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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:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume 639
524 310, J. Palou 609675970 i. J. Esteva
667481133.

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

Opinió
L’ésser humà és una criatura única en el món. Té una
característica que l’ha fet destacar per damunt de totes les
altres espècies animals que habiten aquest planeta Terra
nostre en el qual anam passant la nostra existència. L’evolució
l’ha duit a dominar el món i la natura, o això és el que ell es
pensa.
Aquesta característica és la capacitat de raonar i també de
comunicar-se amb altres éssers humans mitjançant sons
articulats, és a dir, xerrar.
El resultat de desenes de milers d’anys d’evolució és que
l’ésser humà és, en ple segle XXI de la nostra era cristiana,
capaç de fer actes extraordinaris i increïbles. Quines paraules
més guapes, veritat? Sí, però, vius! Les paraules són guapes.
Els sentits que poden tenir, no.
Aquests actes extraordinaris als que ens referim són fets
ordinaris de categoria extra, i aquests actes són increïbles
perquè no és creguedor que una persona sigui capaç, en un
moment donat, ja sigui obligat per les circumstàncies,
perquè li surt d’allà o perquè el capet no li dóna per a més,
de fer tals actes.
Estam en el mes de setembre de l’any 2007. Les properes
eleccions generals en les quals es tornaran a elegir els
diputats, els senadors i el President del Govern que ens
governarà, seran, com a molt tard, dins el proper mes de
març. Queden per tant, sis mesos, mig any a tot estirar. I a
qualcú que altre ja li està començant a semblar que, realment,
manca molt poc temps per arribar a tal dia.
A ningú amb dos dits de front no li escapa de l’enteniment
que ja estam en campanya electoral. Les primeres promeses
de progrés, de manteniment d’un suposat benestar infinit
s’estan començant a llançar, algunes subtilment i altres amb
menys dissimul.
El deure de tot paisà anònim, de tot habitant d’Artà, de tot
ésser humà intel·ligent és el de no caure en aquests cants de
sirenes que no tenen altre objectiu que el de perpetuar en el
poder a qui l’ostenta i no el vol amollar, per molt que sapi que
no va bé així com va; o d’accedir a aquest poder al que es
troba a l’oposició per medi de la desqualificació sense
raonament.
El nostre deure és desconfiar dels uns i dels altres. Ja hem
dit que les paraules són guapes, però que els sentits, que els

fins pels quals s’empren, no. Així és que no ens hem de
deixar emblanquinar, que no ens haguem de penedir després
d’haver tengut part en que ens comandi aquell en el qual
vàrem dipositar les nostres esperances i il·lusions i ens va
decepcionar.
Ara, que una cosa quedi ben clara: votem a qui volguem, a
qui ens convenci o a qui trobem més guapo. I si no n’hi ha
cap que ompli les nostres expectatives, anem i votem en
blanc, però per favor no ens abstinguem. L’abstenció
donarà suport a una majoria que segurament no ens agradarà
i no tendrem dret a queixar-mos. Voldrà dir que ens haurà
estat igual qui surti i no és veritat, no ens dóna igual vendre
el nostre benestar per un plat de llenties, perquè maldament
que s’ho pensin, la gent no és tonta. No els donem motiu per
creure-s’ho.
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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

passat festes
Les festes de Sant Salvador, la disbauxa artanenca

Com tots els artanencs i artanenques
saben bé, l’arribada del mes d’agost
ve marcada per l’inici de les vacances
(per a la majoria) i per la celebració de
les festes de Sant Salvador. Enguany,
com no pot ser d’altra manera, la
regiduria de festes ha tornat presentar
un programa d’actes ben ple
d’activitats. A més de les tradicionals
i conegudes verbenes, focs, curses,
etc, al programa de festes també hi
hem pogut trobar tota una sèrie
d’activitats que han servit per acabar
d’arrodonir el programa. Com sempre
passa, també s’han sentit comentaris
negatius: que si les festes són massa
llargues, que el disseny del programa
és poc atractiu, que durant tota la
setmana no hi ha res i després ens
ajunten totes les verbenes, bla, bla,
bla... Els actes, com cada any, es
multipliquen i molts comencen a la
mateixa hora, però és aquest un tema
difícil de solucionar perquè no hi ha
temps possible per a tots. Ja sabem
que mai plou al gust de tothom amb la
qual cosa és gairebé impossible no
sentir queixes d’una banda i d’una
altra. Allò que és important de veritat
però, és que la gent surti al carrer i
participi. Faci festa, en definitiva.
Sempre ha estat així i això és el que
hem de mantenir. Si no ens agrada
l’oferta d’aquella nit... no passa res.
Anem a fer una llet freda i un xurros
a qualsevol dels bars de la carretera.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

O no ho trobau plaer suficient saludar
tothom qui passa i donar-li els molts
d’anys?.
Com dèiem, però, les alabances i les
ganes de participar superen de sobres
les crítiques i això és el que, al final,
sempre queda.
No  destacarem cap acte en concret
però sí que els que sobresurten són
sens dubte les verbenes, per la gran
multitud de gent que hi assisteix.
Després de tants d’actes i tants de
dies de festa és molt mal de fer
remarcar-ne algun en concret ja que
tots, a la seva manera, han estat ben
especials. Pot ser els més destacables,
pel nombre d’assistents, han estat les
verbenes i la inauguració amb els
«dimonis de foc». Artà té una plaça
immensa, magnífica, però cada any
queda petita quan les orquestres es
posen a sonar. L’any 2007 no n’ha
estat una excepció i ha estat ben digne
de veure la quantitat de gent que s’ha
desplaçat fins el nostre poble per
participar de la festa. S’ha de fer
menció especial a la verbena de la
banda de música, tot un referent ja
inclòs dins els principals actes
celebrats, amb la «desfeta» de tots i
cada un dels seus components i en
particular del seu incansable director.
La resta d’actes que conformaven el
programa també s’han pogut dur a
terme i han comptat amb una notable
participació. L’únic punt negatiu el
trobam en l’incendi que es va produir

passat festes
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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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al parc empresarial (el polígon) i que
hagués pogut acabar ben malament si
no els efectius del cos de bombers i de
la policia local no haguessin actuat de
forma immediata. Per sort, però, l’únic
que al final es va cremar va ser el
rostoll dels solars afectats, amb la
qual cosa l’incident va semblar molt
més exagerat del que realment va ser.
Així mateix també ens agradaria fer
dues advertències als responsables
municipals. Una, la falta de programes
abans de començar les festes. És
aquest un tema que s’ha de solucionar
sigui com sigui. No s’ha de recórrer a
fer còpies del programa de les planes
de la nostra revista per acontentar la
demanda, com ha succeït enguany.
Un altre tema: la supressió del mercat
del dimarts abans de festes. A les
tertúlies d’homes i dones dels cafès
es comentava a viva veu que era
vergonyós que quedi suprimit el mercat
per dues setmanes consecutives. I
que si no es pot fer damunt la plaça
que es faci als carrers veïnats, que per
la fira s’hi fa i no passa res. Bé,
esperem que l’any que ve es doni
solució a aquests dos temes exposats.
També un altre suggeriment que ens
han fet arribar és la feina que el dia de
Sant Salvador fan a algunes obres,
cosa que s’hauria de perseguir, i no
donar mala imatge.
Per acabar amb bon sabor de boca
direm que les festes estan pensades
per gaudir-les en companyia i això ho
sabem fer molt bé, els artanencs. Per
la qual cosa només ens queda dir:
molts d’anys!.

passat festes
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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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Vetlada musical a sa plaça de s’Aigua

El passat dia 30 d’agost, darrer dijous
del mes com és costum, es va celebrar
la festa nocturna del barri de sa plaça
de s’Aigua, en la seva XV edició.
Eren les 21,30 del vespre quan els
nostres xeremiers feien l’entrada a la
plaça sonant una melodia a propòsit
per tal esdeveniment i pujant a
l’escenari varen obsequiar el públic
amb dues sonates més per després
acomiadar-se acompanyats d’un fort
aplaudiment per part de tot el públic
reunit.
Acte seguit el ja popular presentador
de la festa en Joan Gili, Peu, va
pronunciar un petit discurs dirigit als
veïnats de la plaça i demés assistents,
dient que de cada any aquesta festa
guanya en qualitat i que s’hi anava
afegint gent que encara que no fos del
barri era ben rebuda, perquè s’espandia
fent-se ja popular. Afegia, així neixen
les tradicions, quasi sense voler, ja
que aquesta festa va començar entre
quatre veïnats fent un poc de trull i una
vetlada a la fresca. Actualment és
una manifestació més dels artanencs
en tò de festa.
Seguidament es donà pas a anomenar
els actors i actrius que havien d’actuar
a la vetlada. Primerament demanà la
presència de la tinent de batle, Maria
F. Servera en representació del batle,
la qual va pronunciar unes paraules
d’agraïment als organitzadors dient
que sempre tendran el suport de
l’ajuntament per aquest acte.

Començaren doncs les interpretacions
en primer lloc, com no podria ser
d’altra manera, amb la interpretació
del tango «Melodias de Arrabal»,
cantat per les tres actrius de sempre:
Juanita Genovard, Catalina Garau i
Maria Genovard, acompanyades al
piano per Miquel Fuster, Mosca, i que
com cada any foren rabiosament
aplaudides.
Seguiren fins a quatorze actuacions
de molta qualitat, sobretot i sense
rebaixar ningú, la actuació d’un quartet
de corda de joves intèrprets (anomenat
«Re en quarta»), els quals havien
acudit  per mediació de Miquel Mestre.
Interpretaren música clàssica, cosa

inusual en edats escolars de 12-14
anys. I com a guinda final la
interpretació al piano del ja famós
Andreu Riera, el qual va fer les delícies
dels espectadors, acompanyat del seu
cunyat Miquel Mestre.
Les demés, actuacions sempre ben
aplaudides, foren per Xisquet Sansó
al piano i el seu pare (el dimoni gros),
amb la flauta dolça. No faltaren els
poemes de Miquel Mestre, aquest en
record del centenari de la mort de
Pedro Alcántara Peña. Després una
actuació d’una improvisada coral dels
Genovards (cosins i parents),
interpretant «Un cuc de terra i Las
Mañanitas» la darrera dedicada al

noticiari
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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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missioner a Mèxic el tio Jeroni dels
Genovards i acompanyats al piano
per Tomeu Ginard. En Miquel Miquel
Mosca va interpretar al piano una
peça de la qual ell n’és el compositor.
Na Maria Genovard va acompanyar
amb les castenyetes la marxa
«Radenski», de Johan Strauss i que
fou participada pel públic amb les
acostumades palmes. No faltaren
tampoc les gloses d’en Toni Picó i
com a final l’estelar actuació de la
gran actriu Mery Su, la qual va llegir
una famosa carta escrita pel seu
estimat el qual li escrivia molt ben
escrit, tot l’amor que sentia per ella,
en la qual li pregrava que li contestàs
per escrit.
Com és costum, i per acabar, els
veïnats de la plaça de s’Aigua varen
interpretar el seu tema titulat «Cançó
de la plaça de s’Aigua», acompanyats
al piano per Tomeu Ginard. Acte seguit
es va obsequiar als presents amb coca
ensaïmada i refrescs donant pas a una
animada verbena amb els populars
Tòfol & Guillem, els quals foren els
mescladors de la música durant la
vetlada.
Enhorabona als organitzadors,
participants, actors i actrius per la
seva gran col·laboració a la festa, i a
tots els que d’alguna manera també
ajudaren.
Una vetlada ben entretenguda i
agradada pels assistents que, encara
que manco que altres anys, seguiren
amb atenció i entusiasme.
Molts d’anys.

noticiari
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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

Artà té dues persones  centenàries
El passat dia 7 d’agost, una dona artanenca va complir els cent anys.

El passat dia 7 d’agost hi hagué una persona a Artà que
va complir els 100 anys.
És Isabel Maria Lliteras Vaquer, coneguda
popularment per na Bet Maria de Son Marí o de Sos
Sanxos, la qual viu al carrer de Monserrat Blanes, 8.
Segur que molta gent del poble no es va assabentar de
tal esdeveniment, i el motiu és que na Bet Maria de cap
de ses maneres va voler fer festa i el mateix dia que
complia els cent anys va passar tot el dia a casa del seu
nebot en Bartomeu Lliteres, de Xiclati, a la seva finca
de Sa Corbaia.
Tot és respectable i s’ha de respectar. Però tal volta és
la primera centenària que no ha volgut celebrar el seus
cent anys celebrant festa. Sabem que l’ajuntament es
va assabentar
i no va
a c o n s e g u i r
que la
c e n t e n à r i a
accedís a
seves les
peticions.
Bellpuig ha
trobat adient
que al manco
quedàs per a la
història aquest
esdeveniment
tan poc usual a
la vida del poble i ha aconseguit una fotografia seva
(encara que de fa uns anys),  la qual publicam a aquest
escrit.
Des d’aquestes línies li volem retre un petit homenatge,
deixant constància d’aquest nou esdeveniment. Ara ja

noticiari

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

tenim dos centenaris, na Bet Maria Lliteras Vaquer i l’amo
en Jaume Tous Tous, el qual ja en passetja 101.
El nostre desig és que els puguem tenir tots dos entre
nosaltres i per a molts d’anys.
La nostra més cordial enhorabona a la nova centenària, na
Isabel Maria Lliteras.
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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Consorci Aubarca-Es Verger
carta al director

No record la data amb exactitud, però
devia ésser a finals de juny que vaig
fer una reserva, a través de telèfon a
l’oficina del Consorci, al carrer Na
Caragol, per anar d’acampada a
Aubarca els dies 10, 11 i 12 d’agost.
Feta la reserva,  l’al·lota que em va
atendre em digué que uns dies abans
de partir em posàs en contacte amb
les persones del «jeep»(les que duen
fins a Aubarca, amb el tot terreny, els
aliments, l’aigua i els infants petits) i
em va donar un número de telèfon.
Quan, arribat el moment, ho vaig fer,
el del «jeep» em va dir que per baixar
els al·lots de 2, 3 i 4 anys necessitàvem
una autorització que s’havia d’haver
fet  amb una setmana d’antelació,
quan jo li vaig dir que era la primera
notícia que tenia, em va dir que la
demanàs igualment i la dugués a
l’oficina. Entre altres coses, també
em va dir que el «jeep» partia a les sis
de l’hora baixa, cosa de la qual tampoc
m’havien informat a l’hora de fer la
reserva. Havíem anat molts d’anys a
Aubarca, mai havíem necessitat
autorització per baixar els al·lots amb
el «jeep» i sempre havíem partit al
matí.
Es evident que les normes poden
canviar: segur que hi ha un munt de

motius raonables per fer-ho. Igualment
raonable és esperar que t’informin
dels canvis en el moment de fer la
contractació.
Me’n vaig anar a l’oficina del Consorci
a demanar l’autorització i em va
atendre la persona a la qual jo li havia
fet la reserva a finals de juny i,
amablement, li vaig dir que no m’havia
dit res de les autoritzacions ni tampoc
que la partida fos tan tard, a lo qual
ella, no gens amable, em va respondre
que no recordava si m’ho havia dit o
no, però que jo tampoc li havia
demanat. Cert. No ho havia fet; havia
comès l’error de donar per suposat
que les normes no havien canviat.
Quan intentava explicar-li que seria
desitjable que, sistemàticament, a
l’hora de fer la reserva, es donàs a
l’usuari tota la informació necessària,
ella, lluny d’acceptar una crítica
constructiva, m’interrompia
constantment, elevava el to de veu i
qüestionava, sense alternatives ni
arguments, tot allò que jo li deia. Va
esser quan jo, amablement, li vaig dir
que era una incompetent, a lo qual ella
em va respondre que jo era un inútil i
un imbècil. A continuació (ingenu de
mi) li vaig demanar que em digués qui
era el responsable de l’oficina, a la

qual cosa em va respondre «que et
penses que t’ho diré?».
Ja he confesat, unes línees més amunt,
que li vaig dir incompetent. Ho seguesc
pensant. El diccionari defineix com a
competència el «fet d’entendre d’una
matèria». Es suposa que la matèria de
la que ha d’entendre la persona que
em va atendre, és  l’atenció a l’usuari
del servei que representa. Ni per la
informació ( ? ) donada, ni pel to de
veu utilitzat, ni pel tracte rebut (incloent
els insults) aquesta persona m´ha
demostrat competència. Pot acreditar
ella la meva suposada inutilitat o
imbecilitat?.
Em sembla del tot llastimós rebre un
tracte així d’un servei públic que
paguem entre tots. Seria bo que
aquesta persona aprengués del bon
quefer, de la professionalitat i del
tracte exquisit que des de fa molts
anys ens ha dispensat gent com
n’Antònia Pastor o, més recentment,
com en Toni Carrió.

Ben cordialment,
Mateu Sanxo Orell.
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noticiari
Properes actuacions d’Esclafits i Castanyetes

Els propers dies 8 i 15 de setembre, dins el marc dels actes
amb motiu de la Fira d’Artà, l’agrupació local Esclafits i
Castanyetes organitzarà dos actes que tindran un al·licient
afegit al caràcter festiu que ja tenen, ja que formen part de la
celebració del 25è aniversari de la seva fundació com a grup.
El primer d’ells tindrà lloc el dissabte de la Fira i consistirà en
una vetllada de ball obert a tothom en la qual participaran, a
més d’Esclafits i Castanyetes, els grups Xaloc i els Revetlers.
Aquesta ballada serà en un entorn diferent a l’habitual, a la
Plaça del Pes, i començarà a les 21 hores.
El segon acte és la ja consolidada Mostra de Balls Tradicionals
que enguany arriba a la seva vuitena edició. Aquest any, per
tal de donar-li un toc més festiu si cal, rebrem la visita al
Teatre d’Artà, a partir de les 21 hores, no d’un grup sinó de
dues agrupacions folklòriques: la colla de Balls Tradicionals
de Santa Gertrudis de la illa veïna d’Eivissa i la Peña
Huertana «El Caliche» de Múrcia.
De part d’Esclafits i Castanyetes es vol animar a tota la gent
del poble d’Artà a que gaudeixi d’aquests actes i que celebri
amb ells una fita molt important com és la celebració dels seus
primers 25 anys com a entitat cultural.

DEFUNCIONS

Mes de Juliol:

Dia 14, Dolores solano Alvarez, 80 anys
Dia 21, Juan Gil Ginard, 84 anys
Dia 27, Catalina Payeras Pastor, 87 anys
Dia 28, Bàrbara Tous Payeras, 81 anys

Mes d’agost:

Dia 2, Joan Ginard Massanet, 73 anys
Dia 2, Bernat Ferragut Juan, 80 anys
Dia 6, Bartomeu Sastre Terrassa, 66 anys
Dia 12, Alfonso perona Martínez, 77 anys
Dia 12, Jaume Vives Flaquer, 76 anys
Dia 31, Inger M. Olauson Brunkert, 61 anys.
            (Colònia).

La Munich Swing Stars, al Teatre d’Artà

La famosa banda de swing Munich
Swing Stars d’Alemanya està de gira
per l’illa. El proper dissabte 29 de
setembre, a les 21 h, la meravellosa
banda de swing farà un concert
extraordinari al Teatre d’Artà. Aquest
concert serà la cloenda de la seva
gran gira.
Els espectadors podran disfrutar d’un
vespre de swing. Aquest quintet, que
ja ha tocat en diverses ocasions a
Artà, toca un swing molt pur i és molt

conegut pel seu ritme. Els solistes
interpreten títols estàndards de jazz i
també cançons de blues. Charly
Höllering és un dels millors clarinetistes
d’Alemanya i ha guanyat molts de
premis en festivals internacionals de
jazz. El pianista Joe Kinemann ha
estat premiat recentment amb el Premi
Bavarès de Jazz. El vibrafonista i líder
del grup, Gunter Greffenius, ha rebut
fortes influències del famós
vibrafonista i cantant Lionel Hampton.

Aquest conjunt, a més, té a Hans
Lengefeld al contrabaix i a Michael
Keul a la percussió.
La banda Munich Swing Stars toca en
els millors festivals de jazz d’arreu del
món.
El passat mes de maig la banda va fer
un concert als Estats Units, amb
moltíssim d’èxit. Patrocinen la gira
Air Berlin i la immobiliària Engel &
Völkers.
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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.

 

Racó de l’art

Francesc Alzamora, arquitecte d’espais refulgents
D’ençà un temps esdevé força fascinant parlar de l’obra pictòrica de Francisco Alzamora puix que la seva maduresa
artística és a punt d’assolir els escabrosos cims que tota obra ben feta comporta vèncer. Un simple aguait a son última
exposició, ubicada a la seu de l’antiga estació del ferrocarril, així ens ho demostra, essent la cita de trobada de tot diletant
de l’Art amb majúscula. Color, cromatisme i vasta transparència us esperen. Paraula que la peça ho paga.

Miquel Mosca
La ja arrelada festa de Sa Plaça de S’Aigua que anualment es celebra l’últim dijous del mes d’agost de cada any, en
aquest hodiern de dos-mil-set gaudirem l’actuació del consumat polifacètic Miquel Mosca, el qual, de collita pròpia, al
piano ens oferí «Estudi en do menor». El número, que data del dos-mil-tres, ha heretat una adequada actualització. Sens
dubte, en Miquel és un cervell a aprofitar.

Andreu Riera
L’estel·lar interpretació del mestre Andreu Riera, sempre puntual i magnànim, descollà de manera tendrosa i etèria.
Andreu brindà un incommensurable Beethoven el qual, des del fossar, l’imparell fènix de Bonn aplaudí a betzef. Mestre
Andreu: llarga vida tingueu i congratulacions.
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SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
dimarts, 3 0,4
dimecres, 25 0,2

 
TOTALS
MES 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ANY NATURAL 312,5 300,5 332,7 304,2 302,2 265,2 354,4
ANY AGRICOLA 717,2 700,1 651,2 680,5 664,3 687,5 791,6

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

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES JULIOL DE 2007
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SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
dilluns, 6 0,4
dimarts, 7 0,2
divendres, 10 0,4
diumenge, 12 0,8 1,6 0,6 1,8 4,5 2,5
dilluns, 13 0,8
dissabte, 18 2,0
dilluns, 20 27,0 20,2 18,8 22,2 19,0 33,0
dimarts, 21 17,5 3,4 3,3 9,5 22,0
dimecres, 22 5,5 18,1 22,0 20,0 10,1 19,0 32,5
dijous, 23 5,3 19,5
divendres, 24 2,1 2,4 2,2 1,7 2,0 5,0
dissabte, 25 1,8
TOTALS
MES 52,9 51,0 49,2 44,5 45,6 64,5 73,0
ANY NATURAL 365,4 351,5 381,3 348,7 347,8 329,7 427,4
ANY AGRICOLA 770,1 751,1 699,8 725,0 709,9 752,0 864,6

MES 8,4 15,8 12,0 33,4 44,8 4,8 4,7
ANY NATURAL 325,1 365,0 358,1 356,9 310,0 387,2
ANY AGRÍCOLA 802,1 790,4 818,3 782,9 697,1 783,7
* Les estacions en majuscules són les oficials

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

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

URBANA Es Pont
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noticiari
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Dia Màxima Mínima Mitjana
1 33,5 15,5 24,5
2 27,0 18,0 22,5
3 31,0 16,0 23,5
4 26,5 18,5 22,5
5 25,5 18,0 21,8
6 30,5 14,0 22,3
7 31,0 15,0 23,0
8 30,5 17,5 24,0
9 25,0 21,5 23,3

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

Mitjana 29,4 17,6 23,5

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

Temperatura Màxima: 33,5ºC (dia 1)
Temperatura Mínima: 14,0ºC (dia 6)
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Temperatures Agost de 2007

Temperatura Màxima: 38,1ºC (dia 29)
Temperatura Mínima: 13,7ºC (dia 23)

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 30,4 18,5 24,5
2 33,0 18,8 25,9
3 28,0 22,5 25,3
4 32,0 17,6 24,8
5 31,8 16,4 24,1
6 32,9 18,5 25,7
7 30,8 19,5 25,2
8 25,4 21,9 23,7
9 27,1 15,9 21,5

10 27,6 16,0 21,8
11 31,1 17,6 24,4
12 32,8 19,1 26,0
13 29,8 20,5 25,2
14 31,6 19,0 25,3
15 32,1 17,7 24,9
16 29,1 19,0 24,1
17 27,4 22,0 24,7
18 29,5 16,2 22,9
19 29,6 17,9 23,8
20 24,2 21,5 22,9
21 27,4 17,5 22,5
22 22,2 16,2 19,2
23 27,5 13,7 20,6
24 23,1 16,5 19,8
25 28,9 20,0 24,5
26 31,2 23,2 27,2
27 34,2 18,9 26,6
28 34,8 18,0 26,4
29 38,1 19,8 29,0
30 26,0 22,9 24,5
31 26,8 19,5 23,2

Mitjana 29,6 18,8 24,2

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Agost 2007

noticiari
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de la Colònia

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

ES VEN DUPLEX
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Festes de Sant Roc

És de tots sabut que les festes de Sant
Roc són les festes patronals que
antigament es celebraven a la Colònia.
Coincidien amb el final de les messes
(segar i batre) i amb l’inici de la
recollida de les figues, ametlles i
verema. El seu desplaçament al 29 de
juny, festa de Sant Pere i patró de
l’església parroquial, coincideix amb
la decadència de les activitats agrícoles
i el desenvolupament del turisme en
tot l’àmbit illenc, també, encara que
molt tímidament, en el nucli de la
Colònia. Altres aspectes que pogueren
motivar aquest canvi deixarem  que
ens els esbrinin els nostres historiadors
locals. Posats a referir breument els
trets més rellevants de les festes,
enguany el primer que es pot dir és
que han estat molt concorregudes i
participades. La participació s’és posat
de manifest, especialment, en els actes
organitzats per als infants: gimcana,

Boti- Boti, escuma i curses per a nines
i nins. Jocs organitzats tots ells per la
directiva del Centre Cultural i en els
quals han col·laborat membres de
l’associació de Joves de la Colònia.
Cal destacar, així mateix, la
col·laboració de Joan Martí en
l’organització de les curses, sense
oblidar tampoc la dels nombrosos
pares i mares que s’implicaren
constantment en totes les activitats.
Els actes dirigits al públic en general –
concert de música clàssica,
havaneres, verbena i ball de bot –
comptaren sempre amb una gran
afluència de públic. És molta veritat,
que a voltes la vida és complicada,
però hi ha situacions, esdeveniments,
com els de les proppassades festes de
Sant Roc, que posen de manifest que
segueix havent-hi persones que abans
de pensar en si mateixes i en les seves
comoditats, pensen en el bé dels altres

i posen desinteressadament el seu
temps a disposició dels infants i de tot
el poble. Doncs, sí, les festes han estat
tot un èxit i això és deu, sobre tot, a
gent com en Toni Moragues, na
Margalida Munar, na Bel Sansó, en
Toni Garau, Matias Ginart... Joan
Martí, Rafel Forteza i al incansable
col·laborador i animador de vetllades
musicals i balls en Salvador Martí. En
la vida hi ha tristors, enyoraments,
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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

 772

de la Colònia
desencants, però també fets que
deixen petjades i records positius. Les
festes d’enguany han estat això, unes
festes positives, ben organitzades, i
que han aconseguit un dels seus
principals objectius: la implicació del
públic, tan petit com gran. I, per
acabar, només assenyalar el que
consider ha estat un altre encert dels
organitzadors i que es pot tenir en
compte per altres anys, l’haver
concentrat totes les activitats en la
Plaça de l’Església tan per les seves
especials condicions, com per a
constituir un sol punt de referència
d’ubicació d’acord amb el tipus de
festa amb un  pressupost  modest com
és la nostra de Sant Roc.Enhorabona
a tota la Directiva del Centre Cultural
Sant Pere i que sigui per a molts
d’anys.
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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
 773

Assessor de la propietat immobiliària
Col·legiat núm. 1362 i 1573

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

696282154  / 659549605
inmo@mallorcacolonia.com
 www.mallorcacolonia.com

Cultura

Concert, Festival de música clàssica  Antoni lliteras

Toni Nadal i Miquel Mestre: Abstracte i Marines

En l’art de la música com en els
d’altres manifestacions artístiques hi
ha concerts que destaquen per damunt
d’altres i el de diumenge 12 d’agost
fou especialment significatiu per a
tots els seguidors de la música clàssica.
De la mezzosoprano Mireia Pintó me
va impressionar la seva veu i la seva
pau. Era com si parlàs a cada un dels
assistents convidant-los a entrar en
l’escenari que la seva veu i
representació escènica anaven
contínuament dissenyant. L’altura des
d’on vaig assistir  al concert em
permeté observar el seu rostre i veure
com embolcallava la veu conduint-la
pels punts més importants de les
partitures, la forma com viu la música
i la seva capacitat de contagiar
serenitat. No menys important i
perfecte fou també l’actuació del
pianista Vladislav Bronevetzky
compenetrat en tot moment amb la
interpretació de la  mezzosoprano M.

Pinto. En fi, un concert d’autèntic
luxe interpretatiu i un motiu més per
estar agraïts als seus organitzadors
per tot allò que han fet i fan perquè la

música es vagi convertint en patrimoni
cultural i espiritual de la Colònia.

Dissabte 1 de setembre es va
inaugurar a l’antiga escoleta de la
Colònia una exposició de quadres dels
coneguts artanencs Toni Nadal i Miquel

Mestre. Els interessats en visitar-la
ho podran fer fins el 14 de setembre
de 18,30 a 21’30h. El recull d’obres
dels autors bé val una visita.
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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

Club Nàutic

La nova Directiva del Club Nàutic ha
volgut aprofitar el final de les vacances
de molts dels seus socis per a una
festa a l’aire lliure en l’explanada del
Moll. El sopar gratuït pels socis i un
acompanyant fou generós i no hi va
faltar res. La nit, típica de l’estiu a la
vora de l’aigua, era agradable i un
conjunt de colors confusos amb
carrerons de llum damunt la mar ens
deixaren sensacions d’un espectacle
impressionat i perfecte.
Ens consta que es fa feina per anar
millorant infraestructures  i donar un
nou aire a un club que bé ho
necessitava. L’inici del nou curs amb
un sopar i ball ha estat una bona idea
per a reunir i acostar uns socis un tant
dispersats i decebuts.
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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)

A continuació, inserim un dels poemes premiats:

QUASI ENLLOC

Ai, la maror meva, malgrat que remugui no vull escoltar-la!
Ai, el musc solstici malalt de salobres, que sever em balda
atzar i jonqueres! Els asfòdels ploren el gebre d’uns versos
que orat vaig escriure quan immortal era, coronat de somnis
audaços i erràtics. D’uns clamors incerts en feia escriptura;
i amb mots candorosos, fascinava nimfes amb nom i llinatge.

He arribat a veure que foren pretextos, com un foc d’excuses,
just per escalfar el meu cor de nàufrag. Avui, quasi enlloc,
garlant per les hores d’un temps que retreu les gestes perdudes,
recompt les paraules que vaig collir un dia ditejant solades
d’estels i silencis. Ara mateix, davant postes d’arcaic alabastre,
mausoleus de les llums, quan els àngels mariners s’amaguen
entre dunes, i la tinya del salanc ha llanguit els farallons,
dissimul el mut fervor de la basarda enmig de tots els absents.

Ai, el batec lleu d’aquest tros de vida! I aquest estol de gavines, que sembla
s’emportin el ventijol últim pel cap de les ales...

Racó del poeta

Joan Mesquida, primer premi Vall de Sóller de Poesia

El passat vint i quatre d’agost, en la
Casa de Cultura de Sóller i en el
transcurs d’un acte literari-musical,
va ser lliurat al nostre amic Joan el
guardó que l’acreditava com a
guanyador del premi «Guillem Colom
i Ferrà» de poesia 2007, pel seu recull
de poemes presentat sota el títol LA
VEU INÚTIL. Sembla que la poètica
de Mesquida, ja des d’un principi, va
calar de manera molt favorable dins el
criteri del jurat. Aquesta atmosfera
melangiosa i entelada dels seus versos,
tan pròpia del poeta, el seu univers
metafòric prou inèdit i suggeridor,
aquests poemes sovint escrits amb
una certa disconformitat i rebel·lia,
fins i tot, a vegades com increpant el
lector, feren que el seu poemari
s’erigís com el més votat dels
presentats. Des d’aquestes pàgines
de Bellpuig ens congratulam amb ell
per aquest important reconeixement
de la seva poesia en un dels certamens
literaris més acreditats de la nostra
illa. Joan,  enhorabona !

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

de la Colònia



 21
7 setembre 2007
Número 774

21

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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Fòrum de Participació Ciutadana
possible aconseguir-ho, que es donin
a conèixer les balances fiscals del que
aporta i rep la Colònia. La percepció
generalitzada dels ciutadans de la
localitat és que aquí es construeix
molt i que els beneficis que aquest
desenvolupament, sovint baix molts
punts de vista descontrolat, aporta, no
reverteixen degudament sobre la
Colònia. Sembla que propostes com
la cobertura d’un petit poliesportiu o la
compra d’un simple piano, que eviti la
vergonya d’haver-lo de llogar cada
vegada que es fa un concert, són
objectius que poden fer trontollar les
finances del consistori municipal.   El
Fòrum es proposa, així mateix, com a
meta evitar o al menys escurçar el
distanciament polític existent entre
els dirigents polítics i la ciutadania de
la Colònia. Aquest objectiu estava en
vies d’aconseguir-se quan,
sobtadament, es produí, per motius
aliens al fòrum, la seva  suspensió i
conseqüent frustració dels

El fòrum de la Colònia de Sant Pere
que va iniciar les seves activitats l’any
2004 i va elaborar el seu primer
pressupost participatiu el 2005 amb el
suport de tots els partits polítics
representats en el consistori, va quedar
suspès el novembre de 2006 . En les
passades eleccions tots els partits
polítics reiteraren el seu suport al
fòrum, i l’actual batle en declaracions
a la premsa , ha reiterat durant aquest
estiu la voluntat del govern actual
d’iniciar de bell nou les seves reunions
i activitats. La visió positiva del fòrum
és, per tant, un denominador comú
dins la nostra classe política.
Recordem que dintre dels principals
objectius d’aquesta entitat ciutadana
s’hi troba el debat sobre els principals
problemes de la Colònia de Sant Pere
i la seva resolució mitjançant propostes
econòmiques vinculants, les quals són
consignades en els pressuposts anuals
del consistori. El fòrum ha pretès
també, sense que fins ara hagi estat

participants. Ara, perquè la represa
sigui possible, cal que els responsables
de la política de participació ciutadana,
assumeixin el repte de reiniciar les
reunions amb actitud positiva i amb
voluntat de fer valer les legitimes
propostes que democràticament es
formulin i, d’acord amb el seu
reglament, s’aprovà.
En les passades eleccions la
participació en les urnes de les
colonieres i coloniers fou exemplar.
La nostra ciutadania té dret a esperar
que els seus polítics donin també una
resposta exemplar al desig de
participació dels veïns i veïnes de la
Colònia dins tots els àmbits locals.
L’actual govern parteix amb un marge
de confiança, però no ha d’oblidar que
els coloniers guarden, tradicionalment,
una percepció negativa de la gestió
que s’ha feta en i del territori d’àmbit
local. Tenir en compte això pot evitar
noves decepcions i frustracions.

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.

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius

Exposició col·lectiva de pintura

L’exposició de pintura organitzada per
Manuel Fiol que aplegà obres de
l’escola de Mercè  Lavilla i alguns
quadres de Carme Sànchez fou molt
visitada i posà el punt de l’art plàstic a
les festes de Sant Roc. Una exposició
molt variada i bella que demostra, una
vegada més, que l’art no es deixa
condicionar pels noms de qui firmen
les obres, sinó molt més pels ulls de qui
les contemplen.Foren moltes les
persones, coloniers i estiuejants, que
fruïren en la contemplació de
l’exposició.
En Manuel Fiol organitzador i ànima
de l’exposició atingué en tot moment
els visitants amb l’actitud respectuosa
que el caracteritza, i va contribuir
sens dubte a la comunicació dels
espectadors amb les diverses obres,
temàtiques i estils de l’exposició.
A la Colònia que en alguns aspectes

hem perdut el nord i la brúixola per a retrobar-lo, en qüestió de cultura anam
avançant. Aquesta exposició n’és una mostra.

de la Colònia

II TROFEU FARALLÓ D’AUBARCA
EN SOLITARI I A DOS

Dissabte dia 1 de setembre es va
celebrar una regata, el recorregut de
la qual consistia a sortir de la Colònia,
anar a voltar el Faralló (deixant-lo a
babord) i tornar. Però aquesta vegada
la tripulació de cada veler només podia
estar formada per un o dos regatistes,
augmentant així la complexitat de la
prova. A part d’això, hi havia una mar
de fons bastant considerable, sobretot
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de la Colònia
fora de la badia, i aquest fet encara
dificultava més la navegació,
especialment a les barques petites.
D’altra banda, el vent no va ser gaire
fort (força 1-2 de Gregal) i per aquesta
raó va ser una regata bastant lenta: el
primer va invertir gairebé 4 hores en
realitzar el recorregut i el darrer en va
necessitar  aproximadament 5. Pel
que fa a la participació, es pot dir que
va ser tot un èxit, ja que hi havia 10
embarcacions de la Colònia i una
d’Alcúdia. En general, la gent va
demostrar un cert interès i molta il·lusió
per encetar la propera lliga d’hivern, a
més, la vocal de vela i el president de
la nova junta directiva del Club es van
implicar molt en la realització d’aquesta
regata, per tal de tocar de ben a prop
les característiques i necessitats
d’aquest esport. Esperem que tot
segueixi així de bé en la temporada
vinent, que si no hi ha res de nou
s’encetarà dia 29 de setembre a les
15:00 h. Enhorabona a tothom i ànim!

CLASSIFICACIÓ 
Posició Embarcació Armador Temps corregit 

1 HESPÉRIDES XL  Toni Massanet 00 min 00 s 
2 SMILE Colau Obrador 03 min 24 s 
3 KAYA Joan Jofre/M. R. Cantó 03 min 50 s 
4 TACUMA Toni Llinàs 13 min 29 s 
5 MADRUGADA Gino Crescioli 19 min 59 s 
6 SES XESQUES X, Sastre/X. Fiol 24 min 00 s 
7 SAIL AWAY (R.C.N.P.P.) Toni Miralles 25 min 03 s 
8 IDEFIX UNO Bernard Weidmann 31 min 07 s 
9 ES GROGUET Roger Mendiela 52 min 50 s 

10 TREMPALLAMPS Enric Oltra 1h 16 min 34 s 
11 SURIÑE Carlos Serra DNF 

 

Finalment, cal destacar l’èxit dels
cursos d’adults de vela realitzats durant
el mes d’agost, desitjant que se’n
puguin anar fent més al llarg de
l’hivern, per tal de donar cabuda a la
gent interessada que no ha pogut
obtenir plaça en aquesta ocasió.
Recordau que podeu seguir l’actualitat
de la vela a la Colònia a la pàgina
d’Internet kayaracing.blogspot.com

M.R.C.E.

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

OFERTA FORMATIVA CURSOS ADULTS 2007-2008
Informació i matrícula a l’edifici municipal de Ses Escoles o a l’edifici municipal de la Bassa d’en Fesol, del 10 de
setembre a l’11 d’octubre, de les 11 h a les 13 h i de les 18 h a les 21 h.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

- Consolidació de la lectura,
l’escriptura i l’aritmètica.
- Per a persones que vulguin accedir
a cursos de secundària o a cursos de
qualificació professional.
- Horari: d’octubre a maig, dimarts i
dijous, de 17.30 h a 19.30 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.

ENSENYAMENTS DE LLENGUA
CASTELLANA. NIVELL INICIAL,
BÀSIC O NIVELL INTERMEDI

- Horari: dilluns i dimecres, de 18.20 h
a 19.20 h, de 19.20 h a 20.20 h, o de
20.20 h a 21.20 h.
- Lloc: edifici de la Bassa d’en Fesol
de la Colònia de Sant Pere.
      - Dates: del 15 d’octubre al 19 de
desembre. Hi ha opció d’una segona
fase, del 4 de febrer al 28 de maig.

Àrea acadèmica

ENSENYAMENTS INICIALS:
PRIMER CURS. NIVELL I.
ALFABETITZACIÓ
- Per aprendre a llegir i escriure.
- Aritmètica bàsica.
- Horari: d’octubre a maig, dimarts i
dijous, de 17.30 h a 19.30 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.

ENSENYAMENTS INICIALS:
SEGON CURS. NIVELL II.
CONSOLIDACIÓ

OFERTA DE CURSOS PER A PERSONES ADULTES A L’INSTITUT DE
BATXILLERAT LLORENÇ GARCIAS I FONT D’ARTÀ:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER
A PERSONES ADULTES (ESPA =
ESO)
- Matèries: societat, naturalesa,
matemàtiques i comunicació
- Horari: horari d’horabaixa i vespre.
- Lloc: IES Llorenç Garcias i Font
d’Artà.
- Dates: primer quadrimestre,
d’octubre a gener; segon quadrimestre,
de febrer a juny.

PREPARACIÓ PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS ALS MÒDULS DE
GRAU MITJÀ O GRAU SUPE-
RIOR DE FORMACIÓ PROFES-
SIONAL
- Matèries: preparació dels temes
socioculturals i cientificotècnics.
- Horari: horari d’horabaixa i vespre.
- Lloc: IES Llorenç Garcias i Font
d’Artà.

PREPARACIÓ PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LA UNIVER-
SITAT PER A MAJORS DE 25
ANYS

CURSOS DE LLENGUA ANGLE-
SA PER A PERSONES ADULTES

Nota: la matrícula als cursos d’aquesta
àrea s’ha de formalitzar abans de dia
28 de setembre.

noticiari
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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

Àrea  d’ampliació cultural

CATALÀ PER A CATALANO-
PARLANTS I (preparació per al nivell
B de coneixements de llengua
catalana)
- Horari: dilluns i dimecres, de 20 h a
21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 5 de novembre al 28 de
maig.

CATALÀ PER A CATALANO-
PARLANTS II (preparació per al
nivell C de coneixements de llengua
catalana)
- Horari: dilluns i dimecres, de 21 h a
22 h.

- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 5 de novembre al 28 de
maig.

CATALÀ PER A CATALANO-
PARLANTS III (preparació per al
nivell D de coneixements de llengua
catalana)
- Horari: dijous, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 8 de novembre al 29 de
maig.

CATALÀ PER A NO
CATALANO-PARLANTS I

- Horari: dilluns i dimecres, de 18 h a
19 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 5 de novembre al 28 de
maig.

CATALÀ PER A NO CATALA-
NOPARLANTS II
- Horari: dilluns i dimecres, de 19 h a
20 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 5 de novembre al 28 de
maig.

Àrea  ocupacional
ALEMANY TURÍSTIC I (50 hores)
- Horari: dilluns, dimecres i divendres,
de 19 a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 22 d’octubre al 19 de
desembre.

ANGLÈS TURÍSTIC (Colònia de
Sant Pere) (50 hores)
- Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21 h.
- Lloc: edifici municipal de la Bassa
d’en Fesol.
- Dates: del 6 de novembre al 19 de
febrer.

INFORMÀTICA. INTRODUCCIÓ
A L’OFFICE: WORD (30 hores)
- Horari: dilluns, dimecres i divendres
(horari a determinar).

- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 5 de novembre al 10 de
desembre.

INFORMÀTICA. INTRODUCCIÓ
A L’OFFICE: FULL DE CÀLCUL
(30 hores)
- Horari: dilluns, dimecres i divendres
(horari a determinar).
- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 12 de desembre a l’1 de
febrer.

INFORMÀTICA. INTRODUCCIÓ
A L’OFFICE: BASE DE DADES
(30 hores)
- Horari: dilluns, dimecres i divendres
(horari a determinar).
- Lloc: Ses Escoles.

- Dates: del 4 de febrer al 7 de març.

INTERNET I CORREU
ELECTRÒNIC (20 hores)
- Horari: dimarts i dijous (horari a
determinar).
- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 6 de novembre al 10 de
gener.

DIBUIX ASSISTIT PER ORDINA-
DOR: AUTOCAD (40 hores)
- Horari: dimarts i dijous (horari a
determinar).
- Lloc: Ses Escoles.
      - Dates: del 15 de gener al 18 de
març.

noticiari
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Cursos ocupacionals de llarga durada (emmarcats dins el contracte programa signat
entre la Mancomunitat del Nord i la Conselleria de Treball i Formació)

i per raons de mala organització del
calendari, externes al Programa
d’Educació d’Adults, no s’han realitzat
tot i tenir un nombre suficient
d’alumnes interessats. (Demanam
disculpes als possibles alumnes
afectats.)

- Tots els cursos ocupacionals de
llarga durada es duran a terme entre

els mesos de gener a juny, segons la
durada de cada curs.
- L’objectiu d’aquests cursos és la
formació professional continuada, i la
qualificació i la millora de determinats
sectors professionals.
- Aquests cursos estan cofinançats
pel Govern de les Illes Balears
(Conselleria de Treball i Formació) i
l’Ajuntament d’Artà, i per això són
completament gratuïts.

CURS D’OFIMÀTICA
CURS DE MONITOR D’OCI I
TEMPS LLIURE
La publicitat d’aquests cursos es farà
quan l’Ajuntament rebi la confirmació
que aquests cursos es poden dur a
terme. D’aquesta manera evitarem
crear molèsties i falses expectatives
als alumnes preinscrits a algun
d’aquests cursos, els quals últimament,

Àrea d’oci i temps lliure

BALL DE SALÓ
- Horari: Iniciació: dimecres, de 20 a
21.30 h.
Mitjà: dimecres, de 21.30 a 23 h.
Estàndard o llatins: divendres, de 20 a
21.30 h.
Avançat: divendres, de 21.30 a 23 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 7 de novembre al 28 de
maig o del 9 de novembre al 30 de
maig.

CERÀMICA
- Horari: dilluns i dimecres, de 15 a 17
h, de 17 a 19 h, o de 19 a  21 h. Dimarts,
de 15.30 a 19.30 h.
- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 5 de novembre al 3 de
març o de 6 de novembre al 26 de
febrer.

CREUETA

- Horari: dimarts i dijous, de 15 a 17 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 6 de novembre al 6 de
març.

DANSATERÀPIA
- Horari: a determinar.
- Lloc: gimnàs del Col·legi Públic Na
Caragol.
- Dates: a determinar.

DIBUIX I PINTURA
- Horari: dimarts i dijous, de 19.30
h a 21 h.

      - Lloc: Residència de Persones
Majors.

- Dates: del 6 de novembre al 22
d’abril.

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT
      - Horari: dimarts i dijous, de 17.30
h a 18:30 h, o de 18.30 h a 19.30 h.

- Lloc: gimnàs del Col·legi Públic Na
Caragol.
- Dates: del 6 de novembre al 29 de
maig.

LLATRA
- Horari: divendres, de 15 h a 19 h, o
dilluns, de 15 h a 19 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 5 de novembre al 25 de
febrer o del 9 de novembre al 7 de
març.

LLATRA (Colònia de Sant Pere)
- Horari: dimecres, de 15 h a 19 h.
- Lloc: edifici municipal de la Bassa
d’en  Fesol.
- Dates: del 7 de novembre al 5 de
març.

MACRAMÉ
- Horari: dimecres, de 19 h a 21 h, o
divendres, de 17.30 h a 19.30 h.

noticiari
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- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 8 o 9 de novembre  al 30
de maig.

MÈTODE PILATES
- Horari: dilluns i dimecres, al matí.
- Lloc: a determinar.
- Dates: a determinar.

PUNT MALLORQUÍ
- Horari: dilluns i dimecres, de 15 h a
17 h, o de 17 h a 19 h. Dimarts i dijous,
de 15 h a 17 h.
- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 5 de novembre al 3 de
març o del 6 de novembre al 6 de
març.

RESTAURACIÓ DE MOBLES
- Horari: divendres, de 17 h a 21 h.
- Lloc: Ses Escoles.
- Dates: del 19 d’octubre a l’1 de
febrer o del 8 de febrer al 30 de maig.

SEVILLANES
- Horari: Iniciació: dissabtes, de 16 h
a 17.30 h.
Avançat: dissabtes, de 17.30 h a 19 h.
- Lloc: gimnàs del Col·legi Públic Na
Caragol.
- Dates: del 10 de novembre al 31 de
maig.

TAI-TXI (Colònia de Sant Pere)

 - Horari: dilluns i dimecres, de 19 a 21
h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia de
Sant Pere.
- Dates: del 5 de novembre al 3 de
març.

TAI-TXI
- Horari: dimarts i dijous, de 19.30 a
21.30 h.
- Lloc: gimnàs del Col·legi Públic Na
Caragol.
- Dates: del 6 de novembre al 6 de
març.

MATRÍCULA
REQUISITS BÀSICS:
- Ser major de 16 anys i de 18 anys per
als cursos de l’àrea acadèmica.
- Una fotografia de carnet (*).
- Una fotocòpia del DNI (*).
(*) Si no la duguéreu el curs passat o
si és la primera vegada que us hi
matriculau.
TERMINIS DE MATRICULACIÓ:
- Alfabetització, formació inicial,
formació de base, graduat escolar i
roves lliures d’FP: fins dia 28 de
setembre.
- Tots els altres cursos: fins dia 11
d’octubre.
LLOCS:
- Edifici municipal de Ses Escoles
Carretera de Sant Salvador, s/n (Artà)
Tel. 971 83 52 38 / 971 83 56 24 Fax
971 82 90 86
- Edifici municipal de la Bassa
d’en Fesol
Plaça de la Bassa d’en Fesol, s/n
(Colònia de Sant Pere)
Tel. i fax 971 58 92 97

HORARIS:
- De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
i de 18 h a 21 h (Artà).
- De dilluns a divendres, d’11 h a 13 h
(Colònia de Sant Pere).

QUOTES

ÀREA CULTURAL
- Català 36 €
- Llengua castellana 67 €

ÀREA OCUPACIONAL
- Alemany turístic (60 hores) 67 €
- Anglès turístic (60 hores) 67 €
- Informàtica. Introducció a l’Office:
Word 67 €
- Informàtica. Introducció a l’Office:
full de càlcul 67 €
- Informàtica. Introducció a l’Office:
base de dades 67 €
- Internet 45 €
- Dibuix per ordinador: Autocad. 45€

Tots els cursos de l’àrea ocupacional
són gratuïts per a treballadors en actiu

ÀREA D’OCI I TEMPS LLIURE
- Ball de saló 80 €
- Ceràmica 70 €
- Creueta 70 €
- Dibuix i pintura 80 €
- Gimnàstica de manteniment  72 €
- Llatra 30 €
- Macramé 72 €
- Pilates 80 €
- Punt mallorquí 70 €
- Restauració de mobles         110 €
- Sevillanes 57 €

- Tai-txi 80 €
- Cursos de l’àrea acadèmica (per a
material) 30 €

Els cursos ocupacionals de llarga
durada són GRATUÏTS.

Teniu en compte que...
- Per raons d’organització, les dates i
els horaris poden canviar.
- La devolució de la quota de matrícula
es farà:

* Sempre que no hagin passat més
de 15 dies una vegada que hagi
començat el curs.
* Si per qualsevol motiu s’ha
d’anul·lar els curs.

- El nombre mínim de persones
matriculades perquè es pugui fer el
curs és de 15 alumnes.
- El cost del material, menjar, beure,
etc., va a compte de l’alumnat, tret
que el curs estigui subvencionat.

BONIFICACIONS
- Les famílies nombroses de tres fills:
un 20 %
- Les famílies nombroses de quatre
fills: un 25 %
- Les famílies nombroses de cinc fills:
un 30 %

noticiari
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Fira d’Artà 2007
M. Paula Ginard Vílchez, regidora de cultura, patrimoni i festes

Ha duit molta feina organitzar la
fira?
Sí. Pareix que només s’ha d’organitzar
un dia però si miram el programa
podem veure que hi ha quasi tot el mes
d’activitats. A més, també s’ha de dir
que, essent una fira ramadera, s’ha de
mirar molt per tenir bona cura de tots
els animals que hi haurà exposats a la
fira.
Quines coses més s’han de tenir
en compte?
Hi ha molts de col·lectius que hi
participen i hem de poder mirar perquè
tots puguin realitzar la seva mostra en
les millors condicions possibles. A
més, amb la gran afluència de gent
que ve de fora també hem de tenir en
compte que tots els accessos al nostre
poble estiguin ben controlats per la
policia municipal. També hem de

pensar que nosaltres només ens fixam
en el resultat final de tot això i abans
hi ha tota una feina prèvia de col·locar

cartells, cadafals, il·luminació,
senyalització,... que impliquen molta
feina per part dels treballadors del
nostre ajuntament als quals vull donar
les gràcies per la seva dedicació.
I no només els treballadors municipals
ja que gairebé tots els carrers del
poble en prenen part.
És clar. Sense la participació de tot el
poble no hi hauria fira i des de
l’ajuntament el que volem és fer que
el poble hi participi cada any amb més
il·lusió i ganes que mai, aportant també
noves iniciatives i idees.
Alguna cosa més?
Només em queda convidar tothom a
que vengui a disfrutar de tots els actes
que hem elaborat amb molta d’il·lusió
per a tots vosaltres. Molts d’anys!.

DIVENDRES
7 DE SETEMBRE

A les 17 h, exposició d’olis d’ANNA
M. MUNTANER, a la sala
d’exposicions de Na Batlessa.
Romandrà oberta de l’1 a l’11 de
setembre, de les 11 h a les 14 h i de les
17 h a les 20 h.
A les 20 h, inauguració de l’exposició
«EN MARXA AMB ETIÒPIA».
Fotografies d’Agustí Torres, a la
sala d’actes del Teatre d’Artà.
Romandrà oberta fins dia 29 de
setembre, de les 19 h a les 21 h. Ho
organitza: Llevant en Marxa.
A les 21.30 h, recital poètic,
«PARAULA DE DONA»: de muses
a subjectes del discurs». Les dones
han estat, tradicionalment, relegades
al paper de destinatàries o
inspiradores. En aquesta acció es

pretén reivindicar, a partir d’una
selecció de poetes contemporanis, la
visibilitat de les descendents de Safo,
primera gran poetessa. Espectacle
bilingüe de poesia, música i dansa. Al
Teatre d’Artà. Preu: 5 euros.
A les 23 h, a l’amfiteatre de Na
Batlessa, CONCERT DE ROCK,
amb l’actuació del polifacètic JAIME
ANGLADA, conegut popularment
per la seva presència en el programa
d’IB3 Nit d’Èxits. Ha destacat,
sobretot, per la seva carrera musical
en els festivals internacionals
WOMAD, fins al punt que l’han
anomenat el «Bruce Springsteen
nacional». El seu directe és únic,
contagia el públic a participar del seu
repertori, és tot un espectacle amb
bona música.

DISSABTE
8 DE SETEMBRE

A les 17.30 h, CONCURS DE
TREBALL AMB RAMAT.
Observau com els pastors donen les
ordres als seus cans per conduir les
ovelles al tancat. Tot un art de crits i
xiulets que podreu observar a la finca
situada al km 69 de la ctra. Artà—
Cala Rajada (al costat de la benzinera).
Animau el nostre representant Tomàs
Paris, que hi participarà amb els seus
cans Virat i Tosca. Hi haurà pàrquing
per als cotxes. Ho patrocina: Electro-
Hidràulica. Ho organitza: Associació
de Propietaris de Cans de Pastor de
les Illes Balears.
A les 20 h, inauguració de
l’exposició de FRANCISCA
MARQUÉS, a la sala d’exposicions
de l’Estació. Romandrà oberta fins

programa de festes
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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

dia 20 de setembre, de les 10 h a les
14 h i de les 18 h a les 20 h, i el cap
de setmana, de les 11 h a les 13 h.
A les 21 h, FIRA ALTERNATIVA:
VIURE BÉ SENSE FER MALBÉ,
als jardins de Na Batlessa.
A les 21 h, BALL OBERT, a la
plaça del Pes. Ho organitza: Esclafits
i Castanyetes.
A les 21.30 h, inauguració de
l’exposició de pintures de XISCA
PROHENS, a la tenda Vora-Vora.
Romandrà oberta fins dia 22 de
setembre, durant l’horari comercial.
A les 21.30 h, DIABÉTICAS
ACELERADAS presenta ÀNGELA
MARIA (Coffiure). Una comèdia
musicosocial. Un barrejat de Volver i
Transamèrica, però a la mallorquina.
N’Àngela Maria, germana de dues
germanes —na Margalida i na
Ramona— té una perruqueria de
barriada, «Àngela Maria, Coiffure»,
que és també ca seva; hi viu amb una
tia i una veïnada. La perruqueria és el
centre de la vida social de la barriada
i el lloc on conflueixen, entre tints,
rul·los i bigudins, l’actualitat i les
xafarderies. Al Teatre d’Artà. Venda
anticipada: 15 € — A taquilla: 18 €.
A les 22 h, TAST DE VINS, als
jardins de Na Batlessa. Ensuma i
tasta els vins de la comarca i de la
resta de les Illes Balears. Hi col·labora:
Licors Moyà. Preu: 5 €.

DIUMENGE
9 DE SETEMBRE

A partir de les 10 h:

Mostra de motos clàssiques, al
començament del carrer de Ciutat.
Ho organitza: Tomeu Pascual.
Mostra de ca de bestiar, als jardins del
Collet.
Mostra i tallers populars de bonsais,
amb la presència del mestre Gabriel
Romero, a la terrassa de Na Batlessa.

Ho organitza: Associació Bonsai —
Llevant.
Exposició de coloms missatgers, a
càrrec del Club Columbòfil Artanenc,
a la plaça del Collet.

Mostra de canaris i ocells exòtics, a
càrrec de l’Associació Ornitològica
d’Artà, a la plaça del Collet.
Mostra d’una gran varietat d’anàtids
en un llac artificial, a baix dels jardins
del Collet.
Mostra de falconeria, a la Gran Via de
la Constitució.
Toca-toca, recinte on tothom podrà
tocar conills, gallines, porquets i cabrits,
a baix dels jardins del Collet.
Mostra d’oques i cignes en un llac
artificial, entre el carrer del Collet i la
Gran Via.
Mostra de psitàcids (cotorres i lloros),
a la cantonada de la Gran Via amb el
carrer de Santa Margalida.
Mostra de cabra orada mallorquina, a
la Gran Via.
Mostra de grans corredores: estruços,
emús i nyandús, entre la Gran Via i el
carrer de Jaume III.
Mostra de muflons, llames, cérvols,
porcs senglars, cabres nanes, ovelles
nanes, porcs paquistanesos, conills
gegants, someres nanes i altres animals
exòtics, entre la Gran Via i el carrer
de Jaume III.
Mostra de gallines i d’indiots, als jardins
del Collet.
Mostra de carros enganxats, a càrrec
del Grup de Carreters d’Artà, entre la
Gran Via i el carrer de Na Caragol.
Mostra de ponis i cavalls de trot i
galop, a càrrec del Club Hípic
Artanenc, a dalt del carrer de Pep
Not.
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A les 17 h, presentació de totes les
plantilles de totes les categories del
CE Artà per a la temporada 2007-
2008, al camp de futbol de Ses
Pesqueres.
A les 18 h, partit de futbol del campionat
de lliga de tercera divisió entre els
equips CE Artà – UD Poblense, al
camp de futbol de Ses Pesqueres.

DISSABTE
15 DE SETEMBRE

XVI CURSA POPULAR DE LA
FIRA D’ARTÀ, al Poliesportiu Na
Caragol:
A les 17.30 h, iniciació masculina i
femenina (nascuts l’any 2000 i
posteriors), 300 metres.
A les 17.40 h, benjamins masculins i

femenins (1998-1999), 500
metres.

A les 17.55 h, alevins masculins i
femenins (1996-1997), 800
metres.

A les 18.10 h, infantils masculins i
femenins (1994-1995), 1.600
metres.

A les 18.25 h, cadets masculins i
femenins (1992-1993), 2.000
metres.

A les 18.45 h, absoluta, 13.000 metres
aproximadament.
A les 20 h, inauguració de l’exposició
de pintura de MIQUEL MESTRE
SANCHO i TONI NADAL, a la
sala d’exposicions de Na Batlessa.
Romandrà oberta del 15 al 30 de
setembre, de les 18.30 h a les 21.30 h.

A les 21 h, VIII MOSTRA DE
BALLS TRADICIONALS, amb
l’actuació de les agrupacions
convidades, Colla de Balls de Santa
Gertrudis (Eivissa) i el grup folklòric
Peña El Caliche (Múrcia), al Teatre
d’Artà. Aquests grups folklòrics,
vinguts d’Eivissa i Múrcia, ens
oferiran les seves millors danses. Ho
organitza: Esclafits i Castanyetes.
Preu: 2 €.

DIUMENGE
16 DE SETEMBRE

A les 9 h, III TROBADA DE
PIRAGÜES ES FIRÓ, sortida del
moll de la Colònia de Sant Pere fins a
la Cova Gran. Inscripcions al 971 58
92 97. Ho organitza: Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere.

A les 17 h, FINALS DEL TROFEU
DE TENNIS FIRA D’ARTÀ de
consolació A, consolació B i categoria
B. A partir de les 19 h, final de la
categoria A, a les pistes de tennis del
Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza:
Club Tennis Artà.

DIVENDRES
21 DE SETEMBRE

A les 21.30 h, al Teatre d’Artà,
VETLADA DE GLOSAT, X
Concurs de Glosat Joan Sansó
Geneca i Antoni Ginard Butler,
combat de glosa improvisada i de

picat, dins els actes de la Diada de
Mallorca. Ho organitza: Associació
Cultural Artà. Hi col·labora: Consell
de Mallorca i l’Associació Canonge
de Santa Cirga (vegeu programa a
part).

DISSABTE
22 DE SETEMBRE

A partir de les 17 h, FIRA
D’ENTITATS, on els clubs esportius
i les entitats culturals presentaran els
programes corresponents a la
temporada 2007-2008. A més, la Fira
estarà amenitzada amb diferents
exhibicions, música, karaoke i un
castell inflable, a l’amfiteatre de Na
Batlessa. Romandrà oberta fins
a les 20 h.

Durant aquests dies també romandrà
obert el Centre de Visitants del
Projecte Ferrutx. Es pot visitar de
forma permanent, de dilluns a
divendres, de les 10 h a les 14 h, a la
sala d’exposicions de l’Estació. El dia
de la fira es podrà visitar
entre les 10 h i les 13 h.

programa de festes
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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
L’estiu, temps de festes.

Al passat número d’aquesta revista,
Mn Antoni Gili va publicar el programa
i la crònica de les festes de St Salvador
de fa 100 anys. Era ben vistosa la
diferència amb les festes actuals i
crec que ens podria fer reflexionar.
Aquelles, eren unes festes, diria jo
que centrades. El culte era el centre:
dia 5 completes a L’Església, dia 6
tèrcia amb sermó, dia 6 a vespre
completes de la Mare de Déu i dia 7
ofici de la Mare de Déu amb sermó.
Cert que hi havia altres coses com
l’estelar intervenció de la banda de la
misericòrdia, els focs artificials, les
carreres, la verbena, concerts, etc.
Altres festes antigues encara mostren
més clarament el centrament en el
culte: Sant Joan de Ciutadella i el
nostre estimat St Antoni pràcticament
es redueixen a desplaçaments
adornats cap als actes de culte al sant.
De totes maneres seriem ingènuus si
pensassim que el culte era l’únic
element de la festa. No era així. Les
festes d’un temps tenien tots els
elements de les festes d’avui dia:
disbauxa com a saludable ruptura amb
el ritme del treball i de les ocupacions
normals, certament acompanyada
d’alcohol i sexe encara que sols fos
ballar d’aferrat i mostrar-se
públicament com atractius;  i també
eren, com ara, una manifestació visible
del ser del poble, essent una ocasió de
trobada de la gent, i fins i tot establint

una competència en espectacularitat
amb pobles veïns i festes anteriors.
Però l’element central de donar culte
al sant limitava els elements
centrifugs. I la disbauxa, limitada, era
una válvula d’escape saludable que
engrassava i feia més bona de dur la
monotonia del treball i la vida normal.
Les festes d’avui en dia han perdut el
culte com eix central. I la disbauxa,
deslligada de tot control, es converteix
paulatinament en la directora de la
festa. Un conegut historiador i
folklorista local, en privat, referint-se
a les festes de Sant Antoni deia que
ara, totes les festes tendeixen a ser
iguals: consum de les mateixes
begudes (per no parlar d’altres
consums) mentre s’escolta la mateixa
música. El mateix a cada festa i a
cada poble.
No tenc cap
pretensió de
reclamar que el
culte torni a ser el
centre de la festa.
Donar culte, és a
dir, fer actes que
contenten i satisfan
a la divinitat no és la
manera més
a d e q ü a d a
d’entendre el
cristianisme. De fet
sols un llibre del
Nou Testament, la

carta als hebreus, interpreta així el ser
cristià, i Jesús, amb el seu conegut
diàleg amb la samaritana inaugura un
nou culte en esperit i en veritat que es
dóna dins el cor de cada home i cada
dona. Els actes de culte cristià no són
tant per contentar la divinitat com per
unir-nos a ella.
Tampoc pretenc repetir les crítiques
tradicionals molt puritanes en contra
del contingut eròtic i d’alcohol que
tenen les festes. Ja he dit que dins un
control pot tenir un efecte positiu.
I fins i tot m’agradaria elogiar la
democratització que han sofert les
festes. Mirant la festa de St Joan de
Ciutadella veim que és l’expressió
d’una societat pagesa dominada per
la noblesa i el clero. Les nostres festes
de Sant Salvador, en canvi, manifesten
molt clarament una societat on multitud

de la parròquia
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de la parròquia

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

Servim:
Carns, fruites i verdures
Torrades i adobos
Ofertes quinzenals
Encàrrecs per telèfon
Servei a domicili.

Horari d’estiu
De dilluns a dissabte :
De les 8,30 a les 20,30
No tancam els migdies

Avda. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971836390

de persones i entitats variades aporten
el seu art, el seu esport, la seva música
i altres expressions. I això és un element
molt positiu que no vull fer altra cosa
que valorar.
Però això no ens ha de fer deixar de
veure que, en general, els actes més
multitudinaris de les festes són tots
iguals a totes les festes i a tots els
pobles i consisteixen en allargar i
profunditzar la disbauxa sense cap
límit de temps ni d’intensitat. A aquests
actes les falta un element que les
centri i les inclogui dins un ordre més
general que les limiti i les doni sentit.
L’Església va fer durant molts d’anys
el servei desagradable i poc valorat de
posar límits que contenien el
desbordament dels elements
centrífugs de les festes. Ja fa anys
que la societat l’ha rellevada d’aquest
servei. Però cap entitat ni conjunt
d’entitats han ocupat el seu lloc.
Si aquest fenomen estigués limitat a
les festes tendria poca importància.
Seria un simple parèntesi de la vida
que és el que és la festa. Però passa
igual amb tota la resta: Abans,
l’Església feia el servei desagradable
i poc valorat d’establir i mantenir un
model de persona bona i normal. El
tenien clar els pares, els mestres i les
autoritats. Certament que la joventut
sempre exercia una força centrífuga
per no ajustar-se al model rebut, però
com que el model era ferm, aquesta
rebel·lió juvenil no tenia importància,
o fins i tot era positiva, feia evolucionar
poc a poc el model obligant-lo a

convertir-se en millor i a anar superant
les seves contradiccions.
L’Església també ha estat rellevada
d’aquest servei i tampoc ha estat
substituïda per ningú. Els pares, els
mestres i les autoritats estan orfes
d’un model de persona normal i bona.
I això du grans problemes en
l’educació. Ja veim coses que no ens
agraden. I encara en veurem de més
grosses.
El cristianisme té un enorme potencial
per proclamar un model de persona.
Va ser cridat a fer-ho primer per
estats de frontera de l’antic imperi
Romà (Armènia i Etiòpia), després
pel mateix imperi, més endavant pels
pobles celtes de les illes britàniques i
les aristocràcies dels regnes
germànics. Ara, en un procés que va

començar amb la revolució francesa,
hem estat rellevats d’aquest servei.
¿Tornarem a ser cridats per fer-lo?
No ho sabem, i la veritat és que tampoc
ho necessitam.
El que sí que hem de fer és ser una
comunitat que es construeix com a
grup i com a persones individuals
emprant l’ensenyament de Jesús.
Hem de viure i aplicar els valors de
l’Evangeli a les nostres petites vides
de cada dia. I els nostres germans ens
veuran i en nosaltres han de veure lo
útil per la vida que és l’Evangeli i
potser n’agafin alguns valors o fins i
tot ens tornin a cridar per mantenir
l’estructura simbòlica i moral de la
societat. Però decidir això és cosa
seva i no nostra.
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Viatges Llevant

Bàsquet

La nova junta directiva 2007-2011
Enguany és any d’eleccions, el nostre club també
va celebrar eleccions per elegir la nova junta
directiva. Només es presentà una candidatura i
la nova junta 2007 / 2011 la formen les següents
persones:
Presidenta, Maria Ginard Mas, Vicepresident,
Lluís Ferrer Riera, Secretària, Assumpció
Santandreu Ginard, Tresorer, Toni Gayà Vives,
Vocals, Sebastià Carrió Rayó, Andreu Múñoz
Perez, Magdalena Ginard Ginard, Xènia Algué
Santiago, Sergio Alonso Ramos Nieto, Margalida
Pallicer Massanet, Xavier Viejo Vicens, Maria
Antònia Nicolau Ferragut, Antònia Tous Ginard,
Guillem Serra Gelabert, Toni Serra Gelabert,
Carlos Ramirez Caparrós, Biel Tous Santandreu
i Maria Lliteras Longas.
Ja sabeu que us podeu adreçar a nosaltres per
qualsevol cosa. També podeu consultar la nostra
pàgina www.arta-web.com/basquet, que s’ànirà
actualitzant al llarg de la temporada.

Comença una temporada especial

La nova temporada 2007 / 2008 del CE Sant Salvador d’Artà ja
s’ha posat en marxa! Després d’una feina intensa en cercar
jugadors, entrenadors, delegats, espònsors, etc, el club de bàsquet
ja està preparat per començar la nova temporada que, com diu el
titular de la notícia, es tracta d’una temporada especial ja que el
bàsquet artanenc compleix 25 anys!!
Enguany, el club té pensat orientar la temporada i organitzar actes
en funció d’aquest aniversari, per això, a través de la revista
Bellpuig i altres canals de comunicació  us anirem informant de les
distintes activitats que durem a terme.
Els equips federats que formen aquesta temporada són els
següents: un Mini masculí, dos Infantils masculins, un Cadet
masculí, un equip sènior provincial femení, un Primera Autonòmica
femenina i un equip Primera Autonòmica masculina.
També ens volem referir a l’Escoleta de bàsquet que, un any
més, pretén començar la seva activitat el dia 1 d’octubre. Cal
assenyalar que el dia 22 de setembre es durà a terme el Firó i el
nostre club té reservat un estant per informar dels horaris, dies i
quotes a totes les persones interessades en apuntar-se a aquest
esport.

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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ARTA 

C/. Ciutat, 48-A Tel. y Fax 
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*  P.V.C.

La Fira

Cada any, el CE Sant Salvador de
bàsquet participa a la fira d’Artà.
Aquest any, la jugadora Maria Lliteras
Longas, ha confeccionat el dibuix que
commemorarà els 25 anys del Club i
que anirà estampat a les camisetes.
Com sempre, per adquirir la camiseta,
donar suggeriments o simplement
informar-vos, esperam la vostra visita:
estarem situats davant els jardins de
na Batlessa.

Loteria de nadal

El club ja té la Loteria de Nadal. Si
voleu adquirir el nostre número 10.396,
el dia de la Fira ja tindrem a la vostra
disposició els dècims.

Dues jugadores a primera nacional

Les jugadores Maria Antònia Nicolau i Clara Llabata, enguany han fitxat per
l’equip de Primera Nacional Femenina dels Bons Aires, per això, des d’aquí els
volem desitjar sort i encert en aquest nou equip, en el qual, de ben segur
disfrutaran de jugar un nivell superior de bàsquet.

El club a veure la selecció

El passat 28 d’agost un total de 85 persones
vinculades al club, es desplaçaren al pabelló Palma
Arena a veure el partit amistós que jugava la
selecció espanyola contra la selecció alemanya de
bàsquet. El partit no fou d’allò més, però just veure
l’alt nivell de joc, els grans jugadors i l’ambient que
es respirava en el pabelló, ompliren de goig a tots
els assistents.

esports
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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

Dies 6 i 7 de setembre

Grup excursionista un raig d’artanencs

Programa d’activitats temporada 2007-2008

El passat dia 31 de Juliol va tenir lloc
al restaurant de Sant Salvador una
reunió per enllestir las activitats de la
propera temporada. Hi assistiren
nombrosos membres del grup, des del
mes «novatos» hasta gent amb molta
d’experiència a la muntanya com
l’amo en Tofol Medina i d’altres.
Desprès de pegar un robec, una mica
de pa amb oli amb pernil i formatge i
de postres un tros de gató fet per sa
madona que va ser d’allò de lo més bo,
ens posarem a la feina per triar les 17
excursions que farem aquesta pròxima
temporada que començarà el dia 7
d’octubre i acabarà l’1 de Juny amb la
baixada al Torrent de Pareis, i entre i
entre excursions tan clàssiques i  de
tots conegudes com La Trapa, Sa
Costera o Sa Volta d’es Puig Roig. La
novetat de aquest any serà l’estada
d’un cap de setmana al refugi de
Deia.

El calendari queda així:

DIA                             LLOC
7-10-07                Es Clots Carbons  (Sa Calobra)
21-10-07 Possessió de S’Arrom-Es Cornadors-Cuber (Sóller)
04-11-07 Orient –Sa Rateta
18-11-07 Ferrutx (Artà)
02-12-07 Puig de la Pinoa (Formentor)
16-12-07 Portell de sa Costa-Binibesi-Soller
30-12-07 Muntanyes de Calicant (Sant Llorenç)
13-01-08 Volta d’es Puig Roig (Escorca)
27-01-08 Morro de Catalunya-El Pal (Pollensa-Formentor)
10-02-08 Moles de Son Pacs i Sa Comuna (Valldemosa)
24-02-08 Sa Costera (Sóller)
09-03-08 La Trapa (Andratx)
06-04-08 Serra d’alfàbia (Sóller)
20-04-08 Cap de setmana refugi de Deia
04-05-08 Port de Soller-Na Cordelline-Cala Tuent
18-05-08 Es Calo-Cala Torta (Artà)
01-06-08 Torrent de Pareis (Escorca)

esports
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Començarem els nostre comentari
hípic anomenant el guanyador del
ranquing de regularitat temporada
2006/07. Es tracta del cavall Joli de
France, propietat de Alessia
Sánchez.Joli de France, té sis anys i
és fill del cavall americà Trigger Speed
i l’egua nacional Rudy de Spain R i
desde els seus inicis a l’any 2003 ha
aconseguit 22 victòries, uns guanys
aproximats de 12.000 € i un rècord de
1.17 sobre 2.150 mts a Son Pardo.
Quant els resultats més importants
cal destacar el quint lloc el Gran Premi
del Criador de 5 anys, el quart lloc el
Criterium dels 5 anys i la seva darrera
victoria aconseguida: el Premi Ciutat
de Manacor per a cavalls nacionals.
Per tot això l’empresa « Elèctrica
Jaume Mestre « farà entrega d’un
magnífic trofeu durant el transcurs de
la Fira d’Artà al representant d’aquest
regular cavall.
El segon classificat del ranquing ha
estat el francés Krak Mutin porpietat

de la quadra Sa Carbona.Krak, el qual
ha sumat a totes les carreres que ha
participat i ha registrat un temps de
1.14. Sense cap dubte s’ha convertit
en poc temps en un dels millors cavalls
de tota la plantilla balear. Els altres
cavalls que segueixen a la classificació
final del ranquing són Misterios Mar
de les quadres Blaugranes, My
Dream, de la quadra So Na Sopa i
Larisol Pou Rafal, de la quadra Es

Pou d’Es Rafal. Per a finalitzar  hem
d’ anomenar altres cavalls que han
puntuat fa quinze dies com Gentille de
Nuit, Hanson Horse GS, Gleam Bowl,
Hacker Black i Jennifer Branch. I per
una altra banda donar l’enhorabona a
tots els participants a les carreres
disputades a Son Catiu amb motiu de
les festes de Sant Salvador.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Millor PUNTS SP MA MA MA MA MA MA
Temps TOTAL 27-jul 28-jul 04-ago 11-ago 18-ago 25-ago 01-sep

DUQUE MORA 1.19 2
ESTAR DE NUIT 1.18 15
FLASH THE GLEAM 1.18 4
GENTILLE DE NUIT 1.18 29 4RT 1
GLEAM BOWL 1.18 11 4RT 4RT 2
GRAND AMOUR 1.17 4
HACKER BLACK 1.17 28 4RT 3ER 3
HANSON HORSE GS 1.17 13 1ER 4
JAMIN DE KOR 1.17 21
JATKINSON VX 1.17 13
JENIFER BRANCH 1.18 13 2ON 3
JOLI DE FRANCE 1.17 66 1ER 2ON 1ER 1ER 15
JUDGE LLM 1.18 3
KRAK MUTIN 1.14 49 1ER 1ER 4RT 9
L’AUBA VX 1.19 13
LAMBRO BRANCH 1.17 12
LARISOL POU RAFAL 1.16 39 2ON 3
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 43
MY DREAM 1.19 40 1ER 1ER 4RT 9
NADIVA CL 1.20 7
NEW WOMAN 1.21 5
NIT D’OR 1.20 8

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE JULIOL-AGOST-SETEMBRE
LIDER:  JOLI DE FRANCE
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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Doma clàssica

Exitosa participació artanenca en el campionat de Balears 2007.
Quatre subcampionats:  Ignasi Maria amb Bonito, Ignasi Brunet amb Madroñero i Nadal Ferriol amb
Fighting Blue  i  Americano i un tercer: Nadal Ferriol amb Manijero.

El passats 25 i 26 d’agost a les
instal·lacions de Son Molina es realitzà
el campionat de Balears  de doma
clàssica. Nou binomis artanencs en
prengueren part realitzant molt bon
paper.  Aquest resultats es veien venir
ja que en els concursos realitzats durant
l’estiu s’obtingueren puntuacions que
feien pensar en el pòdium.
El jurat de la prova estava format per dos
jutges nacionals i un internacional aplicant
el reglament estrictament i estant els punts
bastant cars. Si bé, aquest tipus de jutjar,
aparentment dur, es fiable i comparable a
la resta de campionats nacionals.
La climatologia no fou molt favorable,
havia plogut fins poques hores abans
del concurs i la pista, el primer dia, no
estava recuperada presentant un poc
de fang i bassiots. El segon dia l’estat
era molt millor, però la temperatura i
humitat afecta en els cansaments dels
equins. No obstant, les condicions eren
iguals per a tots els participants.
Cal destacar l’ambient esportiu que
impregnà durant tota la competició i el
grup d’afeccionats artanencs que es
desplaçaren fins a Son Molina per
animar als esportistes.
Les categories que participaren foren:
Cavalls de 4 i 5 anys, Infantil, Cadets
i Joves Genets.

Poltres de 4 anys.
Julio Alou i Ballerina. El primer dia
restaren un poc descentrats, la poltra

s’espantava de les banderes, cossiols,
...Així i tot acabaren la represa. En el
segon dia Ballarina estava molt més
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confiada i les coses canviaren molt
obtinguin una mitjana del 59 %.
Maribel Cursach i Legolas
realitzaren molt bon campionat
especialment el primer dia en que
Maria Bel realitzar una excel·lent
munta, sens dubte la millor de la
temporada, portant molt centrat i
expressiu a Legolas i obtingueren una
64’20 %. El segon dia es mantingué
en la línia si bé, Legolas es mostrà un
poc cansat. Finalment obtingué un
62’90 % i la cinquena plaça del
campionat.
Nadal Ferriol i Manijero, semental
de la «Yeguada Martet», estaran en
la seva línea. En la prova del primer
dia erraren un poc en les allargaments
i obtingueren un 66’20 % classificant-
se primer en la «Copa Cavall» i la
tercera plaça de la prova. En el segon
dia es mantingueren i aconseguien la
tercera plaça del campionat.
Nadal Ferriol i Fighting Blue es
mostraren molt regulars els dos dies
col·locant-la cada vegada en segon
lloc que fe que aconseguissin el
subcampionat de Balears amb una
mitjana del 72 %.

Poltres de 5 anys
Nadal Ferriol i Americano, semental
de la «Yegüada Martet», es mostraren
millor el primer dia guanyant la «Copa
Cavall», i col·locant-se segon en el
campionat. En el segon dia baixaren
un poc el rendiment però aconseguint
la segona plaça. Finalment quedaren
subcampions de Balears amb una
mitjana del 64%.

Infantils
En Gori Gil i n’Estel  es mostraren
discrets el primer dia en que Estel està
un poc tens. El segon dia es mostraren

molt regulars durant tota la represa,
executant-la molt concentrats i al nivell
en que ens tenen acostumats, pujant
tres punts la puntuació del dia anterior.
Lisa Koch i Jesuïta realitzaren un
bon campionat, amb molta regularitat
i a un bon nivell. El primer dia amb un
63’40 suposà la primera posició en
la prova «Copa Cavall» nivell bàsic
(reservada a cavalls de pura raça).
En el segon dia, muntà molt bé i
millorà les puntuacions, un 65’10 %,
que li permeté la quarta plaça de la
classificació del campionat.

Cadets
Ignasi Maria i Bonito es mostraren
bastant regulars i al nivell que ens
tenen acostumats. El primer dia amb
un 61’30 % es col·locà primer ex-
aequo amb el binomi menorquí. El
segon dia realitzaren una bona represa
excepte en l’execució de l’»apoio» a
l’esquerra en que Bonito es mostra
molt tens. Obtingueren la segona
posició del dia i el Subcampionat de
Balears.

Joves Genets
Ignasi Brunet i Madroñero.
Possiblement fou la categoria on les
puntuacions del participants estaven
més igualades. El primer dia superà
en solvència les dificultats tècniques
del recorregut però realitzà una errada
de recorregut i aconseguí la tercera
posició. En el segon dia  millorà el
nivell i executà la represa amb molta
seguretat, aconseguit la segona plaça
de la classificació i el Subcampionat
de Balears

Enhorabona a tots i a seguir treballant
que la temporada no s’ha acabat.

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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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

Dimecres tancat.
Horari cuina: de les 13 a les 15:30 hores i a partir de les 19 hores
Menú diari de dilluns a divendres.
Reserves: 971 83 58 96.

«V circuit de vólei platja nocturn»
Toni Xavier – Sergi, M.A. Nicolau – M. A. Gomila i Xevi-Pilar, guanyadors del «V circuit de vólei platja nocturn»

Vólei

Després de 6 jornades i més de 200 partits disputats, amb
55 parelles inscrites, 12 femenines, 20 masculines i 23
de mixtes, el dimecres 25 de juliol es va posar fí a la
cinquena edició del vólei platja nocturn, organitzat
pel Club Vólei Artà i patrocinat pel pub «Pas a Nivell»,
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Artà i s’Institut
de serveis socials i esportius de Mallorca.
El dimecres es varen jugar els quarts de final, semifinals
i finals de les diferents categories i a la platja es respirava
un gran ambient de vólei, i es va congregar una gran
quantitat de persones a veure els partits decisius. En la
categoria femenina, al haver-hi dos grups, els dos primers
de cada grup jugaren les semifinals de la Copa d’Or i els
3r i 4t de cada grup les semifinals de la Copa de Plata. En
les categories masculina i mixta, amb 4 grups cada una, es
classificaven pels quarts de final de la Copa d’Or, els 2
primers de cada grup, i per els quarts de final de la Copa
de Plata, el 3r i 4t de cada grup.
Quarts de final Copa de plata masculina:
Gili - Cattaneo / Felip – T. Serra                            21-0
Xaver – Toni Josep / Tauler – Miquel Angel            21-8
Gonzalo – J. Cabrer / Marc – Guillem                     10-21
Ginés – Càndil / Silva – Mosca                               21-10

Quarts de final Copa d’or masculina:
Xevi – Sergi / Bisbal – Morey                                 21-17
Jordi – Nofre / M. Mestre – Toni                            21-11
P. Alzina – J. Riera /  Pau-Micia- Pedro                 12-21
Piris - Martí  /  Llorenç  – Pau                               21-0

Quarts de final Copa de plata mixt:
Piñeiro – Mercè /  Gelabert – Pastor                       23-25
Ginés – M. Riera / Càndil – Victòria                       19-21
Nicolau - Nofre / Francina – Llorenç                      21-18

Mosca - Mosca  /  Kika – J. Riera                          21-6

Quarts de final Copa d’or mixt:
Coloma – Joan  /  Pere – Mari                                21-11
T. Morey – Merdeces / Carolina – Jordi                 21-15
Sergi - Mar / R. Gili – Angels                                 21-13
Xevi – Pilar  /  Joan Marc – Aina                           21- 6

En la categoria masculina, les semifinals de la Copa de
Plata les jugaren:

R. Gili - T. Cattaneo/Xavi – Toni Josep               21- 17
Marc - Guillem/Ginés – Càndil                              9 - 21

La final, Ginés - Càndil /  Gili - Cattaneo es decantà a
favor dels primers, per segon any consequtiu per un ajustat
24 a 22.

En la categoria femenina, les semifinals de la Copa de
Plata les jugaren:
Rosario - Montse/Angels – Puigserver                 21-18
A. Riera - Francina/    Victòria–A. Navarro         25-23

La final, Rosario – Montse / Aina Riera - Francina va ser
per a les segones per 21 a 15

En la categoria mixt, les semifinals de la Copa de plata
enfrontaren:
Victòria – Càndil/  Pastor- Gelabert                      23-21
Kika – J. Riera /  M.A. Nicolau - Nofre              20-22

La parella guanyadora va ser la formada per per Nofre i
M.A. Nicolau,  que s’imposaren a Victòria i Càndil per
21 a 12

El 17 de novembre se celebrarà el
sopar dels quintos del 69.
Inscripcions abans del 12 de
novembre al mateix restaurant
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

 Especialitat en E.S.O,
.   Batxillerat i adults

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

En la categoria masculina, les semifianls de la Copa d’or
les jugaren:
Jordi - Nofre/Xevi – Sergi                           16-21
Piris – Martí / Pau—Mica-Pedro                  21-12

En la final masculina, s’imposar, per segon any consequtiu
la parella Xevi-Sergi a Piris – Martí  per 21 a 18

Les semifinals de la Copa d’or femenina enfrontaren a:
Pilar – Carme  / Martina – M. Antònia                    21-13
Mercedes -Carolina /  Nicolau – Gomila                    8-21

En la final, M.A. Nicolau i M.A. Gomila  s’imposaren
a Carme i Pilar, en un emocionant partit, per 22 a 20

En la categoria mixt dela Copa d’or, les semifinals les
jugaren:
Coloma - Joan/  T. Morey – Mercedes                 21-17
Sergi – Mar Danús /  Pilar – Xevi                         13-21

La final va ser per Xevi i Pilar, que s’imposaven per 21 a
12 i trencaven una imbatibilitat de 4 anys de la parella
Coloma  i  JoanCampió femení V circuit volei platja 07

Campió mixt V circuit volei platja 07
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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«XII vólei 4 x 4» Festes de Sant Salvador>>

El dimarts 31 de juliol, als terrenys de l’Estació del tren, va
tenir lloc la dotzena edició del 4 x 4. Es varen inscriure un
total de 20 equips, el que suposava la participació de prop
de 100 jugadors/es. Es varen montar 3 camps, on es
jugaren uns 60 partits des de les 20’00 fins les 4’00 de
la matinada. Al fer-se a l’estació del tren, hi va haver molt
d’ambient, ja que eren molts els vianants que s’aturaven a
gaudir de l’espectacle. Hi va haver moments de gran
assistència de públic, i partits amb molta d’igualtat i
emoció,  i això també va contribuir a l’espectacle.
En la primera fase, els equips es varen dividir en 4 grups
de 5 equips, que jugaven tots contra tots dins de cada grup.
Els dos primers de cada grup, passaven després a jugar els
quarts de final de la Copa d’or, i el 3r i 4t de cada grup, els
quarts de final de la Copa de plata.
Les semifinals de la Copa de plata les jugaren els
equips n. 5, de Joan Riera Kika, Toni Morey i Xisco
Bisbal i n. 7, de Jordi Cabrer, Francina Jaume, Xisco
Lliteras i Joan, amb dels primers per 25 a 20. L’altre
semifinal enfrontà als equips n. 14, de Xisca Puigserver,
Toni Massanet, Miquel Angel i Miquel Tauler i n. 6,
de Clara Llabata, Jaume Calvó i companyia, amb victòria
dels darrers per 22 a 25. La Copa de plata va ser per
l’equip n. 6 que s’imposar per un ajustat 27 a 25 al n. 5.
Les semifinals de la Copa d’or les jugaren els equips n.
1 de Miquel Mestre, Pere Vaquer, Mari Zafra,
Antònia Maria, Joan Martí i Pep Alzina i n. 3, de Vicki,
Pau, Bernat i Tià, amb victòria dels darrers per 25 a 22.
L’altre semifinal enfrontà als equips n. 2, de Miquel
Pastor, Miquel Angel Tous, Toni Llabrés i Angels Servera
i n. 18, de Sandro, Lluc, Bruno, Toni i Xisca, amb
victòria dels primers per 25 a 11. La final, entre els equips
n. 3 i n. 2 va caure del costat dels darrers per 25 a 8.
També hi va haver trofeus per a la categoria infantil. El
campió va ser l’equip de Tià, Pau, Vicki i Bernat; en
segon lloc quedaren M. Bel, Stefan , Tomàs i Toni; i
en tercer lloc, Toni Ferragut, Joan Alzina, Joan
Llabrés i Albert Piris

Campió infantil XII vólei 4 x 4 s'estació

Campió XII volei 4 x 4 s'Estació
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2n classificat VIII Volei platja 4 x 4 07

Campió infantil VIII vólei platja 4 x 4

«VIII vólei platja 4 x 4 nocturn»
El divendres 10 d’agost, i per tancar la temporada de vólei
platja i també de les activitats d’estiu del Club Vólei Artà, es
va celebrar el vólei platja 4 x 4 nocturn, que arribava a la
vuitena edició. Hi participaren 16 equips i la competició va
durar fins passades les 2 de la matinada. Com cada dia que
s’ha fet vólei platja a la Colònia, hi va haver un gran ambient
i eren molts els que passejaven pel passeig marítim que
s’aturaven a gaudir d’aquest esport. Es feren 4 grups de 4
equips i jugaven tots contra tots dins de cada grup. Després,
els 2 primers passaven a jugar els quarts de final de la Copa
d’or i el 3r i 4t els quarts de final de la Copa de plata. A partir
d’aquí els partits eren eliminatoris.
Les semifinals de la fase B les jugaren l’equip n. 5,
d’Antònia Bernat, Aaron Fernàndez, Toni Reinés i Rosario,
i el n. 8 de Marc Bisbal, Edu, Pepo i Tami, amb victòria
dels primers per 25 a 12. L’altre semifinal B enfrontà  a
l’equip n. 10, de Genís Ayala, Toni Nadal i companyia contra
el n. 11  d’Antònia Cabrer, Joan Jaume, Jordi Cabrer
i Pep Jaume, amb victòria dels primers per 25 a 14. La
Copa de Plata va ser per l’equip n. 10 per un ajustat 25 a 23.
Les semifinals de la fase A enfrontaren als equips n. 1,
de Carme Sansó, Pilar García, Miquel Roca i Joan
Martí  i n, 12 de Joan Manuel, Pau Cabrer, Llorenç
Terrassa, Gonzalo i Toni Morey, amb victòria dels
primers per 25 a 22. L’altre semifinal va ser molt igualada
i enfrontà als equips n. 2, de Joan Martí Maria, Toni
Lliteras, Jose Corral, Rafel Forteza contra el n. 9, de
Toni Massanet, Xisca Puigserver, Miquel Angel,
Miquel Tauler i Aina Ferragut, i  es decantà del costat
dels darrers per un ajustat 25 a 23. La final A, entre els
equips n. 1 i 9, que repetiren enfrontament ja que s’havien
trobat a la primera fase, es tornar decantar del costat dels
n. 1 per 25 a 12
En la categoria infantil l’equip guanyador va ser el format
per Vicki, Antònia Navarro, Pere Francesc, Toni Ferragut
i M. Bel Siva, que s’imposaren a l’equip de Bel Puigserver,
Marta Melis, Núria i M. Fca. Infante
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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

Toni Llabrés fitxa pel Universidad de Màlaga i Miquel Angel Tous pel Pòrtol de 1a
nacional

Després d’una gran temporada, tant a
nivell de club, com a nivell de
seleccions, amb el vólei pista i vólei
platja, varis clubs d’alt nivell han
mostrat el seu interés per diversos
jugadors/es del Club Vólei Artà. Els
fets més destacables han estat els
fitxatges de Toni Llabrés per l’equip
de l’Universistat de Màlaga, on
combinarà partits amb l’equip juvenil
i l’equip sènior de primera nacional,
amb el seguiment de la Federació
Espanyola de Voleibol de cara a
preparar el proper Campionat del Món
juvenil; i el fitxatge de Miquel Angel
Tous pel Pòrtol, on també combinarà

partits amb el juvenil i amb l’equip
sènior de primera nacional. Miquel
Angel Tous, entrenarà un dia per
setmana a les ordres de Marcelo
Méndez, entrenador del Drac Palma i
considerat un dels millors entrenadors
a nivell internacional. Per a Toni
Llabrés suposarà un canvi important
ja sortirà de Mallorca i tot serà nou per
a ell, i al mateix temps serà un repte
important ja que a Andalusia el vólei
ocupa un lloc molt important i es trobarà
amb una gran competència.  Sens
dubte són dues baixes molt importants
per l’equip artanenc, però al mateix
temps un orgull que dos jugadors

formats a les categories inferiors del
Club Vólei Artà puguin jugar amb
equips d’aquest nivell. Enhorabona a
tots dos i a fer feina, que és la base de
l’èxit.

Natació

Campionat d’Espanya de natació infantil d’estiu
Del 29 de juliol al 1 d’agost es va celebrar al «Centro de
Natación M-86» de Madrid, el Campionat d’Espanya infantil
d’estiu amb participació de dos nedadors del Club Aigua
Esport Artà, Javi Muñoz i Guillermo Gavilla. La categoria
on competien ells dos, la infantil, englobava els nascuts els
anys 92 i 91, i per tant ells eren de l’any jove. Els resultats
no varen ser els que s’esperaven, sobretot tenint en compta
els resultats del campionat d’hivern i tambpoc perquè no
s’acostaren a les seves millors marques personal. Els
resultats de Javi Muñoz varen ser els següents: 50 lliures,
27"70, acabant en la posició 89 de la seva categoria; 100
lliures, 59"76, acabant en la posició 100; 100 esquena,
1’07"57; i 200 esquena, 2’25"85, posició 62 de la seva

esports
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SI BE VOLEU FIRAR
 COMERCIAL SANSALONI

HEU DE VISITAR

HI TROBAREU:
• PARAMENT DE CUINA 10%DTE.
• OBJECTES DE REGAL 20%DTE.
• VAIXELLES,CRISTALERIES,
• COBERTERIES
• I TAMBE JUGUETES 30%DTE

MOLTS D‘ANYS I BONA FIRA!!!!!!
COMERCIAL SANSALONI C/RECTE,2 –ARTA-TEL:971836293

categoria i la 22 del seu any. Els
resultats de Guillermo Gavilla varen
ser els següents: 1500 lliures, 18’04"18,

Campionat d’Espanya de natació júnior d’estiu

esports
posició 40, millorant la seva marca
personal en piscina de 50m.;  200
lliures, 2’09"65, acabant en la posició

66 ; 400 lliures, 4’34"43, acaonseguint
la posició 50 i la 22 del seu any.

A les piscines del Club Natació
Terrassa tengué lloc, i per tancar la
temporada, el campionat d’Espanya
de natació júnior d’estiu, amb
participació de Xisca Tous del Club
Aigua Esport Artà. La competició es
desenvolupà entre el dia 1 i el 5 d’agost,
amb la participació de les millors
nedadores de l’estat espanyol. Al igual
que a la categoria infantil, Xisca Tous
era de l’any jove, ja que la categoria
comprenia els nascuts els anys 92 i
91. Xisca Tous participà als 800 lliures,
amb un temps de 9’50"01, ocupant
l’onzena posició del seu any i el lloc 24
de la seva categoria. Un gran any per
na Xisca ja que al Campionat d’hivern,
en piscina de 25 m. aconseguí la 9a
posició i al Campionat d’estiu, en
piscina de 50m.  la 11a. Enhorabona
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Xisca Tous, a la EBE
El gran treball realitzat per Xisca
Tous durant els darrers anys i sobretot
durant aquest darrer, no ha  passat
desapercebut pels entrenadors de
l’Escola Balear de l’Esport (EBE) i
na Xisca passarà a formar part, a
partir d’aquesta temporada, la 2007-
08, del grup selecte de nedadors que
treballaran al Centre de Tecnificació
del Poliesportiu «Prínceps
d’Espanya». Serà un canvi molt
important dins la seva vida ja que es
traslladarà a Palma per a fer 4t d’ESO,
a un Institut al mateix poliesportiu on

entrenarà,  i compartirà estudis amb la
resta d’esportistes que formen part
dels centres de tecnificació de les
Illes Balears, com poden ser el tennis,
vela i ciclisme entre altres. Tendrà un
horari especial d’estudis que li
permetrà entrenar matí i tarda, i
comptar amb unes inmillorables
condicions d’entrenament. A més,
tendrà l’oporotunitat de poder entrenar
tot l’any en piscina de 50 m., un dels
grans inconvenients que tenia a Artà.
Estarà a la residència Reina Sofia de
Cala Nova, on compartirà estància

amb la resta d’esportistes dels centres
de tecnificació. Així i tot seguirà
competint pel Club Aigua Esport Artà,
i per tant no quedarà desvinculada del
club que l’ha vista néixer i créixer
com a esportista. Enhorabona i a
treballar de valent com sempre ho has
fet i aprofitar aquesta oportunitat, ja
que són pocs els escollits.

Pretemporada a Biniparraitx, Menorca

Per quarta temporada, el Club Aigua
Esport Artà dugué a terme la
pretemporada al campament menorquí
de Biniparraitx, del 27 al 30 d’agost.
Varen ser quatre dies de contacte
amb l’aigua i sobretot de contacte
entre els nedadors, després de l’estiu.
Al tenir nedadors de diversos pobles,
aquests quatre dies de convivència
són molt positius de cara a afrontar la
nova temporada. Els entrenaments
que dugueren a terme els 16 nedadors
participants varen ser tant a l’aigua
com a fora, en sessions de matí i
tarda. La climatologia va acompanyar
després d’un més d’agost molt
irregular. L’excursió a la magnífica
platja de Cala Pregonda també
contribuïr a que aquests quatre dies
fossin perfectes.

esports
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RTE SA TEULERA MENU DE SA FIRA 07

Pan, allioli, aceitunas

1º - Paella al fuego de leña o Frito de marinero

2º - Lechona al horno o Rape con salsa de marisco

Postre:
- Sabayón con frutos del bosque o Ensaimada con
helado

Bebida: ¼ de vino de la casa, agua, gaseosa, cerveza
o refresco.

15 € * Persona.

Turnos: 13:00 H o 15:00 H Para reservas Tel. 971 829 245

 

NOTA INFORMATIVA DEL C.E. ARTA

Ja esta obert el plaç d’inscripció del futbol base per la propera temporada 2007-2008, els dies d’entrenament i les
categories que corresponen segons l’any de naixement son les següents:

PREBENJAMINS: nascuts l’any 2000 i 2001 entrenen dimarts i dijous de 17 a  18,15h
BENJAMINS FUTBOL-8: nascuts l’any 1999 i entrenen dilluns i dimecres de 17,15 a  18,30h
BENJAMINS FUTBOL-7: nascuts l’any 1998 i entrenen dilluns i dimecres de 17,15 a 18,30h
ALEVINS FUTBOL-7: nascuts l’any 1996 i 1997 i entrenen dilluns i dimecres de 18,30 a 20h
INFANTILS: nascuts l’any  1994 i 1995 i entrenen dimarts i dijous de 18,15 a 20h
CADETS: nascuts l’any 1992 i 1993 i entrenen dimarts i dijous de 18,30 a 20h
JUVENILS: nascuts l’any 1989, 1990 i 1991 i entrenen dilluns, dimecres i divendres de 20,30 a 22h

les inscripcions es poden fer al camp de futbol qualsevol dia de dilluns a dijous de 17,15 a 20h. demanant pel coordinador
del futbol base, Miquel Grimalt, o per qualsevol membre de la junta directiva.

També esta obert el plaç d’inscripció de l’escola de futbol pels nins i nines nascuts l’any 2002 i 2003, el responsable
es en Pere Moll i les inscripcions es poden fer al  mòbil 646 491 123 demanant per ell o el camp de futbol demanant
per qualsevol directiu.

esports
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esports
Surf
La Naturalesa i l’esport s’ajuntaren de nou
el passat 31 d’Agost per disputar el III
Campionat de Surf i Body-Board organitzat
per biscai.blogspot.com. Ja són tres els
campionats que la web dedicada a les
modalitats de Surf i Body-Board de Mallorca
i del Mediterràni ha organitzat, amb un clar
objectiu sempre present com és, la promoció
d’aquets esports desconeguts per una gran
majoria dels ciutadans de les illes i d’altra
banda fer gaudir als més petits d’un dia ple
de sensacions inolvidables, gaudint de les
onades que ens ofereix el nostre litoral.
Aquest any hi han participat un total de 42
joves d’entre dotze i dinou anys. La platja
de Sa Torre a la Colònia de Sant Pere va ser
el lloc elegit com cada any per realitzar la
prova, ja que és una platja que ofereix molt
bones onades per fer-hi un campionat amb
una accessibilitat perfecte. La competició
començà a les nou del matí amb les primeres
mànegues i durant tot el dia es desenvolupà
la competició arribant a les finals gairabé a
les set de la tarda. La veritat és que es
visqueren moments de molt d’espectacle
sobretot pels surfistes locals que es coneixen
l’onada a la perfecció. El nombrós públic
que va venir a veure la competició es va
divertir i va poder passar moments
agradables gaudint de la música i del bon
ambient que es respirava a la platja. Les
onades no varen ser les clàssiques que ens
sol oferir aquesta platja però es van mantenir
durant tot el dia i pogueren així acabar la
competició. Aquesta competició es va
disputar pel conegut sistema de mànegues
el·liminatòries, hi participaven tres
competidors durant quinze minuts de temps,
on el millor dels tres passava a la següent
mànega. Després d’un dia d’onades els
pòdis foren els següents:
-Modalitat de Surf:
 1er Classificat: Berto Vergés
2on Classificat: Alberto Sanz
3er Classificat: Jose Manuel Ribas
-Modalitat de Body-Board:
1er Classificat: Sebastián Monbarón
2on Classificat: Jaume Caballero
3er Classificat: Marc Bisbal
Com a organitzador, m’agradaria donar les
gràcies a l’agrupació de Contructors de

Llevant com a patrocinador d’aquest III campionat i a tota la gent que me
va ajudar a fer possible aquesta prova, els jutges, els encarregats de les
begudes i els entrepans, ajudants de material, càmeres, etc. moltes
gràcies a tots. També vuldria dedicar especialment aquest campionat al
meu padrí  Joan «Biscai», al cel sia, ja que tant la pàgina web com el
campionat porten el seu nom. Esperem trobarnos tots l’any que vé per
gaudir de la naturalesa  d’aquest esport que per a molts es part de la nostra
vida.

Enhorabona als guanyadors;

Joan «Biscai».
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40 aniversari de la fundació del Club Llevant
(continuació) Recopilat per G. Bisquerra.

Al desembre de 1967 es va celebrar la
primera Assemblea General tal i com
resaven o havien de resar els Estatuts
de l’Associació.
A dita assemblea es van aprovar el
pressupost per l’any 1968 el qual no
passaria la quantitat de 100.000
pessetes. També hi hagué acords en
que els nous afiliats tendrien que
abonar 200 pessetes d’entrada i una
cuota mensual de 25 ptes.
D. Joan Sard i Pujades va fer un regal
al Club d’un diccionari mallorquí, el
qual va ser acceptat i agraït.
Seguidament es va procedir a la elecció
dels càrrecs directius els quals càrrecs
quedaren quasi tots renovats sobretot
en els del vicepresident, vicesecretari
i vicetresorer recalant en les persones
de Gabriel Ginard Cursach, Francisca
Genovard Fontanet i Sebastià Riera
Tous, respectivament. Els vocals
també sofriren algunes variacions
quedant una junta directiva molt
consolidada i en caràcter definitiu.
Seguiren celebrant-se semanalment
les reunions de la junta a les quals no
hi faltaren projectes i realitzacions
dels associats. Així tenim que es va
rebre una cridada del P. Eduardo
Rojo, el qual enviava un donatiu al
Club de 1.500 pessetes. Es proposava
posar en escena l’obra «El bosc de la
senyora àvia» als pobles de Sa Pobla
i Muro. També el soci Pedro
Fernández va ser l’autor d’una
desfilada de models.

Més envant es va decidir celebrar un
sopar-homenatge al rector de la
parròquia D.Mateu Galmés, amb
motiu del seu pròxim cessament com
a rector d’Artà i oferir el club al nou
rector.
L’onze de novembre de 1968 es va
celebrar una assemblea de socis en
caràcter extraordinari a la qual es var
acordar el següent: Es va parlar de la
necessitat d’un nou local social pel
club. També i a proposta del soci
Aurelio Conesa i amb motiu de la no
acceptació de menors de 16 anys, si
formar grups infantils en edat escolar
de cara a l’esport i a concursos de
dibuix, etc. Va quedar nomenat
Aurelio com a delegat de la secció
infantil. Per planificacions esportives
van ser nomenats José L. Martínez
Duarte i Apolonia Genovard Servera.
També es va aprovar la col·laboració
en la inauguració d’un Institut de 2ª
Ensenyança, i s’aprovà crear un butlleti
informatiu del Club.
Pel concurs nadalenc de postals es
destinaren 500 ptes, distribuides en sis
premis.
Al desembre es va celebrar
l’assemblea General de socis a la qual
es va aprovar: Pressupostos per l’any
vinent de 1969. Elecció de càrrecs
directius, quedant rellevats el
vicepresident fent-se càrrec el soci
Llorenç Matamalas. El de vicetresorer
per Colau Carrió Santandreu, el de

Gestor, per Aurelio Conesa, i es
canviaren algunes vocalies.
Gener de 1969.- En la reunió de la
Junta Directiva es va acordar: Regalar
un lot de llibres per col·laborar a la
festa de Sant Antoni. Es va proposar
muntar un equip de futbol pels nins
afiliats al club. Proposar a
l’Ajuntament la dedicació d’un carrer
al malaurat mestre Segundo Diaz
Cordero. Montaje d’un Cine Club,
sota els Estatuts del Club Perles de
Manacor. Queda projectada una
excursió al Puig d’Alpara i la projecció
d’una pel·lícula al Principal, sense
quorum. Per més envant projectar la
pel·lícula «Cantando bajo la lluvia» i
un concurs de fotografies pel mes
d’octubre.
Celebrar una exposició de pintura a la
sala d’exposicions de La Caixa a la
qual hi figuraran pintors de l’illa. Es va
exposar la visita a una casa no habitada
que està en venda. Es va programar la
II Setmana d’inauguració del nou curs
sota el següents actes: Diumenge dia
19, excursió. Dia 20, conferència a
càrrec de D. Ramon Compte Porta
sobre astronomia. Dia 21, Cine Forum
projectant la pel·lícula «Ciudadano
Kane», de Orson Welles. Dia 26,
entrega de premis als gunyadors del I
Certamen de fotografia. Seguidament
es servirà un refresc.

col·laboració

c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78
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col·laboració
Festes de Sant Salvador 1947

Ens han facilitat un programa de les festes patronals
de Sant Salvador corresponent a l’any 1947, al qual
trobam coses molt interessants i per tant dignes
d’esser publicades.
Per exemple, Una salutació, no del batle, sinó que
suposam que de la Comissió Municipal de Festes, ja
que anava firmada per les inicials «La C. M.» Després
una col·laboració de Joan Melià, sobre la toponímia
artanenca, una altra de Carlos Arauz de Robles, sobre
el valor turístic d’Artà i la seva comarca i finalment un
article signat per Joan Sard comentant el XXV aniversari
de la mort del poeta Costa i Llobera.
Entre una i altra col·laboració i com a cosa insòlita per
aquelles saons ni més ni manco que 70 anuncis de
comerços i tota classe de tendes que aleshores hi
havia a Artà. També dels pocs que portaven telèfon
com per exemple el n. 5 que pertanyia a la Impremta

La Activitat, el n. 6 a la tenda de Ca’n
Ferrer Pons i el n. 10 a la Central
Elèctrica local.
A les planes centrals del programa
s’hi trobava el programa de festes
que, patrocinades pel Magnífic
Ajuntament, se celebraren els dies 3,
5, 6 i 7 d’agost de 1947 i que portava
un caramull d’actes a celebrar.
Carreres de cavalls al Cós,
passacarrers, cucanyes, focs artificials,
carreres a peu de cavalls muls i ases
a l’avinguda del Ferrocarril. Tampoc

hi faltava el futbol entre l’Artà i
Capdepera, els balls típics de la cisterna
a Sant Salvador i dues verbenes amb
concert per la prestigiosa orquestra
«Clipper’s», Singapur i «Bau i sus
muchachos». També concert per la
Banda Municipal a la plaça Espanya.
I com no, important Circuit Ciclista
a l’interior de la població el dia 6 a les
15,30. Remarcam el dia 6 perquè
aquest programa ens l’ha cedit un
home molt aficionat al ciclisme i que
fa pocs anys tengué una discussió

amb un altre aficionat, el qual sostenia
que sempre s’havia celebrat aquest
circuit el dia 7 i el primer li contestà
que no estava assabentat de tot i que
ell sabia ben cert que altres anys
s’havia celebrat el dia 6. Bellpuig ha
comprovat i donat la raó al primer
aficionat, el qual ens ho ha demostrat
cedint-nos l’original del programa del
47 on posa ben clar que fou el dia 6 i
no el 7.

(Programa cedit per Sebastià Tous Nadal)
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Del meu recer

La fira, un any més

Altra vegada ens vestirem de festa
per viure i reviure la diada, o més ben
dit, el matí de Fira. Tornarem a les
nostres converses, tan i tan semblants
a les dels altres anys. Quan acabi tot
el trull, potser pensarem si la fira
d’aquest 2007 haurà estat bona,
diferent o, més aviat haurà passat
sense pena ni glòria.
A altres pobles, la fira s’associa a la
fermança. Sí, aquesta paraula és la
més pronunciada, doncs expressa un
objecte o un desig. Fermança significa
el regal o obsequi de caràcter
extraordinari que es fa en aquesta
festa prou assenyalada.
Si havíem de fer alguna reflexió sobre
les fermances, podríem pensar si
endevinem o no, és a dir, si regalem
allò que l’obsequiat o obsequiada
esperava, necessitava o li feia més

il·lusió, podríem pensar si la millor
fermança que puguem fer és l’afecte
sincer.
Ens podríem plantejar la pregunta de
si val la pena conservar tot l’entramat
que suposa organitzar la nostra Fira o
si del que es tracta és d’encaminar la
qüestió a l’economia i sociologia. En
aquest cas, hauríem de referir-nos al
consumisme exagerat i indiscriminat.
No oblidem que la Fira és un mercat
i la situació real artanenca es reflecteix
en l’escenari on queda representat el
nostre poder adquisitiu.
Tot això podria resultar interessant i
útil, però segurament resultaria més
agradable l’actitud de deixar-nos
portar pel clima creat entorn del mercat
més ample de l’any.
Mirant d’ésser un poc pràctics, tal
volta una excel·lent fermança pel poble

seria que el Consistori dugués a terme
tots el anys la realització d’un servei
concret perquè tot els ciutadans puguin
gaudir d’una millor qualitat de vida.
En definitiva, que cada Fira es tracés
un objectiu específic suposant ésser
un bon regal col·lectiu. Sense oblidar
que aquest regal o fermança
prèviament té el treball, la salut, el
temps, la solidaritat, la intel·ligència,
l’estimació...
La Fira ja és aquí i el seu esperit conté
engrunes de continuïtat i
d’aprofundiment en la recerca del
que ens agermana i no del que ens fa
estranys.
Per tot això, si no tenguéssim la Fira,
l’hauríem de tornar inventar.
Que la Fira sigui prou lluïda per tothom.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració

La família Lliteras Vaquer

Aquesta fotografia és el reflexe de la
trajectòria de l’edat avançada viscuda
per la família Lliteras Vaquer.
Començant per l’esquerra hi trobam
la més jove de tots els germans, na
Margalida, (monja franciscana), la
qual va morí als 90 anys. Després ve
la única dels quatre germans que és
viva, na Bet Maria, la qual el passat
dia 7 d’agost va complir els 100 anys.
Vora ella el germà Toni, que va morir
uns mesos després d’haver complit
els cent i el darrer, en Joan, i el major
de la família, que va morir als 99.
Com podeu observar és aquesta una
família que moren, com tothom, però
moren vells.
Aquests quatre germans varen nèixer
a Artà al carrer del Pontarró cantonada
amb el carrer de s’Era Vella. Foren
els pagesos de la possessió de Sos
Sanxos, de Sa Canova i finalment de
Son Marí. Els dos germans fadrins els
quals han arribat a la xifra dels cent

anys, han viscut i viuen els darrers
anys de la seva vida al carrer de
Monserrat Blanes, 8.
La única descendència l’ha
perpetuada l’amo en Joan, el qual va
tenir quatre fills: na Margalida, en

Tòfol, en Bartomeu i en Joan. Els
altres tres germans romangueren
fadrins.
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Pedrís meditatiu
Festes de Sant Salvador
Les mostres festives sempre han estat
un dels elements de la cultura popular
més vius i que més trets particulars
han mantingut, principalment les festes
patronals d’Artà.
Si filam prim, però, les festes de Sant
Salvador no sempre són del gust de
tothom tot i que, aquestes contornegen
bona part del patrimoni secular i cultural
de la vila des de temps enrera.
Aquest patrimoni constitueix en gran
mesura la nostra identitat artanenca
que s’ha de conèixer i saber donar a
conèixer. És d’importància vital, però,
que aquestes mostres culturals es
realitzin amb molta cura si les volem
mantenir, fent un esforç prou encertat
en la seva difusió. Es considera festa
popular d’interès cultural aquella
celebració oberta a tothom i repetida
amb dates prefixades, que contengui
manifestacions o elements d’interès
atàvic i de caire festiu i gaudeixi
d’una ampla acceptació popular,

sempre a partir d’uns antecedents
transmesos de generació en generació
que han assolit caràcter identitari dins
la nostra vila que, al cap i a la fi, és la
que sustenta la festa.
Ben mirat, i sempre amb el respecte
per endavant de tothom i cadascú de
les artanenques i artanencs, siguin
quines siguin les seves idees o
aportacions culturals, crec que les
festes de Sant Salvador
s’esperllonguen una mica del seu
calendari més habitual; dit d’una altra
manera, massa dies de festa. Si miram
fora de les nostres contrades artanes
ens adonarem que passa totalment el
mateix. Sembla que ens provam a
veure qui aguanta més. Per això, ja no
basten quatre o cinc dies de festa; ara
ja hem arribat a set, vuit o nou dies per
amunt. Si fitam bé el programa
d’enguany, ens adonarem que tots o
quasi tots els actes comencen a partir
de les 17.00 hores. Si premsam, per

RESTAURANT CA NOSTRA  --- ESPECIAL MENU SA FIRA
ESPECIALIDAD EN COCINA MEDITERRANEA

Menús para Grupos - Salón para Eventos capacidad 170 personas – Bodas – Quintos
- Comuniones – Bautizos - Comidas de Empresas-      Catering      –    Miércoles cerrado

C/. D’es tren Nº 1 – 07570 –ARTA TEL. Y FAX  - 971835896

info@ca-nostra.com     www.restaurantca-nostra.com
MENU 09/09/07 A PARTIR DE LAS 13:00 H.

LOCAL CLIMATIZADO

1º PLATO
- ENSALADA DE FRUTOS SECOS CON QUESO
Y  MIEL DE CAÑA
- FIDEUA
2º PLATO
- BACALAO SOBRE HOJALDRE CON VERDURA
Y BECHAMEL  DE CIGALAS
- ENTRECOT CON SALSA CALVADOS,
MANZANA ASADA Y PATATAS FRITAS

POSTRES
- PUDING
- PIÑA NATURAL
- CREPÊS RELLENO DE HELADO DE VAINILLA
CON SALSA DE CHOCOLATE CALIENTE
 BEBIDAS
 SANGRIA O TINTO DE VERANO O 1/4VINO
 AGUA Y GASEOSA O REFRESCO O CERVEZA

 PRECIO 15.50 €

poc que sigui, l’esmentat programa, i
incloem horaris més matinals pels més
petits i jovençans, segur que amb cinc
o sis dies com a molt, n’haguéssim
sortit. A vegades no interessa un volum
excessiu de dies de festa, amb
l’esdevenidora passivitat participativa
que això comportaria. El que interessa
més, en la meva modesta opinió, són
la gran varietat, que hi són, de
continguts i activitats diverses per a
totes les edats. Crec que les festes
serien més actives i encara més
participades reduint el nombre de dies.
Així, doncs, no les tudem. Un exemple
molt clar: fitxau-vos amb les festes de
Sant Antoni Abad; 2 dies i prou. El
secret: deixar a la gent amb ganes de
festa, no amb més del mateix.
Molts d’anys i salut per a l’any que ve.
Toni Esteva

col·laboració
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Damunt s’Envelador
Els Centres Culturals Cristians: una resposta
A Balears, concretament a Mallorca,
hi ha una antiga tradició de centres
culturals d’inspiració catòlica. Un bon
grup es creà al darrer terç del segle
XIX; la majoria nasqueren a la primera
meitat del segle XX. Uns, la majoria,
estan estretament lligats a les
parròquies o congregacions religioses,
tot i que tenen una activitat autònoma.
Altres, tenen una vida més
independent.
En general, es crearen per donar un
espai cultural, de lleure i formatiu. A
través del temps els centres catòlics
han evolucionat i, sortosament, s’han
adaptat a les circumstàncies de cada
època. Ara, més aviat són un lloc
d’irradiació i ampliació del pensament
i de l’humanisme cristià a la ciutat,
barri , vila o poble on radiquen. La
vitalitat actual dels centres catòlics és
molt diversa i plural, i que tenen com
a missió ajudar a la vida i acció de tots
aquests centres. Precisament un dels
ajuts que pot oferir és el d’un
«Document d’Identitat» que defineixi
de manera realista adaptada als nous
temps i finalitats il·lusionadores.
L’experiència de cadascun dels
centres l’anirà enriquint i aplicant
segons les possibilitats reals de cada
lloc.
Els Centres Culturals Catòlics i
Cristians, que prenen diversos noms
(com és ara Centres Parroquials,
Centres Catequètics, Centres Catòlics,
Centres Morals, etc.), han estat en el
passat i poden ser també avui una
oferta més enriquidora de futur cap a
la persona actual molt vàlida que faci
propostes constructives i positives
davant la situació social, econòmica,
política, cultural i religiosa del moment
present.
En concret, els centres culturals
catòlics i cristians tenen cinc
característiques pròpies que els
defineixen. Els trets que s’enumeren
a continuació s’han de considerar com

uns ideals vers els quals s’ha d’anar
treballant amb realisme, però també
amb idealisme:
-Casa comuna i lloc de tothom.
-Lloc de formació integral de la
persona.
-Lloc de recerca, creació i
intercanvi divulgador de béns
culturals i d’activitats d’oci i esport.
-Inspiració cristiana i lligam entre
fe i cultura.
-Lloc de frontera i de relació amb
altres institucions.
Un centre cultural catòlic, avui, hauria
de ser l’expressió operativa d’un grup
de cristians animats per la convicció
que l’anunci evangèlic pot i s’ha de
traduir en propostes culturals. En
realitat, qualsevol lloc d’evangelització
(des de les parròquies a les
associacions laicals) té en si mateix
un valor cultural pel fet que la fe no és
mai una experiència malencaminada,
que es pugui realitzar de manera
autèntica fora d’un context i d’unes
condicions històriques determinades.
Però també és veritat que convé que
existeixin llocs, que poden tenir
característiques molt diferents entre
ells, que es proposin específicament
la tasca d’ajudar a la comunitat
cristiana a aprofundir la relació entre
l’Evangeli i la història, l’Evangeli i els
valors de la cultura i convertir-se així
en reflex de la creativitat pròpia de la
Bona Nova. Un centre cultural catòlic
és, hauria de ser, un d’aquests llocs.
Un centre cultural catòlic és un espai
d’església on es vol transmetre una
vida plena, on es proposa una síntesi
actual entre fe i cultura, on es viuen
els desafiaments de la societat actual
en els seus diversos aspectes i
s’intenta donar-hi una resposta positiva
en bé de totes les persones. L’Església
és conscient de la necessitat d’edificar
una cultura de diàleg i de cooperació
entre tots els membres de la família
humana. Aquest diàleg extreu

inspiració de la convicció que el
missatge evangèlic té força per
il·luminar totes les cultures i per actuar
com a ferment alliberador d’unitat i de
pau per a tota la humanitat. En un món
on creix el pluralisme cultural i religiós,
aquest diàleg és essencial per tal de
superar els tràgics conflictes heretats
del passat, i per assegurar que el nom
de l’únic Déu ha d’esdevenir cada
vegada més allò
que realment és: un nom de pau i un
imperatiu de pau. El centre cultural,
lloc que ha de ser per a tothom, inclús
per a persones escèptiques, els quals,
uns i altres poden oferir de manera
positiva la seva pròpia aportació a
aquesta important empresa.
Toni Esteva

Ses gloses de na
Maria Xoroia
No hi ha plaer acomparat
a un diumenge de matí
quan partim endiumenjats
cap a fira a fer un voltí.

Més si es dia és soleiat
i d’hora seim a sa taula.
si es dinar és des nostro agrats,
de salut acompanyat;
tot això, no té paraula.

Maria Cassellas

col·laboració
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys  (del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 10 de setembre de 1930

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Aspectes del problema escolar
era el titular principal de la portada del
mes de setembre i que l’articulista
parlava del nou començament del curs
i les gravíssimes qüestions que es
presenten i que l’escola suscita i
promou. A Mallorca, com a Catalunya,
un dels caires que més interessen és
que els infants puguin esser ensenyats
en la seva llengua nadiua. Ja sabem
que el govern dictatorial de Primo de
Rivera exclogué rigorosament el nostre
idioma de les aules escolars, mesura
antipedagòtica i més antipatriòtica.
Vida esportiva parlava de que
estàvem d’enhorabona els ciclistes
artanencs i tots els bons aficionats.
Bartomeu Flaquer va obtenir una
brillant classificació en les tres etapes
corregudes a Catalunya.
De Ca Nostra informava que s’havia
rebut el programa de les festes per
honorar a Sta. Catalina Thomàs amb
motiu de la seva canonització. Missa
de comunió general, Ofici Major amb
assistència del Magnífic Ajuntament
en ple, carrosses que recorreran els
carrers voltants de la parròquia,
concert al Teatre Principal i poesies a
càrrec de D. Josep Tous i Maroto.
Registre
Naixements: Juny dia 5, Margalida
Casselles Moyà. Dia 7, Antoni Llabrés
Ferrer fill d’en Joan Boté i Margalida
Jana. Dia 10, Margalida Torres Gili
filla d’Arnau Malet i d’Antònia Sua.
Dia 17, Margalida Femenias Pastor
filla de Josep Gurries i Margalida. Dia
25, Jaume Payeras Massanet fill de
Miquel Trenta i Maria Barriona. Dia
1 de juliol, Joan Carrió Bosch, fill de
Jaume i Margalida. Dia 7, Magdalena
Nebot Mascaró filla de Jaume i na
Bet de Sa Calobra. Dia 9, Agustí
Esteva Ginard fill d’Antoni de Ses

Terres i Margalida Xana. Dia 11,
Margalida Tous Esteva filla de Pere
Josep de sa Mesquida i d’Isabel de sa
Cabaneta. Dia Antoni Ginard Fluixà
fill de Joan i Sebastiana. Dia 23, Joan
Piris Gelabert fill de Rafel Piris i
Bàrbara Ciurella. Jaume Ginard
Ferrer fill d’Antoni Moner i Margalida.
Dia 27, Jaume Massanet Nebot fill de
Sebastià Punt i Maria Bosca. Dia 29,
Joan Esteva Cursach fill de Miquel
d’Es Rafal i de Margalida de Sa
Carbonera. Agost dia 2, Isabel Sansó
Danús filla de Miquel Janeca i Maria
Serra (de sa Colònia). Dia 4, Maria
Gili Ferrer filla de Bartomeu Comuna
i de Bàrbara Cap o Cartutxa. Dia 6,
Magdalena Brunet Fuster filla
d’Antoni Escrivà i de Rosa Mosca.
Dia 7, Maria Massanet Carrió filla de
Gabriel Busquer i de Aina Maria de
son Duc. Dia 12, Antoni Nicolau
Gelabert fill d’Antoni Butigueta i Maria
Ciurella. També Catalina Reus Ferrer,
filla d’En Pere Pindango i Catalina
Vermella. Dia 17, Andreu Sureda
Blanes fill de Joan de S’Auma i de
Maria de Lares. Dia 21, Catalina
Ferrer Bernad filla de Pere Canet i
Margalida Pantalina. També Catalina
Servera Ginard filla de Joan i
Margalida. I Guillem Sancho Ferragut
fill de Sebastià i Maria. Dia 29, Sebastià
Canet Femenias fill de Miquel Caragol
i de Catalina Maya. Setembre dia 8,
Maria Francisca Solivellas Antic fill
de Jaume i Antònia Maria.
Defuncions.- Dia 17 de juliol:
Jaume Sancho Tous, Cusí, de 44 anys.
Dia 23, Jaume Juan Llaneras, Quec,
de 75 anys. Dia 24, Antoni Cursach
Cursach, de 15 anys. Dia Jaume Picó
Picó, Rotxet, pàrvul. Dia 30, Llucià
Cantó Amorós, de Bellpuig, 60 anys.
Agost dia 3, Francisca Canet Flaquer,

de 95 anys. Dia 6, Maria Massot
Servera, Massota, de 68 anys. Dia 9,
Jeroni Sunyer Ferrer, de 86 anys. Dia
17, Antoni Genovart Esteva, de Son
Terrassa, 64 anys. Dia 26, Margalida
Sureda Vives, Porreta, de 80 anys.
Dia 29, Antoni Febrer Febrer, Vermell,
de 67 anys.
A sa Colònia dia 16, Juan Dalmau
Guiscafrè, de 21 anys i Maria Mestre
Orell de 28 anys.
Matrimonis: Juliol dia 12, Pere
Ginard Blanes, Monseriu, amb
Bàrbara Juan Payeres, fadrins.

Artà, 20 de setembre de 1930
La Santa Pastoral Visita era el titular
principal de la portada.
S’anunciava que pel dimecres dia 24
a les tres del capvespre, arribarà a la
nostra vila l’Exm. I Ilm. Sr. Arquebisbe
de la Diòcessi, Dr. D. Josep Miralles
i Sbert, amb la fi de practicar la Santa
Pastoral Visita. L’articulista la
importància de què el Pastor vingués
a conèixer el seu Ramat, per posar-lo
a cobri dels perills espirituals que
amenacen la vida dels nostres
feligresos.
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Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

SUDOKU --------------->
Nivell fàcil

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

A la sortida de l’auba
hi té el poble el «Llevant»
molta d’aigo i si va calma
omplen taleca remant.

L’estiu molta gent hi passa
quasi tothom va cantant
i per trobar bona taula
posen diners i envant.

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

A l'hora de tancar la present edició, no
s'ha pogut rebre  la col·laboració de
guillemots per  aquest número.

Cercau el nom dels següents escultors: Rodi, Donatello, Brunelleschi, Bernini, Fidias,
Berruguete, Puget, Canova, Houdon, Michelangelo.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: L’estiu a Cala Rajada

Publicava el entreteniments

Sudoku
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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

 C/ Batlessa

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

Fa 40 anys
Setembre del 67

Es merecido el agradecimiento más
sincero y la admiración más profunda
a la Sociedad de los «Amigos de los
Castillos» por la ayuda desinteresada
a nuestra villa en la restauración del
recinto amurallado de San Salvador.
Los trabajos realizados, su amplio
donativo y las molestias que sin duda
les han ocasionado los
desplazamientos para la dirección de
la restauración de las murallas, han
sido un fuerte estímulo para que todos,
[...] ayudáramos a esta Obra que es
sin duda lo que más carácter da a
nuestra villa.

Fa 25 anys
Setembre del 82

La primera impresión que tuvimos, al
pasar a primeros de agosto por «Sa
Creu de Na Bernada», fue que algun
«despistado» se la había cargado, ya
que, en su lugar no había más que un
montón de escombros y piedras.
Supimos después que nuestras
suposiciones no eran ciertas. Se ha
pensado que su ubicación no era muy
adecuada y se resolvió cambiarla de
sitio, a pocos metros de su
emplazamiento conocido, con el fin de
sacarla fuera de la carretera, con lo
que ganaríamos todos.

Fa 10 anys
Setembre del 97

El passat dia 3 el poble d’Artà va
donar una càlida rebuda a en Miquel
Alzamora que venia d’aconseguir la
medalla d’or a la prova americana de
ciclisme en pista juntament amb el seu
acompanyant, en Joan Llaneras,
ciclista de Porreres. Ja a l’entrada del
poble hi havia gent que l’esperava i els
nins i nines d’Artà, més de 200,
vengueren amb bicicleta per
acompanyar en Miquel fins a la plaça
del Conqueridor en el seu passeig
triomfal.
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

MISCEL·LÀNIA DE MUNTANYA

SERVEI GENERAL D’INFORMA-
CIÓ DE MUNTANYA.
http://sgim.drac.com/
Fons documental especialitzat en la
muntanya (alpinisme, escalada,
excursionisme, exploració), vessants
esportius, històrics o culturals.
Biblioteca (8000 títols), catoteca (2000
fulls), hemeroteca (400 capçals),
fototeca (foto i itinerari) i filmoteca.

EN JOC !!! - MUNTANYISME. LA
WEB DEL AFICIONATS AL
MUNTANYISME.
http://www.enjoc.com/muntanyisme/
default.asp
En Joc !!! - Muntanyisme. Ets dels
que els hi agrada fer escapades a la
muntanya, anar de càmping,
excursions, rutes, escalada? Aquí
trobaràs molta informació i adreces
d’interés.

ANEC. ASSOCIACIÓ DE NATU-
RA, EXCURSIONISME I
CULTURA.
http://personal.redestb.es/anec/
Escola de Natura, Excursionisme i
Cultura. Turisme alternatiu, activitats
per a escolars, recerca, sortides, guies
de muntanya, actuacions i activitats
de muntanya, novetats i links.

MUNTANYA I CULTURA.
http://personales.ya.com/muntanya/
Pirineus, excursionisme, esquí de
muntanya, llibres de muntanya,
telèfons d’interès, enllaços i tot allò de
la muntanya.

ARTICLES DE MUNTANYA.
http://www.geocities.com/Yosemite/
Gorge/1831/article.htm

Tot textos relacionats amb la
muntanya; Històries, travesses
hivernals, el Pedraforca, literatura de
muntanya, rutes esquí, comunicacions
excursionistes, renovació de
l’excursionisme català, ressenyes de
llibres, itineraris ...

EL MÓN DE LA MUNTANYA.
http://personal2.redestb.es/xac/
Pàgina web completament dedicada
al món de la muntanya i a les marxes
populars, de resistència....
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TEATRE D’ARTÀ

PROGRAMACIÓ SETEMBRE

Dissabte 1 i diumenge 2 a les 21.30h
Pre-estrena    COS DE DONA des de la
novel·la de Miquel Mestre
Dirigida per: Cristina Cervia
Interpretada per: Agnes Llobet
Produïda per: Produccions de Ferro
Preu: anticipada 10 euros, a taquilla 12 euros
Aforament limitat. L’obra es representarà a
l’escenari.

Dissabte 1 a les 23h
EXHIBICIÓ DE BALLS
LLATINS DE COMPETICIÓ
A la terrassa del Teatre

Divendres 7 a les 21.30h
RECITAL POÈTIC
PARAULA DE DONA: de muses a
subjectes del discurs
Les dones han estat tradicionalment
relegades al paper de destinatàries o
inspiradores
Dels texts poètics. En aquesta acció és
pretén reivindicar a partir d’una selecció de
poetes contemporànies la visibilitat de les
descendents de Safo, primera gran poetessa.
Espectacle bilingüe de poesia, música i dansa.
Intervindran: Maria Antònia Massanet, Aina Maria
Massanet, Esther Moguz, Gina Calpin, Marga Llobera i
altres.
Preu: 5 euros

Dissabte 8 a les 21.30h
DIABÈTICA ACELERADAS presenta «ÀNGELA
MARIA» (coffiure)
Una comèdia músicosocial Un barrejat de «Volver» i
«Transamèrica» però a la
Mallorquina.
Ideada, escrita i dirigida per Diabèticas Aceleradas i
Tomeu Cañellas.
Interpretada per : Pep Noguera, Jaume Sastre i Joan Pere
Zuazaga.
Sinopsi: N’Angela Maria, germana de dues germanes – na
Margalida i na Ramona- te una perruqueria de barriada
«Angela Maria, Coiffure» que és també ca seva; hi viu
amb una tia i una veïnada. La perruqueria és el centre de
la vida social de la barriada i el lloc on conflueixen, entre
tintes, rulos i bigudins, l’actualitat i les xafarderies.

Dissabte 15 a les 21h
VIII MOSTRA DE BALLS TRADICIONALS
Agrupacions convidades: Colla de Balls de Santa Gertrudis
(Eivissa) i el grup folklòric
Penya el Calitche de Murcia.
Aquests grups folklòrics vinguts d’Eivissa i de Múrcia, ens
oferiran les seves millors danses.
Ho organitza: Esclafits i Castanyetes
Preu: 2 euros

Divendres 21 a les 21.30h
COMBAT DE GLOSES DE PICAT
Dins els actes de la Diada de Mallorca
Ho organitza: Associació Cultural Artà
Ho patrocina: Consell de Mallorca
Hi col·labora: Ajuntament d’Artà
Veure programes apart

Divendres 28 a les 20.30h
LLIÇO INAUGURAL DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
A càrrec de Coloma Ribot Binimelis,
psicòloga i ex professora de l’Escola
Municipal
de Música d’Arta.
Concert gratuït

Dissabte 29 a les 21h
MUNICH SWING STARS
Amb Gunter Greffenius(vibràfon), Charlie
Höllering(clarinet), Joe Kienemann (piano) i premi de Jazz
de Bavaria, Hans Lengefeld(baix), Michael Kewl (bateria)
Música de swing i blues
Preu: 15 euros

Exposició «en marxa  amb etiopía»
Del 7 al 29 de setembre
Fotografies d’Agustí Torres
Ho organitza: Llevant en Marxa a la sala d’actes del
Teatre
Horari d’obertura: de 19 h a 21 h

oferta cultural
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TORNAREM EL DIA  21/IX

cloenda

A
vui publicam

 una de les fotos que feren història a l’esport del futbol am
ateur dels joves artanencs de fa unes dècades.

Si no ens han m
al inform

at, i creim
 que no perquè ha estat un dels retratats el que ens ho ha dit, la foto data de l’any 1948 quan el cam

p d’Es C
ós era l’únic

estadi artanenc d’aleshores i on s’hi van veure partits d’alta rivalitat entre els equips dels pobles de la com
arca.

A
ixí tenim

 a la foto un equip dels que s’anom
enaven Penyes, els quals jugaren un torneig del qual en foren guanyadors.

És de suposar que la m
ajoria de lectors coneixeran tots i cadascún dels retratats, però per si els falla la m

em
òria els anom

enam
 d’esquerra a dreta.

D
rets: M

iquel G
ustí, M

iquel M
engo, Joan G

afarró, Salvador M
orro, M

ateu X
apato i Tom

eu Funtillo.
A

cotats: M
iquel M

anyí, D
am

ià Salas, Joan Peixet, Pep B
orró i Tom

eu B
alaguer.
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