Serveis Socials de l’Ajuntament
pel seu esforç de coordinació.
I al mateix temps vos demanam
disculpes perquè vosaltres heu crescut
molt i la nostra comunitat no creix al
mateix ritme i de vegades no vos
podem seguir. Sabeu que teniu tot el
nostre recolzament, però sou massa
grans i no tenim capacitat d’incloure-
us com un aspecte de la nostra petita
realitat de fe i de vegades donam la
impressió de dues entitats paral·leles.
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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

El rànquing de regularitat està molt
emocionant a causa dels pocs punts
de diferència que hi ha entre els dos
primers classificats. El primer lloc és
per Joli de France; a només sis punts
hi trobam Misterios Mar i a continuació
es classifiquen Larisol Pou Rafal, el
francès Krak Mutin i Gentille de Nuit.
Quant als resultats de cada quinzena
comentarem el bon moment de
Misterios Mar, de les quadres
Blaugranes, que ha sumat una segona
posició i una gran victòria a Son Pardo.
El francès Krak Mutin, preparat i
conduït per Gabriel Pascual, és sense
cap dubte un autèntic crac i va tornar
a marcar una altra vegada un registre
de 1.14 a Son Pardo. De la quadra Es
Sementeret, Lambro Branch,
aconseguí un tercer lloc a Manacor
mentre que Hacker Black, preparat
per Miquel Àngel Gili, fou quart a 1.18
a Son Pardo.

Per a finalitzar hem de comunicar que ha començat la temporada d’estiu als
dos hipòdroms mallorquins i per tant els divendres es celebren les carreres a
Son Pardo i els dissabtes a l’hipòdrom Municipal de Manacor.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

Via Mallorca, 29 baixos, cantonada Ses Rotges
Tel/Fax: 971 566 539 – 07590 – CALA RAJADA

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí

Millor PUNTS SP MA SP MA
Temps TOTAL 22-jun 23-jun 29-jun 30-jun

DUQUE MORA 1.19 2
ESTAR DE NUIT 1.18 15
FLASH THE GLEAM 1.18 4
GENTILLE DE NUIT 1.18 28
GLEAM BOWL 1.18 9
GRAND AMOUR 1.17 4
HACKER BLACK 1.17 25 4RT 1
HANSON HORSE GS 1.17 7
JAMIN DE KOR 1.17 21
JATKINSON VX 1.17 13
JENIFER BRANCH 1.18 10
JOLI DE FRANCE 1.17 46
JUDGE LLM 1.18 3
KRAK MUTIN 1.14 35 3ER 2
L’AUBA VX 1.19 13
LAMBRO BRANCH 1.17 9 3ER 2
LARISOL POU RAFAL 1.17 36
LE CLARAY VX 1.17 7
MAGIC BLAI 1.20 9
MAS T 1.20 15
MIRIFILA VX 1.21 12
MISTERIOS MAR 1.18 41 1ER 2ON 7
MY DREAM 1.20 19
NADIVA CL 1.20 7
NEW WOMAN 1.21 4
NIT D’OR 1.20 8

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE JUNY
LIDER:  JOLI DE FRANCE

Festa de Fi de Curs a Sos Fulles

El passat 23 de juny es va celebrar la festa de fi de curs
de la temporada 2006-2007 com ve essent habitual a les
instal·lacions de la finca de Sos Fulles.
El trull començà de bon matí quan els alumnes engalanaren
les instal·lacions, dutxaren els cavalls i tot quedà enllestit
pel capvespre.
Vàrem començar fent entrega de les camisetes a tots els
alumnes grans i petits.
Els alumnes pogueren demostrar els seus avanços als
assistents. Començaren executant  exercicis i figures de
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doma seguits d’exercicis de salt,
destacant el treball realitzat durant
aquest curs.
Durant i després de la demostració,
tots els presents gaudiren d’un variat
refresc.
Acabat els exercicis es va fer entrega
dels diplomes acreditatius de
l’assistència al curs, i   d’aquesta
manera ens acomiadàrem dels més
joves fins al mes d’octubre, que
l’associació té previst tornar a
començar  les classes.
El dissabte 7 de juliol horabaixa
tenim previst amb els alumnes adults
trobar-nos a la Cafeteria Almudaina,
per sortir cap a Cala Rajada per anar
d’excursió de Cala Agulla a Cala
Mesquida. Els alumnes tendran
l’oportunitat de provar diferents
cavalls.
Després de deixar els cavalls, anirem
a la platja de Cala Agulla per refrescar-
nos abans de sopar.
L’Associació vol agrair la
col·laboració dels pares, alumnes,
socis, simpatitzants, amics tots. I també
el patrocini de la Cafeteria Almudaina.
Volem desitjar-vos un bon estiu i unes
bones festes i recordar-vos que tenim
previst tornar a començar les classes
el mes d’octubre.

La junta directiva
Associació hípica
Sa Granja

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

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

Tel. 971 83 61 85
Fax: 971 56 20 67
E-mail: fcanboira@infoarta.com
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CRISTALERIA 
ARTA 

C/. Ciutat, 48-A Tel. y Fax 
971835375 

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

Vòlei
Miquel Pastor i Toni Llabrés, sots-campions d’Espanya de Vòlei Platja

Quan la temporada ja estava
pràcticament finalitzada, amb el record
de la gran alegria del sots-campionat
d’Espanya de l’equip infantil femení,
va arribar una altra gran satisfacció
pel Club vòlei Artà. Miquel Pastor i
Toni Llabrés, aconseguiren el cap de
setmana del 29 al 1 de juliol, el sots-
campionat d’Espanya de volei platja
sub-17, celebrat a Melilla. Aquest
segon lloc ha estat un premi impensable
quan va començar el campionat, tot i
l’esforç i el sacrifici fet per aquests
dos jugadors i també per Miquel Àngel
Tous durant aquest darrer mes, amb
moltes hores de dedicació i
entrenaments, la majoria d’ells al Port
de Sóller, amb les conseqüents hores

de camí. Això ha estat una gran
recompensa a una gran temporada
per a tots tres. Encara que ells han
treballat pràcticament tot l’any a pista,
han demostrat que s’han sabut adaptar
a les noves exigències de l’arena amb
una nota altíssima. Ells participaven
com a integrants de la selecció Illes
Balears, la qual presentava 2 equips
masculins i 1 femení, a les ordres de
Felip Reynés i Manolo Carrasco, que
recentment ha estat premiat com un
dels millors jugadors nacionals de vòlei
platja. Els equips estaven formats per
3 jugadors, i en principi Miquel Àngel
Tous havia de formar part d’aquest
equip, però per fer dos equips més

esports
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Es venen o es
lloguen dos

aparcaments
per a cotxes a Artà

Facilitats de pagament fins a 2 anys.
Informació : Tels. 699 578 144 – 616 310 266

competitius, Miquel Àngel Tous va formar equip amb
Carles i Alejandro. L’altre equip el formaren Toni Llabrés,
Miquel Pastor i Xavier Roman.
El sistema de competició era el següent: 8 grups de 3
equips; el 8 primers jugaven pels llocs 1 al 8; els 8 segons,
del 9 al 16; i els 8 tercers, del 17 al 24.
L’equip de Miquel Àngel Tous a la primera fase va
guanyar 2 a 0 a Catalunya 1 i va perdre 2 a 0 amb Madrid,
i al quedar segons de grup, ja sols podien lluitar dels llocs
9 al 16. El següent partit les enfrontà a la Comunitat
Valenciana i va ser un partit molt igualat. Després de
guanyar el primer set, caigueren en el segon per un ajustat
21 a 19 i en definitiu també per 15 a 13. El pròxim rival va
ser Galícia i no varen tenir massa opcions, perdent per 2 a
0. El darrer partit, on lluitaven pels llocs 15 i 16, derrotaren
a Melilla per 2 a 1.
L’equip de Miquel Pastor i Toni Llabrés va tenir un camí
complicat fins a la final, però amb un joc que va anar de
menys a més, aconseguiren la segona posició. El primer
partit les enfrontà a Catalunya 2, i no tengueren massa
problemes per endur-se’n l’encontre per 2 a 0, 21-15 i 21-
12. El segon partit el jugaren contra Extremadura, i va ser
més complicat que el primer. Tot i així també guanyaren 2
a 0, 21-13 i 21-10. Als quarts de final les tocà Andalusia 2,
al que derrotaren també per 2 a 0, en un partit bastant
còmode pels nostres, amb parcials de 21-10 i 21-10. A les
semifinals s’enfrontaren a un dels grans favorits, Andalusia
1, que tothom les donava com a finalistes segurs. Aquí Toni
Llabrés i Miquel Pastor jugaren el seu millor partit, amb un
vòlei d’alt nivell i, en un encontre duríssim, que es va haver
de decidir al 3r set, s’imposaren per 15 a 13, després de
guanyar el primer set 21-18 i perdre el segon 19-21,
certificant el seu pas a la gran final. La final les enfrontava
a l’altre gran favorit, Canàries. El partit es presentava molt
complicat ja que la Comunitat Canària compta amb un
centre de tecnificació de vòlei platja, i el seu clima les
permet entrenar tot l’any. Amb l’objectiu complert de
sobres, els nostres es disposaren a jugar la final. Sortiren

Carles i Toni Llabrés, i no començaren massa bé les coses,
ja que una sèrie d’errades en recepció feren que els canaris
s’escapàssin en el marcador i ja va ser impossible agafar-
los, acabant el set 21-11.. En el segon set sortiren els dos
artanencs i el joc s’igualà molt, amb 2-3 punts d’avantatge
pels balears i amb un joc molt sòlid, tant a la xarxa com en
defensa. Al final, amb 18 a 17 pels nostres, una decisió
polèmica va donar el punt als canaris, i una posterior
protesta les donà un altre punt. Al final 21 a 18. Després
d’uns moments de tristor, vengué l’entrega de trofeus i ja
tot va ser alegria, i començaren a ser conscients de l’èxit
aconseguit. Eren SOTS-CAMPIONS D’ESPANYA.
Enhorabona

esports
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

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

«V circuit de vólei platja nocturn 2 x 2 »

Amb l’arribada de l’estiu, es va posar en marxa el dia 27 de juny la cinquena edició del Circuit de vólei platja nocturn
«Pas a nivell». La participació és de 55 parelles, de les quals 20 són masculines, 12 femenines i 23 mixtes. Ja s’han jugat
dues jornades i la classificació està així.
CLASSIFICACIÓ

Femení  
Grup 1 Jug G P P F PC   D Punts
NICOLAU – GOMILA 2 2 0 42 31 11 4
PILAR - CARME 2 1 1 40 28 12 3
AINA RIERA - FRNACINA 2 1 1 35 32 3 3
COLOMA – MAR - MARI 2 1 1 32 34 -2   2 *
ANGELS - PUIGSERVER 2 1 1 38 40 -2 3
MARTA - KIKA 2 0 2 20 42 -22 2

Femení  
Grup 2 Jug G P P F PC   D Punts
ROSARIO - MONTSE 4 2 2 75 70 5 6
VICTÒRIA – ANTÒNIA 3 2 1 62 50 12 5
MERCEDES – CAROLINA 3 2 1 61 60 1 5
SILVA -  BEL PUIGSERVER 3 1 2 46 60 -14 4
M. RIERA – M. COLOMA 1 0 1 16 21 -5 1
MARTINA – M. ANTÒNIA 0 0 0 0 0 0 0

Masculí  COPA D’OR
Grup 1 Jug G P P F PC   D Punts
XEVI  – SERGI 1 1 0 21 2 19 2
BISCAI - PAU 1 1 0 21 19 2 2
LLORENÇ – PAU OBRADOR 2 0 2 21 42 -21 2
M. MESTRE - TONI 0 0 0 0 0 0 0
PEP ALZINA – JOAN RIERA 0 0 0 0 0 0  -1 * 

Masculí
Grup 2 Jug G P P F PC   D Punts
PAU – LLUÍS - PEDRO 2 1 1 41 38 3 3
JORDI – NOFRE 1 1 0 22 20 2 2
BISBAL – TONI MOREY 1 0 1 16 21 -5 1
PIÑEIRO - MOYÀ 0 0 0 0 0 0 0
PIRIS – MARTÍ 0 0 0 0 0 0 0

Masculí COPA DE PLATA
Grup 1 Jug G P P F PC   D Punts
GILI - CATTANEO 2 2 0 42 13 29 4
GONZALO – JORDI CABRER 2 2 0 42 22 20 4
TAULER – MIQUEL ANGEL 3 1 2 44 62 -18 4
INFANTE - FIGUERA 3 0 3 33 64 -29 3
SILVA - MOSCA 0 0 0 0 0 0 0

Masculí
Grup 2 Jug G P P F PC   D Punts
XAVIER – TONI JOSEP 4 3 1 78 73 5 7
GINÉS – CÀNDIL 3 3 0 63 42 21 6
MARC - GUILLEM 3 1 2 48 61 -13 4
LLUC - BUSCO 3 0 3 57 65 -8 3
FELIP – TONI SERRA 1 0 1 17 21 -4   0 *

Mixt  
Grup 1 Jug G P P F PC   D Punts
FRANCINA - LLORENÇ 2 2 0 42 19 23 4
R. GILI – ANGELS 1 1 0 23 21 2 2
AINA RIERA - FELIP 2 0 2 30 44 -14 2
BISBAL – M. ANTÒNIA 1 0 1 10 21 -11 1
PIÑEIRO – MERCÈ 0 0 0 0 0 0 0
COLOMA – JOAN 0 0 0 0 0 0 0

Mixt  
Grup 2 Jug G P P F PC   D Punts
PILAR - XEVI 2 2 0 42 18 24 4
INFANTE–INFANTE - 3 0 3 46 65 -19 3
SILVA - SILVA 1 1 0 21 17 4 2
MOSCA - MOSCA 1 1 0 23 21 2 2
T. MOREY – MERCEDES 1 0 1 10 21 -11 1
GINÉS – M. RIERA 0 0 0 0 0 0 0

Mixt  
Grup 3 Jug G P P F PC   D Punts
SERGI – MAR DANÚS 3 3 0 63 33 30 6
TAULER - PUIGSERVER 4 2 2 64 67 -3 6
ROSARIO - LLUC 4 1 3 61 80 -19 5
GELABERT – PASTOR 3 1 2 45 55 -10 4
JUANJO – MARI ZAFRA 1 1 0 21 15 6    1 *
M.A. NICOLAU - NOFRE 1 0 1 15 21 -6 1

Mixt  
Grup 4 Jug G P P F PC   D Punts
CAROLINA - JORDI 3 3 0 64 51 13 6
JOAN MARC - AINA 3 2 1 54 54 0 5
CÀNDIL - VICTÒRIA 3 1 2 57 60 -3 4
PAU – ANTÒNIA BERNAT 2 0 2 38 43 -5 2
KIKA – JOAN RIERA 1 0 1 16 21 -5   0 *

* Les parelles amb asterisc se’ls ha restat un punt per incompareixença
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Natació

El Club Aigua Esport Artà aconsegueix 9 pòdiums en la vuitena edició del seu trofeu.

El «VIII Trofeu Club Aigua Esport
Artà» va ser un any més un èxit de
participació i organització. La
participació va ser de prop de 400
nedadors, de tots els clubs de Mallorca
i el Santa Eulàlia d’Eivissa. El Club
Natació Muro, que participà fora de
concurs, que debutarà la temporada
vinent en la competició federada. El
trofeu es va dividir en dues jornades;
a les 9’30 les tocà el torn als anys 99,
98, 97, 96 i 95, i  a les 12’00 a la resta
d’anys, 94, 93, 92, 91, 90, 89, i 88 i
anteriors. Els resultats més destacats
dels nostres nedadors varen ser els 1s
llocs de Marc Bisbal (89), Javier De
La Fuente (90), Javi Muñoz (92) i
Xisca Tous (92); els 3s llocs de
Guillermo Gavilla (92) i M. Angels
Ribot (92); el 4t lloc de Guillem Roser;
els 5è lloc de Marcell Dalmau;  i el 6è
lloc d’Adrià Cosano.  Els temps dels
nostres nedadors varen ser els
següents:
- 50 lliures fora de concurs: Francesc
Palouu (94), 36"74
- 50 esquena: Maria Cursach (95),
43"47, millorant 2 segons la seva marca
personal.
- 50 braça: Elena Barba (97), 59"95,
millorant 7 segons la seva marca
personal.

- 50 lliures: Roc Bisbal (98), 50"72;
Pascual Tello (98), 41"60; Samuel
Sánchez (97), 38"37; Adrià Cosano
(96), 35"37, millorant la seva marca
personal; Iraide Juez (98), 47"04;
Madeleine Cueto (96), 41"45;
- 100 esquena: M. Antònia Ribot (93),
1’24"10.
- 100 lliures: Dani Alzamora (94),
1’22"06; Geroni Tello (94), 1’19"00;
Marcell Dalmau (93), 1’13"32,

millorant la seva marca personal;
Guillem Roser (90), 1’02"10; Guillermo
Gavilla (92), 58"82; Javi Muñoz (92),
58"16; Javier De La Fuente (90),
57"60; Marc Bisbal (89), 58"56; Alicia
Barba (94), 1’27"50; Esperança Ferrer
(94), 1’19"84; Anabel Díaz (94),
1’30"65; Alba González (94), 1’36"76,
millorant 5 segons la seva marca
personal; M. Angels Ribot (92),
1’07"86; Xisca Tous (92), 1’05"75.

Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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esports
L’entrega de trofeus va anar a càrrec
dels presidents del Club Nàutic, Agustí
Espinosa i Lluís López; del regidor
d’esports, Manolo Galán; del vice-
president i presidenta del Club Aigua
Esport Artà, Guillem Roser i Mercedes
Collantes de Terán i del batle d’Artà,
Rafel Gili.
El vespre, a la piscina municipal, hi va
haver el sopar de final de temporada
per a tots els nedadors, pares i
acompanyants. Es va fer balanç de la
temporada, encara que queden
competicions importants, com el
Campionat de Balears Absolut d’Estiu
i els Campionats d’Espanya d’estiu
infantil i júnior; i el Club va tenir una
sèrie de reconeixements pels nedadors
més destacats, tant a nivell de Balears
com d’Espanya. Com cada any també
es va premiar al nedador i nedadora
amb més millors marques del club. En
categoria masculina va ser per Javi
Muñoz i Guillermo Gavilla, amb 3
millors marques cada un, i en categoria
femenina per M. Angels Ribot, amb 8
millors marques. Un altre premi que
es dóna és al nedador i nedadora que
més metres ha fet durant la temporada.
En categoria masculina va ser per
Guillermo Gavilla i en femenina per
Xisca Tous, els dos amb 1200
quilòmetres. Un muntatge audiovisual
va servir per recordar el millors
moments de la gran temporada 2006-
07.

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

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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esports
Àlex Flórez Campió d’Espanya de 1500m

Després d’haver realitzat un
hivern espectacular, doble
subcampió d’Europa de 800
m i 1500 m en pista coberta,
ara ha començat l’era estival
de l’aire lliure (pista  400m),
i de quina manera. El passat
24 de juny, l’atleta artanenc,
Àlex Flórez va obtenir el
primer títol de campió
d’Espanya en la prova de
1500m i a més el  Record
Nacional del campionat
d’Espanya en la categoria
master 35 celebrat a la
localitat d’Aguilas, província
de Múrcia.
La prova de mig fons va ser
la més nombrosa per
quantitat de participants, fins
al punt, que es varen haver
de realitzar distintes sèries
per classificar els primer
llocs.
N’Àlex no arribava amb la
millor marca dels
participants, només havia
corregut la prova dels 800m,
a la qual va realitzar la millor
marca nacional de la temporada, a
Eivissa, i una de les millors a nivell
mundial.

va començar a imposar el
seu ritme i tots els corredors
varen quedan en fila índia
fins a falta de 300 metres,
quan n’Àlex canvià per
provar, i ningú el va
respondre fins a final de la
recta, amb un clar avantatge
de dos segons sobre el segon
classificat.
Amb aquest resultat, l’atleta
balear, reforça les seves
possibilitats de cara al
mundial a celebrar a
Riccione (Itàlia) a la segona
setmana de setembre.
Destacar que també va pujar
al podi, en la prova dels 800
metres, on va quedar en
segon lloc, per només
quatres dècimes de segon, i
així augmentar el currículum
de medalles obtingudes
enguany.
Ara, n’Àlex Flórez,
descansarà uns dies abans
de preparar el gran repte de
la temporada, el mundial,
amb uns forts entrenaments

dins els mesos de juliol i agost. Si el
veieu pels carrers del poble, animau-
lo.

La carrera va ser tàctica, amb un pas
molt lent a les primeres voltes, i a falta
de 500 metres, el favorit de la prova
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

Consells ecològics per passar un estiu saludable

A ca nostra
Consumir productes frescs, fruites i
verdures. Per rentar-los, és
recomanable no fer-ho davall l’aixeta,
sinó utilitzar millor un bol o un recipient.
D’aquesta manera, podràs estalviar
fins a deu litres d’aigua al dia.

Dutxar-se en lloc de banyar-se. Per a
combatre la calor estival, res més
ecològic que donar-se una refrescant
dutxa. Si optes per la dutxa en comptes
de per la banyera, evitaràs malbaratar
fins a 60 litres d’aigua al dia.

Instal·lar tendals i persianes a les
finestres per eliminar la radiació solar
que penetra a la casa de forma més
intensa durant l’estiu, de manera que
les necessitats de climatització
disminueixen.

És preferible utilitzar un ventilador en
lloc de l’aire condicionat per a reduir
la temperatura de 3 a 5ºC, ja que
consumeix molta menys electricitat.
De totes maneres, si la nostra llar
compta ja amb la instal·lació d’aire
condicionat, procurarem col·locar el
termòstat a 20ºC; cada grau més baix
suposa un increment del 8% del
consum elèctric.

Si tens jardí o terrassa amb plantes és
recomanable regar al matí primerenc
o a darrera hora del capvespre per a
evitar una excessiva evaporació.
L’ideal és recollir l’aigua de la pluja en
un bidó i reutilitzar-la.

En el camp i a la platja

Gaudeix de la naturalesa amb activitats
eqüestres, passejades en bicicleta de
muntanya, piragüisme... respectant
sempre les senyalitzacions que trobem
al nostre pas. Si vas en bicicleta,

utilitza els camins per a no fer malbé
la vegetació i els cultius, i no provocar
erosió.

No deixis cap deixalla en el camp.
Quan surtis d’excursió, duu sempre
amb tu una bossa per a guardar les
escombraries i dur-la de tornada per a
dipositar-la en una zona habilitada per
a això.

Alerta amb el foc!. L’estiu és l’època
de l’any més propícia per a la
proliferació d’incendis. No llancis
llosques o mistos encesos pel camp. I
menys des d’un vehicle en marxa.

Evita encendre fogueres en el bosc.
En tot cas, feis foc només en els llocs
permesos i condicionats, com àrees
recreatives, i sempre que no bufi vent
fort. És fonamental apagar la foguera
completament en abandonar el lloc. Si
observes un focus amb foc, crida
immediatament a l’112 perquè es posin

col·laboració
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Viatges llevant

col·laboració

en contacte amb bombers i guardes
forestals.

Si viatges a un país exòtic, no compris
records de fustes tropicals, ivoris,
closques de tortuga, pells, etc. Tampoc
animals o plantes exòtiques, ja que
moltes espècies poden estar en perill
d’extinció i, per això, estar protegides
per les autoritats.
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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

El nostre futur turístic

Fa poc vaig llegir una anècdota que
em va dur a relacionar-la amb la
indústria hostalera, deia així:
Al costat d’una carretera mexicana
vivia un home que es dedicava a
preparar entrepans calents i ofartava
als que passaven. Fou tal la dedicació
i entusiasme que prest arrendà un tros
de terreny més gros i posà un rètol que
es veia d’enfora. De cada vegada, les
vendes augmentaven i havia de
comprar més carn i més pa. El seu fill,
que estudiava a la universitat, l’ajudava
durant les vacances i en una d’aquestes
vingudes digué: «Mon pare, tu no
llegeixes els diaris,no escoltes la
ràdio i no mires la televisió i no
t’assabentes del que passa al món:
estem en època de crisi, la situació
no pot ésser pitjor». El pare va
pensar que el seu fill llegia els diaris,
escoltava la ràdio i mirava la televisió
i que devia saber el que deia. En
conseqüència, comprà menys carn i
pa, per tal de tenir menys despeses va
retirar el rètol que el vent li havia
tomat... I les vendes de cada dia eren
més baixes. Aleshores, el pare digué
al seu fill: «Tenies raó, realment
estam travessant una gran crisi».
Segons pareix, les perspectives
d’enguany pel món de l’hostaleria, a
jutjar per la regular ocupació a algunes
zones i en les dates que ens trobam, fa
que molta gent es preocupi. Però, no
es tindria que oblidar que la incògnita
és la mateixa cada any.

És un fet lògic que hi hagi una certa
preocupació, però també saber veure
que s’ha lluitat de granat per mantenir
el motor del benestar en bones
condicions, amb gent emprenedora,
com els germans Barceló i Gabriel
Escarrer, entre molts d’altres
mallorquins, en contra del que pensava
el financer Joan March, qui en aquesta
ocasió no endevinés el futur (es diu

que March no creia massa amb el
turisme).
D’ençà que visitants il·lustres (la labor
pionera de l’Arxiduc; Grasset de St.
Sauveur, amb l’obra «Viaje a las islas
Baleares»; George Sand, amb «Un
hivern a Mallorca», Santiago Rossinyol,
amb «L’illa de la calma»...) que foren
els primers promotors del turisme,
malgrat un munt d’equivocacions i un

excés de ciment, es va anar fent un
gegant, però en peus que no són de
fang.
La nostra rica tradició turística no
mereix caure dins un pessimisme, més
bé s’ha de tornar a posar «el rètol» si
cau i, malgrat es facin coses per part
de l’administració, no oblidar que tot
és millorable.
Precisament l’expert amb economia i
sociòleg Antoni Tarabini es referia
amb encert al futur turístic de Mallorca.
Era devers l’any 1997, essent director
de Gadeso, estudiava la problemàtica
que l’oferta turística fos gairebé només
de sol i platja. Pel seu treball positiu i
edificant, fou mereixedor del Premi
de Periodisme Gabriel Alomar.
És palpable la feina desenvolupada
per la Conselleria de Turisme, que
està aconseguint que els visitants
vinguin per admirar el nostre patrimoni
cultural, entre d’altres fites importants.
No hi ha dubte que la gran expansió de
la indústria turística mallorquina, en
especial l’hotelera, vingué de la mà de
les agències de viatges i de mallorquins
que no escatimaren esforços per fer
excel·lents «entrepans», exposats de
tal manera que fessin mengera. Tot
ens diu que no s’ha tocat el sòtil, sinó
que està per bon camí, mirant a un
futur esperançador, sense renunciar
a la millora dels components de
l’oferta.

Cristòfol Carrió i Sanxo

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

Pedrís meditatiu

D’afalagador de bon de veres fou
mon cor jovenívol per la bona acollida
que es feu a  Gabriel Genovart Servera
per la presentació del seu llibre «El
somni de l’Oest». Amics i companys
d’infantesa ompliren la sala del primer
pis del Teatre d’Artà, en la qual, el
literat Miquel Mestre, poeta i escriptor
artanenc, presentà el llibre abans
esmentat d’una manera rica i plena de
paraules llegides de cor a un amic que
tenia al seu costat i que sentia
emocionat per dintre la corredissa de
la sang d’artanenc, assaborint l’encís
que en aquells moments màgics l’eima
que en Miquel teixia de mica en mica.

Temptadores eren les paraules que
s’estampaven dins l’espai d’aquell
entorn, la qual cosa, sols una bona
amistat explica. La resposta sortia
d’un auditori que just escoltava sense
cansar-se de sentir, d’escoltar,
d’assaborir belles paraules dotades
d’un gust exquisit, encobeïnt qualsevol
manifestació de l’escriptura i bellesa
de l’autor, tenint prou esment de cercar
un medi de premiar un treball
començat i duit a terme amb molt
d’entusiasme i altesa. Per això, no és
d’estranyar que en Gabriel, emocionat,
dedicàs de bon grat a tots els assistents
dit treball i que, a la vegada, redossà

somnis i encalentí entusiasmes amarats
de records.
Servidor, pensava en aquells moments,
amb un fort rebull que fermentava
encara verd d’experiències
cinematogràfiques de quan era nin
que anava al cine, perquè, llavors, no
hi havia res més que assaborir per
aquelles saons. Transportat en el
temps, encara feu que pensàs amb el
cine Oasis o Teatre Principal, amb
l’intent de recordar als meus amics
espargits d’escola quan els diumenges
era cosa sagrada anar al cine i fer
llepadits d’imatges de l’oest americà
sense adonar-nos del que allò
representava. Sols la presència dels
vaqueros o dels indis lluitant, de tal
manera que embadalia les nostres
mirades fitxes a la pantalla.

Toni Esteva

col·laboració
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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

Del meu recer

A finals de 1967 la revista Bellpuig
publicava un article d’en Gabriel
Genovart titulat Josep Melià. Sembla
que aquesta fou la primera vegada
que algú mencionà la vàlua de la labor
que estava desenvolupant en Josep
Melià i Pericàs, que més endavant
seria reconegut com a fill il·lustre
d’Artà.
D’aleshores encà, les opinions sobre
la figura de qui va ésser portaveu del
govern d’Adolfo Suárez no han deixat
de sentir-se arreu. Feia poc que en
Melià havia publicat la seva obra
cèlebre Els Mallorquins, com també
una sèrie d’articles que causaren força
enrenou a un diari mallorquí. En
Genovart, però, amb la seva aportació,
feia qualque cosa més que reclamar
al seu poble el reconeixement popular
d’aquest «homenot» que tant estimà
Mallorca.
En Gabriel Genovart llançava un crit
d’atenció a una joventut adormida.
Aleshores, un altre frare de la TOR,
Eduard Rojo, natural de Madrid i
destinat a Artà per aquella època,
també centrava els seus esforços en
conscienciar els joves que assumissin
compromisos, prenguessin
responsabilitats i no es deixassin
arrossegar per actituds conformistes.
El franciscà Eduard Rojo mostrà un
gran interès per la cultura del nostre
poble, fent unes projeccions de cine-
fòrum i mantenint un contacte constant

amb la gent que combregava amb la
seva labor. Així el frare Rojo va fer
els primer solcs, posant les primeres
llavors que germinaren al cap de poc
temps en el Club Cultural Llevant,
amb seu, primerament, en unes
dependències del centre social i
posteriorment damunt l’oficina local
de la Caixa de Pensions.
En aquestes altures que tot sembla ja
estar fet i només queda el record, en
aquest cas, un record entranyable,
sentim els batecs de Rojo, Genovart i
Melià que arrossegaren un bon nombre
de persones responsables que no
regatejaren esforços per aconseguir
els objectius que s’havien traçat.
Una editorial de Bellpuig recordava
que el començar és de molts, però el
perseverar és de pocs. No és hora ara
d’analitzar si fou curta o llarga la vida
del Club Llevant, ni d’intentar fer una
relació de la gent que el va fer possible.

Algunes de les activitats destacables
que realitzà foren l’agrupació teatral,
conferències, excursions guiades,
certàmens literaris, exposicions de
pintura, així com una biblioteca.
No es pot oblidar tampoc que al llarg
de tots els camins recorreguts, a
vegades sense massa sentit, el Club
comptà amb una persona admirable
que va saber dur-ne el timó i, amb la
seva exemplar actitud, ajudà a tirar
endavant els projectes que
s’emprengueren. Aquest timó el va
saber orientar encertadament en
Miquel Pastor i Vaquer, sempre amb
la inestimable col·laboració de la seva
esposa, na Maria Tous. Sens dubte
que a més d’il·luminar el trajecte del
Llevant, aquella època fou per a ell un
profitós entrenament per convertir-se
amb un dels bons batles del seu poble.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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Damunt s’Envelador

L’humanal retorn de partença

El poble és ric en oracions i quan en diu
més és a la nit, abans d’anar al llit o a dins
el llit amb el llum apagada. Cadascú diu
les que sap, no tant sols els qui són o es
pensen ser més creients o més cristians,
sinó quasi tothom, fins i tot aquells que se
senten indiferents o descreguts.
He vist gent, persones, que això d’alabar
a Déu no és el seu fort, inclús puc dir que
ni saben si hi és. No obstant, sé que
alguna vegada van a missa –per què
serà?- encara que no hi creguin. Just
aquest fet demostra que alguna cosa
tenen que les pica, encara que costa
reconèixer les coses. Això vol dir que de
petits foren educats de manera cristiana,
però de grans no han seguit amb aquesta
tant bona costum. Una persona que diu
que no creu en res no diu veritat.
Un dia d’aquests de tants durant l’any,
matinejant, vaig topà una persona que
pujava l’escalonada de Sant Salvador.
Dita persona no me va reparar, la qual
cosa vaig poder sentir el que deia en veu
alta:
«-En les vostres mans precioses
sa meva ànima vos encoman...»
I, així, seguia pujant l’escala del Santuari
murmurant paraules que després no
entenia gaire, perquè em duia uns quants
metres d’avantatge. Jo, aturat com un
mussol i sense dir ni xip ni xap, vaig
esperar que passàs per saber qui era,
encara que d’enfora me semblà conèixer
la seva fesomia. Quan va arribar al lloc
on jo era li vaig sortir a camí, perquè
sabia que d’un moment o l’altre ens
toparíem. Sortint del meu, sense voler,
amagatall, li vaig dir:
«-Si és la teva intenció entrar al
Santuari atura’t, ja que, trobaràs
tancat, perquè encara és un poc massa
dematí»  Ell es va sorprendre de veure’m
i una mica desorientat me va dir que la
seva intenció era entrar:

«-Idò, hauràs d’esperar una mica
que els Donats obrin sa barrera.»
Ens posarem a xerrar d’una mica de
tot i, en un moment de debilitat humana
me comptà:
«-De petit m’ensenyaren a resar,
sobre tot la meva padrina, -me digué-
llavors, quan ja era més grandet, no
anava ni a missa, perquè ho trobava
un perdre temps. I, ja veus ara; és
com si el temps hagués tornat a rere.
Un bon dia, no sé per quina
circumstància, la memòria o el
coneixement, (pensa com vulguis),
me vengué al cap, i sempre he pensat
amb la meva padrina quan
m’ensenyava a resar quan anava a
dormir:
«-En aquest llitet me pos,
no sé si m’aixecaré;
tant si m’aixec com no,
l’ànima a Déu entregaré.»
A aquelles paraules no les havia sentit
mai. Però, ell seguia dient:
«-Ara, de tant en tant faig la
pujadeta per a veure a la Mare de
Déu i resar-li tres Ave Maries que
mai les he estat capaç de deixar. I
quan arriba la foscor, poc abans
d’anar al llit, també les res, perquè
si me dorm sense resar-les me despert
a mitja nit intranquil fins que les he
resades. Amb això te vull demostrar,
per molt que el temps passi i per
moltes voltes que el món doni, com
queda de fort dins el nostre cor el
que de petits aprenem d’una mare,
d’una padrina, quan s’és infant. I si
les res és, perquè precisament va
ser el primer que el meu cor va
aprendre a escriure, i el primer que
s’escriu no s’esborra mai.» Facem
el que facem, tornam al lloc de partença.
Toni Esteva

Ses gloses de na
Maria Xoroia
«Per tot arreu cuinen faves,
i aquí en cuinam igualment;
de tendres i de granades
les mos menjam amb talent.

Tots es que som de Mallorca
i mos agrada viurer-hi,
podem estar orgullosos
des caràcter mallorquí.

Venim de gent confiada
senzilla, noble,normal,
que sa clau un temps penjava
a sa branca des portal.

Diuen que som de sang freda
i alerta quan mos bull,
perquè sense massa fresa
sabem arreglar un embull.

Sí, senyors, som d’aquí.
fills del poble mallorquí,
on tot sempre ho gombala,
un «no devia convenir»».
Maria Cassellas

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-

vos-hi!
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Artà ara fa 77 anys  (Del
periòdic local Llevant)
(Recopilació de G. Bisquerra)

Artà, 10 de juliol de 1930
El desenari catòlic mallorquí
«Llevant», com resaven els titulars
del núm. 501 del nostre periòdic local,
duia a la portada el titular Mallorca,
i com a subtítol Artà i Capdepera.
Aquesta crònica parlava sobre les
distintes coves de Mallorca, sobretot
les del llevant com són les del Drac a
Manacor i les d’Artà, aquestes les
més grans i monumentals de Mallorca.
De la vida esportiva d’Artà hi
trobam que de bell nou ha triomfat a
terres valencianes el nostre corredor
Bartomeu Flaquer.
De la crònica de Son Servera
destacam la mort de Joan Servera
Sard, el qual havia estat molts anys
corresponsal del Llevant. Ell es va
distingir sempre per la seva bondat i
bon caràcter, que el va dur a ocupar el
càrrec de secretari de la Congregació
Mariana i director de la seva
Demarcació.
De Ca Nostra
Destaca l’arribada de València del
nostre corredor ciclista Bartomeu
Flaquer, a) Forn, el qual ha obtingut
brillants victòries als velòdroms de la
capital valenciana, a més d’altres
actuacions.
Artà, 20 de juliol de 1930
Altra volta l’encapçalament de la
portada eren els mateixos titulars de
la darrera edició: Mallorca, Artà i
Capdepera. El cronista magnificava

les distintes carreteres que portaven a
les famoses coves d’Artà, i també de
pas al talaiot de ses Païsses, amb foto
inclosa del portal talaiòtic.
A segona plana hi trobam la festa de
Sant Bonaventura, patró del col·legi,
la qual havia començat amb una
eucaristia presidida pel franciscà
Antoni Mòjer, assistit dels P. Joan
Domenge i Esteve Cladera, diaca i
subdiaca, respectivament. El
capvespre es va celebrar al claustre
una tarda literària-musical, on hi hagué
el cant de l’himne de S. Bonaventura,
recitals de poesia entre d’altres
activitats.
Seguia una esquela mortuòria de
Jaume Sancho Tous, Apotecari, mort
a l’edat de 45 anys.
La secció De Ca Nostra informava
que el dia 24 es faria la benedicció
d’un bellíssim oratori al Carregador,
dedicat a Santa Catalina Thomàs, que
havien construït les famílies estiuejants
en aquelles platges.
Artà, 30 de juliol de 1930
La veu de la terra era el titular de la
darrera edició del Llevant al mes de
juliol. Aquesta col·laboració anava
firmada per Josep Sureda Blanes i
parlava de la política entre els distints
governs, que podien fer possible o no
que els pobles en sortissin guanyant o
perdent.
A segona plana hi trobam una terrina
de gloses de Maria Antònia Salvà

dedicades a Sor Tomasseta, de les
quals publicam la darrera estrofa: No
hi ha rosa alexandrina//ni clavell
amb tanta olor//ni mel amb tanta
dolçor//com el teu nom, Catalina.
A la darrera plana ja portava el
programa de les festes patronals de
Sant Salvador a celebrar els dies 5-6-
7-8-9 i 10 d’agost, destacant el
repartiment de bons als pobres a la
Sala, el solemne ofici a la parròquia,
les corregudes de cavalls a l’hipòdrom
de ses Fontanelles, les completes a
Sant Salvador amb el típic ball de sa
Cisterna, desfilada de carrosses i autos
adornats, l’ofici a l’Oratori de Sant
Salvador, les corregudes a peu a
l’avinguda del Ferrocarril, el carrussell
ciclista pels carrers de la vila, concert
de la banda de música a la plaça del
Conqueridor i un castell de focs
artificials a càrrec del pirotècnic Antoni
Espinosa, el qual tanca els actes de les
festes.

Hem resumit tot el mes de juliol
en una sola crònica perquè el mes
d’agost no surt cap edició del
Bellpuig. A la propera edició
publicarem tot el mes d’agost.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

 694

entreteniments

SUDOKU -------- Nivell difícil ---->

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Pitjaràs el botó per posar en marxa. 2.
Malura d’un arbre que li ha pegat un llamp. 3. Dins tot safreig hi
ha d’haver aquest peix. Arbre tropical; per aquí no n’hi ha gaire.
4. Coratge, atreviment. Si el dus magre, vas prim de lloms. 5.
Estimant en excés, com a un Déu. 6. Si la fas orba, alerta a tenir
un còlic. M’atrevesc. 7. Ara en surt un altre d’igual?! Ensumi. 8.
Si no te’l saps guanyar, no et saps guanyar la vida. Una cosa és
així quan pertany a un particular. 9. Ens atrevirem a fer una cosa
perillosa. 10. Obertura d’un conducte natural del cos. En deim de
l’ensaïmada com de cartó. Dona que pareix que ha venut espera.
VERTICALS: 1.
Qui governa una
presó. Mesura de
l o n g i t u d
tradicional. 2.
Faltaré als meus
propis principis.
3. Poble del

Principat amb un famós castell. Un dels déus que hi ha pels altars. 4.
Parent del antílop. D’on raja el primer aliment. 5. Substància que es fa
servir en microbiologia per tintar microorganismes. 6. Article personal.
Tipus de lletra inclinada. 7. Fixar una data per fer una cosa. De forma
rodona allargassada. 8. Animal, també home curt d’enteniment. Del
camp. 9. Tenen aspecte de teranyina. 10. Tirat el baló de la banda en
direcció als contraris (pl). Estimà.

Ha tornada tan pomposa
que val la pena visitar
poden posar-li corona
ho deim sense exagerar.

Sempre serà ben plantosa
i es podrà resaltar
no ha de mester bravejar
tots ho sabem de fa estona.

Cercau el nom de les següents modalitats esportives: bàsquet, ciclisme, atletisme, futbol, golf,
tennis, judo, vela, esquí, natació

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

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: Festa Colònia Sant Pere
Guillemots

Publicava el entreteniments
 695
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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

Fa 40 anys
Juliol del 67

De la colonia de San Pedro.- [...]
Lamentamos que nuestro turismo
vaya a un ritmo lento. Es verdad que
nuestra bahía posee encantos
naturales; pero nuestro pueblo carece
de los más esenciales problemas:
teléfono, agua, carretera a la playaetc.
Todo contribuye a que nadie se lance
a edificar algún hotel de gran cabida
sin estas imprescindibles comodidades
para el turismo.

Fa 25 anys
Juliol del 82

La gespa de Costa i Llobera ja neix i
vaja si queda de bon veure l’entrada
del nostre poble, i això que ens deien
que davall els pins no s’hi feia res.
L’ajuntament està d’enhorabona, i per
no ser conformistes demanaríem que
es plantàs tota la resta que quedda de
l’avinguda i baix els pins del tren. [...]
Lo que ja és un escàndol és la recollida
de fems [...] els dematins tot el poble
fa tufo.

Fa 10 anys
Juliol del 97

Costa i Llobera es tenyeix de verd.
Efectivament. Ja havíem informat que
feia unes setmanes que s’havia millorat
el sistema de reg de Costa i Llobera i
pel que sembla ha donat fruit. La zona
dels arbres, abans plena de terra ha
anat donant pas, lentament a una fina
capa de gespa. La gespa encara és
tendra, serà feina de tots que no canviï
de color i es torni a enfosquir.

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

 

 Jardins del Collet

S T V D E T A P L B G I Z G H N H C V R
I H E G N I B A S Q U E T E R B P I G D
P V L C V B N G J Q B M D E S X O C S W
G V A Q G J B F S E S P N C X D I L Z S
K A T I I Z C E R D Z E A S P W J I A X
J U D O K L E I X Q D R T H R Q U S E F
P X J A E X R F Z F Z U A Q H G Z M D A
B P E S M R T G A F Q X C R T C D E N Z
K Ç E C O M E V Q Y V N I L H I T G U Q
A T L E T I S M E T F M O F Y E E X S W
C S O E A S J K S L M B C Q G F N G B R
F C S L H X V A K S T F G Y H J N K I A
I G O L F U X I A U R U R R N C I Y F L
S V A S B H H T F C B M L Q Y K S G G V
P H E U P G H M U R H U G D A N L Z Q T
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De viatge per la xarxa
 696entreteniments

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

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
«CATALUNYA».
http://a-e-c.8m.com/
Benvinguts al nostre web. Aquí hi
trobareu tota l’informació referent a
les nostres activitats i al nostre centre.
Serveis i seccions, ressenyes
d’excursions, ...

GEiEG - GRUP EXCURSIONISTA
I ESPORTIU GIRONÍ.
http://www.geieg.net/cat/default.asp
Històrica entitat gironina, dinàmica, i
emprenedora, que vehicula les seves
inquietuds esportives i de relació social.
És punter en l’àmbit estatal en esport
de competició. Instal·lacions, esports,
apartat socio-cultural i serveis.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE
SABADELL UES.
http://www.terra.es/personal/uessbd/
Conseqüència de la unió de les entitats
excursionistes de Sabadell. Amb més

de 25 anys d’unió i 90 anys
d’excursionisme a Sabadell, ha escrit
la història cultural i esportiva del
coneixement, l’estimació i el respecte
a la natura. Seccions.

CENTRE EXCURSIONISTA
PUIGCASTELLAR.
http://www.gencat.net/entitats/
ccpuigca.htm
Centre d’activitats de muntanya;
Excursionisme, escalada, espeologia,
senderisme i tot el ventall d’esports de
risc, des de Santa Coloma de
Gramenet.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE
MATADEPERA.
http://personal.redestb.es/ialmirall/
uem.htm
Presentació de l’entitat. Activitats
properes, marxes excursionistes,
enllaços útils. La pràctica de
l’excursionisme. El respecte i la

coneixença de la natura i de l’entorn,
conservació de les restes
arqueològiques i camins històrics.

CENTRE EXCURSIONISTA DE
MURA.
http://www.marenos.com/cemura/
Dades informatives del Centre
Excursionista de Mura, del poble de
Mura (Comarca del Bages). Activitats
del centre, dades meteorològiques, i
coses sobre el nostre poble.

CENTRE EXCURSIONISTA
GUISSONENC.
http://www.geocities.com/Yosemite/
Rapids/9958/
Plana del CEG, des de La Segarra.
Informa del calendari de sortides, el
projecte sostres comarcals, el butlletí
del CEG, dades pels socis i imatges.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

PROGRAMACIÓ  JULIOL-AGOST

JULIOL

DISSABTE 7 DE JULIOL                   23h
EXHIBICIÓ DE BALLS LLATINS
A càrrec de Javier Rodríguez i Maria
Mercè Brunet a la terrassa
del teatre

AGOST

DIMECRES 1 D’AGOST
21.30h
TONI ALBÀ
Presenta «Audiència i-real»
Advertència: Qualsevol semblança
amb la realitat és pura coincidència.
«Hi havia una vegada un rei...»
Així comencen molts contes i llegendes
populars que continuen fascinant les
ments més innocents de la nostra
societat. Aquestes ments imaginen
móns meravellosos que li són totalment
inaccessibles. Per això volen  saber-
ne tots els detalls i en aquest intent de
conèixer com funcionen, poder imitar-
los en les seves maneres per ser com
ells... o això creuen. Imaginem un
estat modern, on el cap d’estat és un
monarca que un dia ha de presidir un
acte oficial, una AUDIÈNCIA
(IRREAL en el nostre cas), davant un
públic integrat per tota la premsa
nacional i internacional.

Actor i director: Toni Albà, actor de
les conegudes paròdies televisives en
les quals fa de Rei, Papa, i Carod-
Rovira al programa «Polònia de TV3.
Preu: 20 euros

DISSABTE 4 D’AGOST
RECITAL/CONCERT             21.30h
Presentació del llibre HUMANA
MENT de Miquel Mestre,
acompanyat al piano per Andreu Riera.
Parlament previ a cura de l’escriptor
Lluís Maicas
Espectacle gratuït. Invitacions a
recollir a taquilla.
Durada aproximada: 60 minuts

DIUMENGE 5 D’AGOST
21.30h
XIX FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA D’ARTÀ
ANTONI LLITERES
ORQUESTRA DE CAMBRA
ARTUR RUBINSTEIN(Polònia)
Aquesta orquestra es una de les més
prestigioses de Polònia, realitza més

de 100 concerts simfònics anuals.
L’han dirigida eminents músics: A
Birmbaum, G.Fitelberg, T.Bugaj, J.
Strauss, entre d’altres. Artur
Rubinstein va tocar amb ella el seu
darrer concert a Polònia.
Preu: 15 euros

DIUMENGE 12 D’AGOST
20.15h
XIX FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA D’ARTÀ
ANTONI LLITERES

A l’església de la Colònia de
Sant Pere

MIREIA PINTÓ, mezzosoprano
VLADISLAV BRONEVETZKY,
piano
Aquest duo es formà el 1992, i des de
llavors ha portat a terme
Una substancial activitat concertistica
que els ha portat a oferir recitals a
diversos països, com ara Japó, Rússia,
Holanda, Itàlia i Espanya, al gran
Teatre del Liceu
Preu: 10 euros
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TORNAREM EL DIA  27/VII

cloenda
 699

Era un dium
enge d’estiu de 1950 quan aquest grupet de jovenetes es dirigien cap al cam

p de futbol, aleshores ubicat a la finca anom
enada «es C

ós». Si
vos hi fixau, el lloc era al carrer de Son Servera just arribant al final. G

irant a l’esquerra arribaven al cam
p per un cam

í ple de pols, ja que l’asfalt encara
no existia. Poques diversions hi havia aleshores i el jovent no tenia altra alternativa els dium

enges m
és que anar al futbol o a les carreres de bicicletes.

A
nom

enam
 les que surten a la foto com

 sem
pre d’esquerra a dreta.

N
a M

agdalena Figuereta (cosina de na M
aria), na Sebastiana Seva, que viu a C

ala R
ajada, na M

agdalena C
endra, esposa d’en Pedro C

anet, i na C
atalina

M
elindra. A

questa va em
igrar de m

olt jove cap a A
m

èrica am
b la seva fam

ília, la qual com
 m

olts recordaran regentava una botiga de com
estibles on és

avui el B
ar-R

estaurant «Es Passeig», de C
as Serverí.

Racó
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