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

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col·legi Na Caragol: 971 835841
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col·legi Sant Salvador: 971 836269
GESA  avaries: 902 534902.

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
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.

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

Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dilluns
i dimecres de 20,00 a 21,00 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: 971767000 971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:C/ Major de la Colònia, 28
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les  18 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
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Tornarà el tren???

Sembla que aquesta vegada va de veres i que si no hi
ha novetats fora dels seus imprevists, la tornada del
tren a Artà serà prest una realitat.
Almanco és aquesta una notícia que fa poques dates
va sortir als periòdics de tirada provincial, on el
nostre batle Gili feia unes declaracions afirmant que
el projecte va envant i que la ubicació de l’estació
ferroviària seria on és i no fora del seu entorn com
també s’havia afirmat.
Bé, que ho véssim, va dir es cego. Actualment fa ja
trenta anys, complits el passat mes de juny, que
aquest mitjà de transport públic va ser suspès del seu
servei per mor d’unes suposades i malaurades raons
adduïdes, que els accidents ocorreguts sovint per
mor del mal estat dels vagons suposaven la definitiva
retirada del tren.
Des d’aleshores ha plogut i ha fet neu. Molts dels
actuals pares de família, i manco els seus fills, mai
no han vist el tren arribar a les nostres vies artanenques
i això que els responsables de SFM d’aquell temps
juraren i perjuraren que era cosa de dos dies.
Realment hi ha molta controvèrsia sobre la
conveniència que aquest mitjà de transport arribi
altra volta a la nostra localitat deduint que no serà
rendible. Bé, nosaltres també ho creim i potser
defensem, però la realitat és que hi ha molts altres
serveis públics (trens), dins la geografia espanyola
que no són gens rendibles i en canvi subsisteixen.
Nosaltres només preguntam: tornarà el tren a Artà?
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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.

 919

Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
El fironet Nocturn d’Octubre obre les portes a l’hivern
Tot i l’arribada del fred, el fironet es va poder dur a terme

L’arribada del fred no va impedir que
es pogués celebrar el Fironet Nocturn
d’Octubre que des de fa uns anys
organitza l’Associació de Comerços i
Serveis d’Artà. La plaça del
Conqueridor, novament, va servir de
escenari perquè cada una de les
empreses comercials pogués exposar
una mostra dels seus productes. Des
del seu inici aquest fironet ha destacat
per ser una proposta ben original i
digna a través de la qual els visitants
poden conèixer i apreciar la gran
quantitat de comerços i serveis que hi
ha Artà. De fet, uns dels principals
objectius dels organitzadors és el de
convidar la gent del poble perquè
realitzi les seves compres al petit
comerç ja que la qualitat és la mateixa
i el tracte personal sempre és molt
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
més humà. Enguany l’afluència de
públic no ha estat tan elevada com els
anys anteriors ja que el fred, el vent i
la baixada de les temperatures no
convidava a estar pel carrer. Tot i
això, el número de persones que es va
apropar fins a la plaça fou ben elevat.

El plat fort
El plat fort de la vetlada sens dubte és
la desfilada de models que es pot
veure en una enorme pasarel·la
muntada per a l’ocasió. Sobre
l’escenari es poden veure més de 150
models, tots ells del nostre poble, que
desfilen com si fossen vertaders
professionals. S’ha de dir que tot i la
manca d’experiència de la majoria de
la gent que passa, la desfilada sempre
resulta ben digna i molt aplaudida pel
públic assistent, senyal inequívoca que
els agrada allò que veuen. Enguany,
degut al fred que feia, la vetlada no es
va allargar massa estona i els
comerciants començaren a desmuntar
les seves parades just després d’haver
acabat la desfilada. Un any més volem
aprofitar per donar l’enhorabona a
tota aquella gent que ha participat en
la festa i, sobretot, a l’Associació de
Comerços i Serveis, ànima principal
del Fironet Nocturn d’Octubre.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
La Guàrdia Civil honora la seva patrona
El passat dia 12 d’octubre i com és tradicional, la Guàrdia Civil del quarter
d’Artà va honrar la seva patrona, la Verge del Pilar.
A les 12 assistiren a missa a la Parròquia, la qual fou oficiada pel rector.
La cerimònia es va revestir de gala amb l’actuació de l’orgue i el cant dels
assistents. Al final, hi hagué l’ofrena de la corona als agents difunts, que
dipositaren al peu de la creu damunt l’altar.
Seguidament es van dirigir a l’Hotel Canyamel Park. El sergent 1r del
quarter d’Artà va dirigir unes breus paraules als presents fent especial
menció a la labor que duen a terme els agents que, a pesar de la seva
joventut, presten uns serveis dignes de menció.
Acte seguit va demanar la presència del director de l’hotel, Joan
Massanet, al qual va fer entrega d’una placa en agraïment per la seva
feina al cap de l’Associació Hotelera de Capdepera.
Acte seguit es va servir un gran bufet on no hi va faltar res per poder dir
que va ser excel·lent.
Enhorabona per tant al Cos de la Guàrdia Civil local per la seva festa i
també a la direcció de l’hotel i de l’Associació Hotelera de Capdepera per
la seva organització.
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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

 922

noticiari
Programa d’educació de persones adultes

Els cursos de persones adultes 2007/2008 està a punt de
començar, un any més, amb una àmplia i diversificada
oferta educativa dirigida a tota la població adulta d’Artà,
i de més enllà. I com ja és habitual, la gent d’Artà heu
respost de forma formidable matriculant-vos als diferents
cursos que des de l’Ajuntament us hem ofert. Fet que
demostra, una vegada més, que som un poble participatiu,
no solament en les activitats festives, sinó també, i de
forma molt notable, en les activitats educatives, socials i
culturals que durant tot l’any es van organitzant.

Com vam anunciar al programa, el passat dijous dia 11 es
va acabar el termini de matriculació. Des d’aquí, però, us
informam  que el període per apuntar-se a alguns cursos
s’ha allargat. Així, us feim saber que fins dia 2 de
novembre qui vulgui es podrà inscriure a les darreres
places dels següents cursos:

CUINA VEGETARIANA  (3/11 – 15/11. Dissabtes
de 16 a 20h.)
BALL DE SALÓ
NIVELL «D» de CATALÀ
CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
INFORMÀTICA ACCÉS I EXCEL
LLATRA
SEVILLANES
TAI-TXI
TALL I CONFECCIÓ

El nombre de vacants que resten depenen del curs i del
grup que desitgeu. Per a més informació sobre aquest
tema i tot el relacionat amb els cursos d’adults podeu pujar
a «Ses Escoles» (Carretera de Sant Salvador, s/n) o
telefonar al 971 83 52 38 / 971 83 56 24.

«Si cerques resultats diferents, no facis sempre el
mateix»
                                                (Albert Einstein)

Tomeu Ventayol participa a l’exposició per celebrar els 25 anys del taller d’obra gràfica 6a

L’artista Tomeu Ventayol, participa, juntament amb alguns dels
artistes més reconeguts que treballen actualment a les Balears, a
l’exposició que ha organitzat el taller d’edicions 6ª, obra gràfica. En
total són nou els artistes que participen a l’exposició cada amb una
obra creada utilitzant la tècnica de la xilografia. Es tracta d’una
tècnica mil·lenària en la qual per a crear les obres, cada un dels
artistes ha hagut de tallar les seves creacions damunt una planxa de
fusta, a partir de la qual després s’han fet un total de 25 reproduccions.
A l’exposició, que es pot visitar al carrer de la Puresa, 8 de Palma,
a més de les estampacions també s’hi poden veure algunes de les
planxes originals. A més de les obres de Tomeu Ventayol, participen
a l’exposició Joan Bennàssar, Jim Bird, Ramon Canet, Maria
Carbonero, Pep Coll, Rafa Fortesa, Alícia Llabrés i Menéndez
Rojas.
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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.

 923

noticiari

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

  

II Jornades de Producció Ecològica
del parc natural de la península de Llevant
Possibilitats i ús de les varietats
locals

Destinataris: preferentment
agricultors i ramaders de la
comarca

Divendres 26 d’octubre de 19h a
21h. Sessió teòrica
A càrrec de: Bartomeu Melis,
Bartomeu Anguera i Antoni Feliu
A l’oficina del Parc Natural de Llevant
– C/Estel, 2 (Artà)

Dissabte 27 d’octubre a partir de
les 9h. Sortida de camp
Visita a la finca de producció ecològica
Es Vinyol de Manacor.
A càrrec de: Biel Oliver
Punt de trobada: antiga estació del
tren d’Artà.
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L’Associació Fet per dones celebra el Dia Internacional del Càncer de Mama

Nota d’agraïment:

Fet per Dones volem donar les gràcies a tota aquella gent que d’una manera o l’altra ha participat en la festa que
vàrem organitzar. Volem agrair la col·laboració desinteressada de totes aquelles persones que varen aportar algun
plat al sopar. També volem agrair la participació de Joana Aina Flaquer, Conxa Blanco, Catalina Vadell i Perfecto
Acosta, i la col·laboració de Lluís Gili amb la seva música. No volem oblidar tampoc els comerços que ens varen
cedir algun dels seus producets per poder fer una magnífica rifa. També volem donar les gràcies a l’Ajuntament
d’Artà per cedir-nos el Teatre. I, en darrer lloc, però igualment important, volem agrair l’ajuda de Maria Femenies
i Bàrbara Sureda ja que varen fer uns bunyols de somni. Moltes gràcies a tothom!.

Fet per dones.

El passat dia 19 d’octubre va tenir
lloc, al Teatre d’Artà, la celebració
del Dia Internacional del Càncer de
Mama. L’objectiu principal d’aquesta
diada és el de conscienciar la població
en general perquè es conegui la
malaltia, quin és el seu tractament i on
es pot recórrer en cas de presentar
algun dels símptomes, així com per
donar suport a les afectades d’un dels
càncers més comuns entre les dones.
Al teatre d’Artà hi assistiren més de
100 persones que varen poder escoltar
les diferents intervencions de les
especialistes. La primera en parlar
fou  Gina Calpin, presidenta de
l’associació Fet per Dones, amfitriona
de l’acte, que va voler aprofitar per
donar la benvinguda a cada un dels
presents a la vegada que va explicar
una mica quin havia estat el procés de
constitució de l’associació i en quin
moment es troba actualment. Tot
seguit va prendre la paraula Conxa
Blanco, la doctora de l’associació que
va enviar unes paraules d’ànims tant
a les afectades com als seus familiars.
A continuació va parlar Joana Aina
Flaquer, psicòloga, que va remarcar
l’importància que suposa conèixer i
acceptar la malaltia. En tot moment
les seves paraules foren
d’encoratjament i va voler deixar clar
que hem d’aprofitar la vida i centrar-
mos i valorar els petits detalls. Després
de la psicòloga, na Gina va presentar
a Perfecto Acosta, president de

l’associació APROP, que s’encarrega
d’ajudar als pacients afectats de
qualque tipus de càncer i als seus
familiars. Finalment, Catalina Vadell,
oncòloga, va remarcar que tot i que el
càncer de mama és un dels que més
comuns ja que afecta a 1 de cada 20
dones, també s’ha avançat molt en el
seu tractament fins el punt de poder
afirmar que el nivell de curació i de
qualitat de tractament és un dels millors
d’Europa. Després de la xerrada, pujà
a l’escenari Lluís Gili, que va interpretar
dues cançons seves. Una d’elles, Viu
la vida, la va estrenar per a l’ocasió i
fou aplaudida pel públic assistent.
Finalment, i després d’una rifa, Maria

Antònia Palmer i Rosi Cruz, membres
de l’associació Fet per Dones, varen
concloure l’acte amb la lectura d’un
poema. La festa va acabar a la terrassa
del Teatre on hi havia muntades
diverses taules plenes de menjar que
tots els presents degustaren amb
entusiasme.
L’endemà l’associació Fet per Dones
també va aprofitar el Fironet Nocturn
d’octubre per muntar una paradeta i
vendre bunyols. La idea va resultar
ser tot un èxit i es varen recaptar
alguns doblers que es destinaran
íntegrament als projectes de
l’associació.

noticiari
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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

 925

noticiari
El conseller de mobilitat visita Artà
Gabriel Vicens va assegurar que un dels objectius de la seva conselleria és la recuperació de la línia de tren fins al nostre
poble

El conseller de Mobilitat i Ordenació,
Gabriel Vicens, juntament amb altres
membres del seu departament, el
gerent dels Serveis Ferroviaris i els
batles d’Artà i Son Servera visitaren
les estacions de tren d’aquests dos
municipis. Segons sembla, la
recuperació del vial d’Artà i el retorn
del tren són una de les prioritats de la
conselleria de Mobilitat per la qual
cosa ja s’està elaborant el projecte
per fer viable aquesta possibilitat. El
conseller va voler conèixer en quin
estat es troben actualment les
estacions d’Artà i Son Servera per
veure si és factible recuperar el seu ús
ferroviari. El que ja no està tan clar, ja
que suposa l’expropiació de molt de
terreny, és que la línia es pugui allargar
fins a Cala Rajada.

L’explotació del bar de Ses Pesqueres surt a concurs

El Ple de l’Ajuntament d’Artà, en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2007,
va aprovar el Plec de clàusules tècniques i econòmicoadministratives que ha
de regir el concurs, en procediment d’urgència, per a l’adjudicació de l’explotació
del bar del camp de futbol de Ses Pesqueres. Tota aquella gent que estigui
interessada pot demanar els requisits a l’Ajuntament d’Artà abans de divendres,
dia 2 de novembre.
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURS SOBRE 

RECURSOS SOCIALS E

INTEGRACIÓ SOCIAL 
 

CONTRIBUIR A LA

INTEGRACIÓ SOCIAL

DE LES PERSONES

ASSISTIDES.  
 

Del 6 de Novembre al 18 

de Desembre de 2007. 

 

Camí de Sant Salvador, 
Edifici Ses Escoles. Artà. 

Inscripcions: 

• Els dimecres de 9h a 13h al Centre Social d’Artà. 

C/ Rafel Blanes, 10. 

• De Dilluns a divendres de 9h a 14h al telèfon           

699 00 71 68. 

• Per fax al tlf: 971 55 98 68. 

• Per email:  
 manacor@caritasmallorca.org 

noticiari
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noticiari
Artà passat per aigua

El passat dia 16 d’0ctubre Artà va
tornar rebre la visita de la pluja, una
pluja benvinguda pels aqüífers però
no tant per la forma en que va
descarregar fent que els nostres dos
torrents es desbordassin i les preses
no donassin abast per recollir els 46
litres en manco mitja hora.
A les fotografies que inserim podeu
observar bé els cabdals dels dos
torrents passada ja la fúria principal,
però que encara traslladaven moltes
tones a la mar.
Això dels torrents sempre és novedós
i molta gent curiosa es va desplaçar
fins al pont dels Cocons i també al pas
de la carretera d’Alcúdia per
contemplar un fet poc inusual a la
nostra contrada. Afegir que el riuet
de Canyame també va vessar
desembocant fins a la mar gran.
Però el pitjor no és el que fins ara hem
desglosat perquè molts llocs de dins
el poble reberen aigua per tot
principalment a Na Batlessa, els baixos
del teatre, el carrer de Maria Ignàsi
Font dels Olors, (entre d’altres), el
qual tengué que ser tallat al trànsit. I
no en parlem de moltes cases
particulars sobretot de la part baixa
del poble o del carrer de Ciutat. De
fet no estam preparats per aquestes
plogudes tan intenses i moltes vegades
també pecam de no ser prevenguts a

l’hora de fer les construccions als
indrets on l’aigua sosté que són passos
realment perillosos.
No ens volem tirar cap farol però el
problema de les inundacions del
Teatre, al nostre poc saber tendria
una solució definitiva: Fer un «torrent»
per davall el pas dels tarongers i que
seguís pel soterrat del Teatre fins a

desembocar a la síquia, la qual també
es podria fer més fonda. D’aquesta
manera, els veins del carrer Ciutat i
els amfiteatres i baixos de na Batlessa
no passarien penúries quan hi hagués
plogudes fortes.
Ara les coses s’han normalitzades
però pensem que qualsevol dia es
poden repetir.
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Son Pis de Rotonda

per Pep Tosar

Horabaixeja. Es dies ja han començat a
curtejar de valent però quan jo surt de
ca nostra, carrer de Ciutat, 36, encara
hi veuen bé. Obr es portal i pos es peus
damunt aquest trespol que mos va
costar prop de dotze mil euros, just a
noltros. En aixecar ets ulls tot d’una
veig ses Papes, ses meves veïnades,
guaitant pes portal, i en obrir sa boca
per saludar-les m’envesteix una
bafarada de clavegueram que se
m’aferra en es paladar i a sa gorja. Per
acubar-se! Ja fa cinc anys que estam
amb aquest perfum per berenar, dinar
i sopar, però, mira, tu: no hi ha manera
d’avesar-s’hi: cada vegada pareix sa
primera. Després d’escopir un parell
de pics per tal de llevar-me sa mala
boca, don ses bones tardes a ses maries
i també a n’en Jaume des Gran Via, que
arronsa ses espatlles davant ses
fesomies d’oi que ‘des i ara mostren es
seus clients: uns parroquians que a
pesar de sa pudor de cadàver que surt
de sa claveguera que hi ha just davant
sa terrassa des seu negoci i sa fumassa
des cotxos que passant a dos pams des
pambolis deixen aquell racó ple de diòxid
de carboni, encara consentim d’anar-
hi a berenar: en Jaume se’n fa creus!

-I quant dius que te cobren per tenir ses
taules defora?

En Jaume bufa, ‘cluca ets ulls i estira
ses celles per amunt.

Es Gran Via és s’únic bar de sa carretera
on es poble encara és mínimament
reconeixedor. Gent de tota edat,
converses d’actualitat animades, amb
un mallorquí doctíssim, cafè, gelats,
granissades, camia blanca i mocador
vermell per sant Antoni: un cafè de sa
carretera.

Però jo vaig fins a ca mumare, as cap
damunt des carrer. Un piset de setanta
metres quadrats, davant ca na Pere
Andreva. Prop de dos mil euros li feren
pagar a ella: encara li va anar bé. I torn
pensar amb so trespol. I com més hi
pens més lleig el trob. I llavò’ pens en
tots aquells embulls que se varen
destapar quan una comissió des carrer
va anar a demanar explicacions... De
com mos varen humiliar a tots es
veïnats, menyspreant ses nostres raons
i posant-mos mà a sa butxaca per
finançar un projecte polític amb so que
sa majoria de noltros no hi combregava.
Però llavò’ me dic, no hi pensis pus: és
aigua passada.

Pas per ca na Xineta i veig que hi han
posat una pizzeria nova. Part enllà una
immobiliària alemanya, llavò’, a ca’n
Faro, hi seuen una partida d’estrangers,
torrats pes sol, amb camia blanca per
fer més coneixedora sa torradura, sa
clenxa feta i una olorassa d’essència de
revista que se mescla amb sa des carrer,
fent un combinat olfactiu ben exòtic.

Me miren passar i jo, fora cap vergonya,
vestit amb calçons curts, unes esclaves
de l’any-passat-s’altre i una camiseta
de ses festes, m’acost a ells i els mir en
ets ulls talment com ells me miren a mi:
com si fóssim a un zoològic. I més
avall, lo mateix: ca’n Balaguer, el
Dorado, es bar Canyes, Ca’n Gorries,
etc...: es mateix paratge, es mateix
reciclatge. Però per devers sa plaça, un
canvi radical. Per damunt es bancs tipo
post que s’antic arquitecte mos va
deixar per a que mos ne recordàssim
d’ell, una malafí de bolivians,
equatorians, gent fora cap dobler i
encara manco sort, que seu a sa cadira
més barata des carrer. Amb cosa d’un
parell de rajoles hem passat des
mostrador de s’opulència ordinària de
s’estat des benestar centreeuropeu –
com poden menjar amb aquesta pudor!-
a s’estretor des sud-americans, que
com un peix dins es rostoll, conformen
avui es paisatge humà de sa carretera.

Tirant per amunt cap a ca mumare pas
per ca na Catalina Marina, que com
molts d’horabaixes espera, ‘seguda dins
s’esplandit de sa finestra, es darrer raig
de sa llum des dia abans d’enfonyar-se
dins es seu amagatall i pentura encendre
qualque llum elèctric. Amb ella me
passa com amb so Gran Via: és com un
finestró menut per on s’hi veu un
trosset des poble que encara puc
reconèixer. En passar per s’estanc,

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.
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m’atur un moment per pegar un cop
d’ull a ses postals. Aquestes postals
que sa gent que mos visita sol comprar
per enviar en ets seus coneguts, una
imatge representativa des lloc on han
estat. Una d’un portal rodó, una altre de
l’esglèsia i sant Salvador, Ses Païsses,
ametlers florits, una dona fent llatra,
una d’una platja... Lo nostro, vaja. Però
llavò’ pens: com és que no n’hi ha cap
des nou carrer Ciutat, una bona
fotografia on llueixi es trespol, es bancs
tipo post, ses faroletes, ets estrangers
entaulats, ets arbres-xampinyó, ets
àrabs, es sud-americans, etc? A més,
amb s’avantatge que sa pudor no hi pot
sortir, a sa foto!

Total, puj a veure mumare i la trob tota
encesa perquè hi ha un canot que a més
de no deixar-la passar perquè sempre
jeu estirat de través enmig des carrer,
els fa, a diari, una escampadissa de
cagarades: davant ca seva o devora ses
tomàtigues de ca’n Cabrer. Diu que ja
han donat part mil vegades però es ca
fa es seus comptes.

-I de qui putes és aquest ca!?
-D’aquests estrangers de sa botiga rara,
davant sa cotxeria de ca’s marquès.
-Ja ho val!

Li suggeresc que actuïn a la manera
antiga: que comprin un poc de
«producte» i convidin es ca a berenar:
morta na Linda, morts es quissons!

Res, en tornar de ca mumare, una
passa darrera s’altra, repar, dins es
restaurant Sa Plaça, cadascú a n’es seu
vent, na Montserrada Blanca observant
es panorama, en Juan Manuel de ca
s’esmolador a sa màquina des tabac,
n’Andreu Roca llegint un diari... Tots
ells veïnats meus des Cos, on vaig
néixer i viure fins en es setze anys, quan
aquest carrer de Ciutat era una cosa
ben diferenta. Enduit per un instint
misteriós que sovint seguesc i que
sovint no condueix enlloc, me retur:
veig una taula buida a sa terrassa i
decidesc quedar una estona. M’acost a
sa taula i, badant, per poc m’assec
damunt un moixet de sant Francesc

que ni s’immuta. Me mira amb desídia
com qui dir: «què te passa, beneit...?:
no veus que aquí hi sec jo?» Com que
es moixos me són simpàtics, li faig una
moixonia i m’assec a s’altra cadira.
Com mentre, s’acosta una de ses sis o
set cambreres d’aquest establiment, a
qual més curra, i li amolla en es moix un
enfilall de malediccions. Ella és polonesa
però es moix de sant Francesc és ben
mallorquí, de manera que la se mira de
coa d’ull i deu pensar: ja pots cantar ja!
Prov de fer-li entenent en aquesta al·lota
que faig comptes estar tot sol i que es
moix no me fa cap nosa. Com a somriu
i me pareix entendre que m’enviaran
una altra mossa que parla es meu idioma.
I, a la brava, li dic en anglès:

-Però i tu amb quina llengua xerres?
-En alemany, anglès i polonès, diu ella.

Collonut!, pens entre mi mateix. «Spain
is different, Mallorca is indifferent!»
As cap d’una estona, una sud-
americana amb cara de pomes agres
m’aclareix, en castellà, un dubte de sa
carta, plena de noms en italià. Per
simplificar deman una pizza. I mentre
esper me pos a llegir un llibre que he
començat aquests dies, que m’agrada
molt. Pas una pàgina i una altra, i llavò’
una altra i una altra més encara. Es
moix se renta davall es coll com només
es moixos ho saben fer, es carrer té un
aspecte desolat, tot comença a tancar,
no hi ha pràcticament ningú pes mig,
just queda aquest lloc obert, passen
algunes parelles d’estrangers que van
cap a ca seva i baden mirant ses cases
que encara no s’han venut. I jo, mentre
començ a sentir un pes en ets ulls, sent
un saluet dins es cap que encara no sé
què és. Com més me pesen ets ulls més
a prop i més clar el sent...
Ara ho veig! És sa corneta des polero
que ha aparcat es seu carretet blanc just
suquí davant. Calla, pareix que això
s’anima. No sé per què però s’ha tornat
a fer de dia. Ara veig es meus amics que
surten de ca n’Agustina: en Mito, amb
sa clenxa feta, en Biel amb so serrell
recte i un altre que des d’aquí no veig
bé qui és. Deu ser en Toni.
Moc ses mans a l’aire.

-Eh, som aquí!
Veig que me miren estranyats, com si
no me coneguessin. En ser davant jo,
veig que s’acosten en es polero:

-Eh, al·lots, on anau?
Tots tres duen calçons curts i sabatetes
amb calcetins. En Biel me mira amb
desconcert. Després se miren amb en
Mito i tots dos aixequen ses espatlles
com qui dir: què vol aquest? I després
li diuen a s’altre, que ara està d’esquena
comprant una pala:

-Venga, Tosar, ‘nem, que sa primera
comença d’aquí cinc minuts...
I només en aquell moment, abans que
es nin que compra sa pala de gelat se
giri i jo li pugui veure sa cara, repar que
des dets altaveus de ses crides se sent
una música que puc reconèixer, és un
fragment de Cinema Paradiso, d’en
Morricone. En Tosar paga sa pala i
mentre la treu de dins es paper se gira.
Jo fa més de trenta segons que no
respir. Es cor me retrona dins ets
ossos. En Tosar pega bocinada a sa
pala, mira cap a jo i puc notar com en
Mito li diu

-El coneixes?
En Tosar me mira durant uns instants
més i jo, per més que vulgui, no puc
mirar cap a cap altra banda.

-Qui és?, li diu en Biel.
Entre noltros cau un silenci de dos
segons que pareixen hores.

-I jo què sé!, diu ell. I tot d’una: es
darrer paga ses entrades!
I tots tres prenen fua!
Sa música puja de volum i jo repar que
ara, en es carrer, tots es cafès són
oberts, plens d’ambient, es veïnats
guaiten en es portals, i jo puc reconèixer
a tothom. Sa jovenea pel Dorado, l’amo
en Guillem entrant i sortint, es meu
padrí fent es tuti a ca’n Gorries, en
Lluïsset que surt des bar Brut, l’amo en
Guillem Ganància amb ses seves
passetes curtes, en Perico Guixó amb
sa seva Iso carregada d’alfals, en Xesc
Mostel encalçant ets al·lots, en Toni

carta al director
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Blai posant una multa a un mobilette: no
hi falta ningú.
Però de mica en mica s’atura sa música.
I s’atura tot. De cop hi ha un silenci
sepulcral. Ara tothom, tot es carrer
mira cap en es Centro. I en dos segons,
de sa part de s’Ajuntament, comencen
a guaitar dos municipals vestits de
diumenge... Però què és això?! No són
dos, són quatre! I porten un pal·li de
color blanc amb unes lletres vermelles
en llatí: mea culpa! Es pal·li avança a
poc a poc. Darrera ell, quatre municipals
més toquen, molt desavenguts, una
espècie de marxa fúnebre amb uns
tambors. Com si fos divendres sant.
Però qui són aquests que van davall es
pal·li?! Es teus collons!: no pot ser mai,
dec estar somiant! Són tots es batles
d’Artà que he conegut en sa meva vida.
Des de l’amo en Miquel de sona Sopa
fins a s’actual: són nou. Fan dues files
de quatre i davant-davant, es batle d’ara,
amb sos braços estirats cap endavant,
que du entre ses mans una caixa de
caudals, de sa mateixa manera que, a
missa, aixequen es cos de crist convertit
en neula per beneir-lo. Tots ells amb
aire circumspecte. Però per què s’aturen
a cada punt?!

-Eh, Toni, Toni! Què passa per allà
dalt?
-Atle ona bés!
No s’entén res! Però ara passa en
Mostel i amb aquella veueta prima me
diu.

-Es Batle demana perdó en nom de sa
Història de s’Ajuntament d’Artà i per
penitència torna es doblers de ses obres
des carrer!

-Amb interessos o sense?
-Teressos, teressos...!, diu en Toni.

Sent es tambors que s’acosten. Es
municipals ben seriosos duen el pas.
Són davant ca na Marina, que se’ls
mira mig regirada. No obstant, sa
comitiva s’agenolla davant ella, i es
batle comença a recitar una cansueta:

-Te demanam perdó per totes ses
putades que hem fet i te tornam aquests
doblers que mai t’hauríem d’haver
reclamat.
-Aaaa aaaa aaaa a a mén, responen tots
es batles l’uníson, com si cantassin sa
part final des credo.

Ella se’ls mira fit a fit, arrufa es nas, i
després d’uns segons de silenci, els
escomet:
-Ja que hi sou, també me podeu demanar
perdó per ses putades que fareu a partir
d’ara: aqueixa carretera per darrera
Sant Salvador, totes aqueixes cases
antigues tomades fora escrúpols ni
decència, i aquesta malafí de pisos i
rotondes, que aquí en lloc d’Artà s’haurà
d’arribar a dir Son Pis de Rotonda! No
vos ne pensau cap de bona! Hauríeu
d’estar empegueïts!

En es polero i jo mos pega un atac de
rialles incontrolable que espenya es
moment i sa cerimònia. Però na Catalina
no se n’empatxa, agafa es feix de
bitllets que en Cirera li ofereix capbaix,
i es darrer tancarà sa porta si no la vol
oberta.
Veig que s’aixequen i continuen sa
ruta. Vénen cap aquí. En veure’m

assegut a sa pizzeria s’aturen davant jo
i s’acosten. Es polero comença a tocar
amb so seu trompetí una melodia italiana:

«come prima, più di prima, t’amerò,
sembra un sogno rivederti,
accarezzarti»

Un municipal me pega dos copets
damunt s’espatlla. Jo aixec es cap i...
Vetuaelmón! És sa polonesa que ara
me renya a mi perquè he consentit que
es moix se menjàs sa meva pizza. Es
polissó encara se llepa es morros, dret
damunt es meu plat.

-I’m sorry: crec que he becat una
estona.

Pag sa pizza i de-d’allà, cap a ca nostra.
I mentre vaig pujant pens que de tot allò
que havíem de tenir a canvi de pagar es
carrer, no tenim res. Ni gas, ni aigua, ni
cable, ni un cap de llamp...! Es nostro
tros, per no tenir, no és ni per vianants.
Lo únic nou és sa pudor. En ets altres
veïnats des poble els estan arreglant es
baixos fora cobrar-los ni un cèntim...
Vaja, es doblers no sé si les mos tornaran
però no estaria de més que tots es
veïnats penjàssim un llençol en es balcó
fent a sabre que ho trobam ben just i
necessari: TORNAU-MOS ES
DOBLERS!!!

carta al director



26 octubre 2007
Número 777

16

(J. Caldentey)

 931

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 ADOSSAT
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Racó del poeta

El poema de Joan Mesquida, emmarcat dins la tardor, ens ve com anell al dit
per encapçalar, a finals d’aquest mes d’octubre, la nostra secció de Bellpuig.
Feia anys que els nostres sementers i la bosquina no bevien un aiguat tan
generós com el d’enguany. És dins aquest context grisenc i humit que es mou
la història «venial» d’un encís que fuig.

VENIAL

Ha arribat la tardor amb el seu gris plomatge,
i just quan mustiaven les clarors de la serra,
he sentit per veure’t, encara com una ànsia
de tons novells, inèdits, un desig de tenir-te;
i amb els dits indecisos, i alhora, maniàtics,
pel letarg de la pell m’he demanat la creixa
d’un prodigi senzill, ahir, prou inefable!
Llegint del silenci son alfabet raríssim,
aromat de propòsits i amb penombra l’estança
amoixava l’espera, tot venial i autèntic,
creient sentir de tu les petjadetes... falses.

I s’ha escapat l’encís, talment una au ferida,
entre un foll interludi s’ha fet malbé el coratge,
sols resten els meus bats com tristos pelleringos...

Mentre el garbí es lamenta debades entre els salzes.

Joan Mesquida, del seu poemari guanyador del premi
«Guillem Colom i Ferrà», 2007.

Amics de la Música
Concert Pedagògic

L’església de la Colònia de Sant Pere
va ésser el passat 6 d’octubre escenari
d’un concert excepcional. Un més
que cal atribuir a la col·laboració entre
la Caixa i l’associació d’Amics de la
Música.
Del concert destacaria la sintonia
constant que el grup musical ILLES
QUARTET aconseguí establir amb el
públic assistent.
La selecció de peces breus de molt
diferent procedència geogràfica i en
idiomes d’arreu del món serviren per
mostrar, una vegada més, el caràcter
comunicatiu i universal de la música.
Amb escassament una hora les veus
dels integrants de l’ILLES QUARTET
feren viatjar els oients per tots els
continents i posaren de manifest la
riquesa, varietat i complexitat de
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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

 932

de la Colònia
formes i ritmes que la veu humana és capaç d’interpretar.
De les peces i fragments posats en escena fou, sens dubte,
el de la Traviata de Verdi el que arrancà al públic els més
fervorosos i llargs aplaudiments. La confrontació escènica
entre baríton i soprano assolí el grau d’intensitat i força
dramàtica característic de les obres del gran autor italià.
El Quartet posà punt final a l’acte amb la coneguda cançó
del folklore mallorquí «Ton pare no té nas...».
És obvi l’encert de la celebració d’aquests concerts
didàctics, i és just fer constar l’agraïment de tots els
assistents  – així ho manifestaren amb els seus aplaudiments
– a Arantxa i Iolanda Riera, Álvaro A. Lara i Rodrigo
Álvarez per haver-nos delectat amb uns registres de veu
tan àgils, elegants i desimbolts. Agraïment que cal fer
extensiu a la «Caixa», patrocinadora del concert , la qual,
a més d’assumir les despeses, es va fer present a l’acte
amb en Miquel Pou, director de l’entitat bancària en la
Colònia i na Pilar Garcias del  Patronat de la Caixa.
Ambdós junt amb la directiva d’Amics de la Música
tingueren cura de l’organització de l’acte fins en els més
petits detalls.

Política local

Els membres del Comitè local d’Unió
Mallorquina i persones que
col·laboraren en la passada campanya
electoral es reuniren, divendres dia
19, en un sopar de companyia en el
Restaurant el Puerto de la Colònia de
Sant Pere.
A l’inici de la trobada, en Rafel Gili,
batle d’Artà, es dirigí als assistents
per saludar-los i donar-los la
benvinguda. Fou un parlament curt en
el qual va agrair a tots els presents la
feina feta en la preparació de la
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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

campanya electoral. Així mateix va
aprofitar l’avinentesa per a dir que el
partit té sempre les portes obertes a
totes les persones que s’hi vulguin
adherir en la modalitat de simpatitzants,
socis o aspirants a una col·laboració

més estreta i compromesa en el Comitè
local.
El sopar va transcorre en un ambient
de cordialitat i bona sintonia entre tots
els assistents.
El buffet que el restaurant posà a

disposició dels comensals fou molt
apropiat i es va fer mereixedor de la
seva més sincera enhorabona.

Centre Cultural Sant Pere i Associació de Persones Majors
Festa de les Verges
M’encanta sopar de pa amb oli, i més si és entre amics, com
va succeir dissabte dia 20 en el local del Centre Cultural. Un
sopar en el qui hi participaren, exactament 120 persones. Ja
sabeu com són aquests pa amb olis, a més del pa, la tomàtiga
de ramallet i l’oli d’oliva, van acompanyats de cuixot,
formatge, fonoll marí, olives trencades mallorquines i un bon
vi negre. I, com que eren les Verges, no hi podien faltar els
bunyols amb mel i sucre i un tassonet de mistela per a deixar
la boca dolça i neta. Una vertadera delícia. Però hi ha un
altre factor molt important en aquests sopars i del qual també
en vull parlar, l’aspecte humà.  La Colònia és un lloc petit,
amb totes les virtuts i defectes que això implica. Vivim a
prop els uns dels altres, proximitat que a vegades ens
incomoda i ens dificulta la convivència. Els sopars, les
festes, aquí, a casa nostra, compleixen una finalitat social de
primer ordre. Creen un espai de trobada poc convencional,
de relacions espontànies, de converses intranscendents on
molts hi trobam un detall, una paraula, un afecte que pot ser
ens feia falta. Un bon amic me comentava que això de
menjar pa amb oli, cosa que molts fem sovint a casa nostra,
ho hauríem de fer plegats més vegades i es referia, sens
dubte, al factor humà, al calor  afectiu que es crea en
aquestes reunions.
El factor humà és també un aspecte important pels qui duen
el pes  de l’organització d’aquestes festes, les quals suposen
feina, preocupació, organització, disposició al diàleg i al
consens. I també, és clar, estar acostumats a encaixar
incomprensions o tal volta cops. Però a sentir i experimentar,
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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

així mateix, que el compartir treballs i
converses ens acosta, ens fa superar
prejudicis i ens dóna la satisfacció
d’haver col·laborat en fer més
agradables les nostres relacions.
Sent un gran respecte i admiració per

les directives del Centre Cultural i de
l’associació de persones majors. La
seva acció incideix sobre el sector de
la nostra localitat que més atenció
mereix i necessita. La seva labor
altruista és extraordinària i es

mereixen l’agraïment i el respecte de
tots.
El duo Salvador i Toni posaren la veu
i les notes musicals a una vetllada
agradable i baix l’aspecte humà molt
útil i necessària.

Associació de veïnats de Montferrutx
Assemblea General
En el local municipal de l’antiga
escoleta va tenir lloc dia 7 d’octubre
l’assemblea anual de l’associació de
veïnats de Montferrutx a la qual hi
assistiren unes dotze persones.
 Després que el tresorer Josep Maria
Mateos hagué donat una explicació
de l’estat de comptes, el president
Pedro Munar va informar als assistents
sobre el nou servei de recollida
selectiva que l’ajuntament ha posat
en marxa.
Respecte al Fòrum de Participació
Ciutadana  el president va dir haver
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fet constar al batle Rafel Gili la
disconformitat de què només
tenguessin vot dins el fòrum els veïns
de la Colònia empadronats en el
municipi d’Artà. Disconformitat que
fou recolzada per tots els assistents.
En el punt 5, estat i seguiment dels
temes tractats amb els responsables
del consistori, en Pedro Munar va
informar de la conversa mantinguda
amb el batle sobre la necessitat de
posar passos elevats al carrer dels
Illots degut a la perillositat que suposa
la circulació per l’esmentat carrer, a
la qual cosa el batle respongué que
aquesta inversió no estava prevista en
els pressuposts de l’exercici actual,
però que si els participants en el Fòrum
ho demanen, una part del seu

pressupost pot anar destinada a
aquesta finalitat.
A continuació, tal com estava previst
en el punt 6, es va procedir a constituir
la nova junta directiva de l’associació
que va quedar de la següent manera:
President: Xema Mañes
Vicepresident: Pedro Munar
Secretari: Pau Alemany
Tresorer: Josep Maria Mateos
Vocals: Joan Fiol i Andreu Vicens

Respecte al punt 7, consulta referent
a l’aprovació inicial de les NNSS del
municipi d’Artà i Colònia de Sant
Pere, l’assemblea va acordar per
unanimitat ratificar l’escrit d’al·legació
a les NNSS fet per la directiva,

destacant del dit escrit l’oposició de la
associació a què es classifiquin com a
sol urbà els terrenys que conformen
l’illeta del Molí d’en Regalat.
En els precs i preguntes, Antònia
Gomila expressà, una vegada més, la
seva preocupació per les presumptes
infraccions urbanístiques que es donen
dins la urbanització, sobretot, pel que
fa a l’altura de les noves construccions.
Bellpuig desitja al President i membres
de la nova directiva il·lusió i encert en
la preservació i defensa dels valors
patrimonials col·lectius i paisatgístics
de la  urbanització.

La festa de les Verges a l’escola Rosa dels Vents

La festa de Santa Úrsula i les 11.000
verges es coneguda a les Balears i
Catalunya com la festa de les Verges.
És una festa amb molta tradició a
Mallorca i, encara que la data de la
festa és dia 21 d’octubre, qualsevol
dia entorn d’aquesta data és bona per
fer bunyols i serenates.
A la nostra escola, mestres, AMIPA
i pares i mares, que equival a dir tota
la comunitat escolar, es dóna molta
importància a que els nins i nines de
l’escola coneguin i celebrin les nostres
tradicions.
Avui, dia 22 d’octubre des de bon matí
tot estava preparat perquè els nins i
nines de l’escola fruïssin d’un pa amb
oli amb olives trencades collides i
preparades per ells i elles i coneguessin
i participassin en la tradició de la
bunyolada de les Verges. El següent
collage de fotos vos donarà una idea
del que avui hem pogut veure i
experimentar a l’escola:

Els nins i nines cullen les olives.

Les trenquen.

Les empoten.

les padrines fan els bunyols.

Tots, petits i grans ens els menjam i
ens ho passam molt bé.

de la Colònia
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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)

Concert d’orgue

Dia 10 de novembre a les 19,45, en
l’església de la Colònia de Sant Pere
tindrà lloc un concert d’orgue a càrrec
de l’organista lleidatà Miquel
González.
L’església de la Colònia es converteix
així, per primera vegada, en seu d’un
concert d’orgue dintre de l’acreditat
«Symposium i Jornades Internacionals
de l’Orgue Històric de les Balears».

de la Colònia

En aquest Symposium hi participen 23
pobles de les Illes Balears. La
realització d’aquests concerts, que
celebren enguany la seva catorzena
edició, és possible gràcies al patrocini
del Consell Insular de Mallorca,
Govern de les Illes Balears i l’Institut
Balear del Turisme. A més hi
col·laboren la Fundació A.C.A, Amics
de l’Orgue de les Balears i els

ajuntaments de tots els municipis en
els quals es celebren aquests concerts.
L’Associació Amics de la Música de
la nostra localitat fa una crida a tots
els que estimen la música a aprofitar
l’ocasió d’escoltar, aquí, a casa nostra,
un concert ubicat   dintre d’un dels
cicles de concerts internacionals més
famosos d’Europa.

Club Nàutic
Assemblea General Extraordinària i urgent

El President del Club Nàutic Luís
López Fernández convoca a una sessió
extraordinària i urgent de l’assemblea
General del Club Nàutic de la Colònia
de Sant Pere, que tendrà lloc dissabte
dia 27 d’octubre de 2007, a les 16’30
en primera convocatòria i a les 17 en
segona, en el local social, amb el
següent ordre del dia:

1. Ratificació, si s’escau, de la urgència
de la sessió.
2. Adjudicació, si s’escau, de les obres
denominades «obres de tractament i
derivació d’aigües procedents
d’escorrentia superficial» a la zona
d’avarada del port de la Colònia de
Sant Pere, segons el projecte redactat
per l’enginyer Fermin Miró Bauzà,

una vegada estudiats els pressuposts
presentats.
En una nota a peu d’escrit es fa
constar que la documentació del
projecte està a disposició dels socis
que la vulguin consultar en les oficines
del Club Nàutic.

OPORTUNITAT DE
NEGOCI

Ingressos extres a temps parcial.
Altes entrades a temps complet.
Informació al tel. 696 591 123
els horabaixes a partir de les 18.30 h.

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
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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

Festa de les Verges

noticiari escolar

El passat dia 19 d’octubre al Col·legi
Sant Salvador es va celebrar la festa
de Ses Verges. Cada un dels cicles va
preparar activitats adaptades al seu
nivell i relacionades amb la festa.
Férem bunyols de fang, cartells i
murals, aprenguérem la recepta dels
bunyols i vàrem veure com es feien i
aprenguérem cançons. Com a cloenda
de la festa menjàrem bunyols a voler
fets per sa padrina Maria i ajudada
per un grup de mares de l’AMIPA.
Tots ens llepàrem els dits! Esperem
poder repetir l’experiència el curs que
ve!

Llibres de text reutilitzats

Un any més, la campanya promoguda per l’Ajuntament i
desenvolupada per l’AMIPA del Col·legi Sant Salvador
sobre la reutilització dels llibres de text ha estat tot un èxit.
Tenint en compte que alguns cursos han hagut de comprar
quasibé tots els llibres nous a causa de l’entrada en vigor de
la LOE, els resultats obtinguts no són gens menyspreables:
- A l’etapa de primària s’han reutilitzat 519 llibres
- A l’etapa de secundària s’han reutilitzat 139 llibres
Aquesta campanya ha tengut des del seu inici una bona
acceptació per la major part de les famílies, ja que la
sensibilitació del bon ús del material escolar i la importància
del reciclatge també ha suposat un estalvi important en la
despesa de principi de curs.

Col·legi Sant Salvador
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noticiari escolar
Col·legi Sant Bonaventura

Dilluns dia 22 d´octubre, dins el
programa destinat a l’escola de pares,
va tenir lloc una reunió-conferència
dirigida a tot l’alumnat del col·legi de
1 a 6 anys per parlar del programa
d’estimulació primerenca.
Aquest és un programa que el nostre
col·legi du a terme ja fa molts d’anys,
és un programa que bàsicament està
fonamentat en l’aprenentatge de
l’infant a través de l’estimulació de
tots els seus sentits.
L’aprenentatge es construeix sobre
experiències i vivències que el nin o
nina ja té i d’aquesta manera tot li és
més fàcil i familiar.
Per parlar d’aquest tema va venir en
Guillem Roser, antic president de
l’AMPA i un dels impulsors dels
programa. Ell va fer una petita
explicació sobre les bases científiques
del programa i també de l’aplicació
d’aquest programa tant a l’escola com
a la casa de cada nin o nina. Creiem
que va ésser una reunió ben profitosa,
ja que els pares i mares varen poder
demanar dubtes o dificultats que tenien
a l’hora d’aplicar aquest programa i
entre tots vàrem poder trobar les
solucions pertinents.
Aquesta és la primera conferència
d’engany i esperam que les properes
siguin tan interessants com aquesta.

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Col·legi Sant Bonaventura
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R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

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

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

«En carnes somos unicos»

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

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

ECOLOGIA: TU TENS LA CLAU.

A més informar-vos que ens han arribat els resultats de les proves externes que van realitzar els alumnes de 4t d´ESO
del nostre centre del curs 05-06 i que estam molt contents amb els resultats obtinguts, ja que en totes les assignatures
avaluades estam per sobre de la mitjana estatal. Enhorabona a tots!!

Enguany, al nostre centre, tenim com
a propòsit conservar el medi ambient
i per aconseguir això tots hem de
col·laborar. Per aquest motiu hem
farcit l´escala i l´entrada amb vinyetes
de na Mafalda que ens fan reflexionar
sobre aquest tema. Com podeu veure,
a algunes, les hem adaptades al nostre
objectiu general: ECOLOGIA: TU
TENS LA CLAU.
Aquí en teniu una mostra.

noticiari escolar
Col·legi Sant Bonaventura
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

noticiari escolar

La comunitat educativa del C.P. «Na Caragol» d’Artà expressa el seu dol per la mort de la seva professora MARIA
JESÚS CALAFAT CAÑAMERAS

TROVER DANS MA VIE TA
PRESENCE

Obrir-me a la teva presència.
Tenir una llum sempre encesa.
Guanyar-me la teva confiança.

Amar i sentir-me estimat.
Trobar ton esguard en el dubte.

Encendre’m al so de la veu.
Tenir-te pel pa de la ruta

Poder reconèixer el teu pas.
Cremar quan el foc torna cendra.

Anar cap a qui ens espera.
Triar donar-me sense rebre.

Gaudir el naixement d’un infant.
Trobar ton esguard ...

Obrir quan tu crides ma porta.
Lliurar-te dels cops de la por.
Saber tot el que tu me dones

Restar junts fins a tornar vells.
Trobar ton esguard...

Maria Jesús Calafat Cañameras,
mestra d’aquest centre des del curs
1.990, secretària els cursos 96, 97 i 98
i directora el 1.998-99. Va destacar
per la seva gran labor educativa, amb

C.P. «Na Caragol»

indret del centre i pels motius més
variats: les verges, Nadal, Sant
Antoni... festa que va descobrir el
mateix any de la seva  vinguda a Artà
i que vivia amb tota la seva intensitat
com una artanenca més; darrers dies
i la festa de final de curs de l’escola on
sempre aconseguia que els infants
gaudissin d’un gran moment.
Una greu malaltia l’hi ha obert la gran
porta als 45 anys d’edat. No creim
que sigui necessària cap mena de
declaració a favor seu però volem fer
constar allà on pertoqui, que si fes
falta enumerar  motius  per donar-li un
bon lloc, dins Artà es trobarà  molta
gent disposada a omplir tot l’espai
disponible d’elogis i gratituds cap a la
seva persona.
Els alumnes, pares i mestres del C.P.
Na Caragol vos convidam a participar
de la missa de diumenge, dia 28
d’octubre de 2.007 a les 17 hores, a
Sant Salvador, dedicada a la seva
memòria.

Artà, 19 d’octubre de 2007

una gran adaptació a l’alumnat i amb
una simpatia personal que ens ha
deixat a tots amb el cor  robat.
La programació del curs escolar se’ns
farà difícil ja que ens mancarà la seva
col·laboració entusiasta  en totes les
àrees escolars i sobretot  les seves
ganes de fer participar els alumnes,
pares i mestres, a les diferents
activitats que es realitzen al llarg de
tot l’any. Recordarem la seva gran
veu de soprà ressonant dins qualsevol
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

SEMPRE AMB-ENTRE-DINS NOSALTRES
Sempre recordaré la seva alegria, la
seva rialla, el seu vitalisme. Crec que
tots els alumnes que vam tenir na Mª
Jesús coincidirem a dir que era una
professora exemplar, d’aquestes que
et marquen i recordes tota la vida. De
records, me’n queden molts d’ella.
No tan sols com a professora en les
classes de Llengua Castellana i
Coneixement del Medi, que,
particularment, em va donar al nostre
curs, sinó també com una amiga amb
qui gaudir de totes les festes i
celebracions que es duien a terme
aquí, a Artà. Va estar tan enamorada
del nostre poble que consentia venir
des de Ciutat fins aquí cada dia, durant
moltíssims d’anys només per l’atracció

que li provocava aquest poble. I això
ella ho demostrava participant en la
cultura d’Artà: en les Verges, a Sant
Antoni, a les ximbombades, al
Carnaval, per Pasqua, als festivals de
Na Caragol... Era de les professores
que feia més bulla cantant, ballant,
duent a terme treballs manuals... Era
feliç entre nosaltres. Posaria la mà al
foc afirmant que mai es va cansar de
fer feina pels alumnes que va tenir.
Ens va fer rendir un munt i aprofitar
les classes al 100%. Però potser el
que més m’agradava d’ella és que era
tremendament carinyosa, s’estimava
molt a tot l’alumnat que havia tengut
i ho demostrava amb l’entusiasme
que desprenia quan ens veia.

Procurava fer-se amb tothom:
professorat, alumnes i altre personal
del col·legi. Tots l’apreciàvem.

Ara només em cal expressar la meva
tristesa, el dol que sent pel que va
patir, pobreta, i per la seva mort, la
qual encara no he paït i que, de ben
segur com d’altres, tardarem en
assumir. Persones com ella costen
d’oblidar d’un dia per l’altre. Només
esper que tots els que la vam tractar
la recordem i així tenir el privilegi de
compartir un sentiment comú que ella
va ens va deixar a tots.

Elisabet Vincent Tur

noticiari escolar
C.P. «Na Caragol»

El CEIP Na Caragol reb la placa que l’acredita com a centre ecoambiental amb una
pluja de bimbolles

El passat dijous, dia 18 d’octubre,
vàrem celebrar, a l’escola de Na
Caragol, l’atorgament de la placa de
Centre Ecoambiental concedida per
la Conselleria d’Educació i Cultura.
La manera de dur a terme aquesta
celebració va ser lúdica, com no podia
ser d’altra forma. Sortírem al pati tots
els alumnes i duiem un tassó de iogurt
i un tub de paper de wc, amb els quals
ens divertírem fent una pluja de
bimbolles de sabó. Mentres els/les
alumnes i els/les mestres feiem
bimbolles es sentia de fons una música
relaxant que convidava a l’observació
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noticiari escolar
C.P. «Na Caragol»

Quina senyora bunyolada!

dels efectes que es produïen en
ajuntar-se l’aigua, el sabí i l’aire.
Enguany, al nostre centre, treballarem
el tema de l’aigua: d’on surt, cap on
va, per a què serveix, ... i també
seguirem reciclant, plantant i gaudint
de l’estudi del nostre entorn natural
tot això amb l’objectiu d’inculcar als
nostres alumnes un sentiment de
respecte i estimació per la natura que
ens envolta.

El passat divendres, dia 19 d’octubre,
a Na Caragol vàrem celebrar (amb
antelació) la festivitat de Santa Úrsula,
la popular diada de les Verges.
Antigament era tradició que les colles
de jovençans es passejassen pels
carrers del poble i anassen a cantar
serenates a les seves enamorades.
Aquestes, escoltaven mig
avergonyides des del balcó el recital i
després obsequiava als improvisats

cantants amb un bon plat de bunyols. D’aquesta festa, al nostre poble encara
es conserva la tradició de menjar bunyols quan s’apropen les verges. És per
això que enguany, l’AMIPA del centre s’ha encarregat de coordinar una bona
pastada de bunyols perquè tots els alumnes poguessen veure com es fa aquest
dolç tan popular a la nostra contrada.
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Pensaments
Tots Sants

Ha arribat la tardor amb els seus dies
curts i els cels ennuvolats.
Personalment és un temps que
m’agrada. Però no és opinió comuna.
De totes maneres és un temps que
convida al recolliment i també ens gira
cap a la memòria de les persones que
ens han deixat. Hem de creure que
aquesta tendència deu ser molt forta,
ja que la pervivència de les festes de
Haloween als països del nord d’Europa,
dins un ambient protestant (molt més
estricte que el catòlic), implica que les
ganes del poble de girar-se cap al més
enllà deuen ser molt intenses.
L’Església, per aprofitar aquesta
obertura natural del poble que es dóna
en aquest temps, ja des de molt antic,
hi va situar la commemoració dels
fidels difunts i la festa de Tots Sants,
on es proclama la fe cristiana en relació
al més enllà de la mort. Potser ens
ajudaria a entendre contrastar la fe
cristiana amb altres maneres de pensar
en la transcendència de la vida.
El marxisme, que perviu desradicalitzat
dins els actuals pensaments socialistes
i socialdemòcrates, és una doctrina
escatològica, posa tot l’accent en el
futur. Neix d’una rebel·lió contra la
negativitat que hi ha en el món. Pensa
que la realitat és originàriament bona,
però la injustícia l’ha pervertida i
mobilitza a una purificació de la
injustícia per tornar a la bondat original

de la realitat. És d’una semblança
extraordinària amb el judaisme i el
cristianisme en el nivell social. Però hi
ha diferències en el nivell personal.
La més important seria que ells creuen
que l’home, per ser plenament home,
no ha d’estar unit a Déu com un fill
sempre un poc depenent del Pare. I
respecte a la vida després de la mort,
són completament immanentistes: la
persona acaba amb la mort i punt.
Sovint s’ha acusat al marxisme de
sols oferir a les generacions ser
cremades en la foguera de la lluita per
un futur millor sense ells poder-ne

disfrutar en absolut. El Regne de Déu,
en el qual creim els cristians, és un
món millor que ja va creixent en aquest
món (molt semblant al marxisme),
però nosaltres creim que la persona
que s’enrola en el projecte del Regne,
quan mor, passa a disfrutar del resultat
definitiu pel qual havia ja començat a
lluitar. El que ha treballat pel regne i
ha cremat la seva vida pel bé, no l’ha
perduda sinó que en morir disfruta
d’allò pel que havia lluitat.
L’animisme perviu molt fortament a
Àfrica, de manera integrada en el
politeisme a Japó i Xina, i

de la parròquia



 29
26 octubre 2007
Número 777

29

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

de la parròquia

Avisos de la Parròquia
Celebració comunitària de la
Penitència

Com demana el directori de
sagraments de la nostra diòcesi, a
prop de les festes de Tots Sants i
difunts, s’ha d’oferir la possibilitat als
fidels de celebrar comunitàriament la
Penitència. Serà dimarts dia 30
d’octubre a les 19.30 hores a
l’Església parroquial. Aquest dia no
hi haurà missa al Centre Social.

Festes de Tots Sants i difunts
Dimecres dia 31 d’octubre, les misses
seran com els dissabtes.
Dijous dia 1 de novembre, al matí les
misses com un diumenge i al
capvespre celebrarem l’Eucaristia al
cementiri a les 16 hores.
Divendres dia 2 de novembre hi haurà
funerals per tots els difunts d’Artà a
les 8 hores a l’Esglesieta de Sta.
Catalina, A les 11 al Convent, a les 19
al Convent i a les 19.30 a l’Església.

Retiro parroquial Joan XXIII
Els dies 9, 10 i 11 de novembre hi
haurà un retiro al Casal de Colònies
de la Colònia de St. Pere. Totes les
persones que desitgin revitalitzar la
seva fe hi estan convidades. Ho podeu
parlar als capellans o al Convent.

paral·lelament al cristianisme, als
països andins. Entre nosaltres hi ha
certes formes d’espiritisme. Consisteix
en pensar que la mort no ens separa
del tot del món dels vius i que hi
seguim intervenint encara que de
manera diferent. El cristianisme
proclama la fe en la Comunió dels
Sants per la qual pensam que els bons
segueixen essent bons després de
morts i ens segueixen fent el bé des
d’allà on són. L’animisme sol exigir
una fidelitat molt forta als avantpassats
dels quals som representants entre els
vius. El cristianisme també fa acció
de gràcies pel que hem rebut dels
bons que ens han precedit i que han
participat en la construcció del Regne
de Déu que nosaltres continuam.
La creença en la reencarnació és
molt forta dins d’hinduisme i el
budisme, i ha entrat amb força a
occident per l’apreci a lo oriental.
També existia entre els intel·lectuals
de cultura grega en els temps del
naixement i consolidació del
cristianisme. Consisteix en pensar que
la persona té una essència distinta del
seu jo. Pensen que el jo desapareix
amb la mort, però aquesta essència
sobreviu, fins i tot la pot portar una
persona distinta. El cristianisme
proclama la fe en la Resurrecció de la
Carn: no és una essència la que se
salva, ni una part de la persona, sinó

que l’objecte de la salvació és la
persona sencera.
La cultura dominant als temps actuals,
sense tenir un cos doctrinal definit, sol
conservar l’immanentisme del
marxisme i altres doctrines. Vol dir
que pensen que la persona acaba amb
la mort. I per expressar-ho troben
molt adient la pràctica funerària de la
incineració. Però es distancia del
marxisme que no és escatològica: no
posa la importància en el futur, sinó en
el passat. No es sol valorar del difunt
la seva contribució a un futur millor,
sinó records i experiències afectives
de la seva vida. Per això als ritus
funeraris es tendeix a rememorar
moments, escoltar cançons i poemes
i escampar les cendres a llocs on el
difunt tengué experiències afectives
especials. A aquest pensament el
cristianisme s’hi pot acostar anunciant
la pervivència de l’amor. «Sabem que
hem passat de la mort a la vida perquè
estimam» (1Jo 3,14); «Déu és amor»
(1Jo 4,8); L’amor no passa mai (1Cor
13, 8).
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Cada diumenge: Paella (amb foc de llenya),
porcella rostida, vi, aigua i postres especials.

DISTRIBUIDOR IND.
DE  (       )  HERBALIFE
Líder en nutrició saludable.
Control de pes, sense dietes ni passar fam.
100x100 eficaç.
Vols cuidar el teu cos?
Crida al Tel. 696 591 123

Bàsquet
Pràcticament tots els equips del CE
Sant Salvador han començat la
temporada oficial. Només resten els
més petits del club, que són el pre-mini
mixt i el mini masculí, que ho faran en
les properes setmanes.

Infantil masculí 1
Santa Mònica     54
ELECTRO HIDRAULICA   3
Primer partit de la temporada, on el
marcador mostra la gran superioritat
de l’equip local, que no va donar cap
opció als nostres jugadors, que
enfrontaren el començament del partit
molt nerviosos.

Infantil masculí 2
Pollença  64
CAIXA RURAL  46
Parcials: 18-15, 19-5; 15-15, 12-11.
Jugaren: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou, i
Jeroni Tello.
Primer partit de la temporada per a
l’equip del Caixa Rural. I com és
normal en aquests casos, els nervis
propis d’aquest primer partit li van
jugar una mala passada a l’equip
artanenc. Un fatídic parcial de 19-5 al
segon quart va marcar el
desenvolupament del partit, i tot i que
els jugadors artanencs intentaren

remuntar el resultat, al final es
quedaren a 18 punts.

Cadet masculí
Alou Palmer, 56
Flexa, 63
(13-13,17-17,12-17, 13-14)
Partit jugat el dissabte dia 20 d’octubre
al poliesportiu de Felanitx. Primer partit
de la temporada per a aquest equip i
debut amb victòria. Del partit podem
dir que va ser molt igualat, tan sols un
parcial de 0 a 5 en els darrers dos
minuts del tercer quart, va marcar la
diferència d’aquest partit. En
definitiva, un partit de tu a tu.
L’estadística va ser: Femenias, B. (15
punts); Font, T. (11); Rosselló, A. (8);
Tous, G. (0); Tauler, M. (0) -5 inicial-
Merenciano, J. (3), Nicolau, J. (10),
Sánchez, I. (9); Strunk, R. (5); Reyes,
J. A. (2); Ramírez, R. (0); Ferrer, M.
A. (-)
Sense eliminats

Segona autonòmica femenina
Sa Pobla  39
HNOS. PALLICER PONS  43
El dia 21 d’octubre l’equip de Segona
Autonòmica Femenina es va
desplaçar a sa Pobla per jugar el
primer partit de la temporada 2007 –
08.
Per altres encontres que han tingut en
passades temporades, el nostre equip

ja podia preveure que atacaria una
zona tancada i a unes jugadores amb
experiència, per això varen haver
d’emprar el tir exterior i córrer el
contraatac per rompre la seva defensa.
Bàsicament, fou un partit molt igualat
en tots els períodes, però segurament
la bona defensa que realitzà l’equip
artanenc, en segons quins moments,
va afavorir en la seva primera victòria.
El seu pròxim encontre serà el
diumenge 28 al poliesportiu na Caragol
contra l’equip felanitxer.

1ª Autonòmica femenina
Binissalem  56
GASÓLEOS MALLORCA  78
Partit disputat contra el Binissalem on
el resultat no reflecteix el transcurs
dels minuts jugats, ja que bona part
d’aquest, el resultat era ben igualat.
Va ser quan l’entrenador optà per una
defensa clau on les d’Artà romperen
el partit i aconseguiren anar-se’n en el
marcador, la qual cosa va permetre
jugar amb més tranquil·litat fins al
final. ENHORABONA PEL
PRIMER PARTIT
GUANYAT!!!!!
Els parcials foren: 13-16;14-13;15-
18;14-31.
Anotadores: C. M. Santandreu (5),
M. Llabata (6), C. Gili (6), M. A.
Flaquer (-),  I. Pastor (14), M. A.
Galán (7), M. Pallicer(7), M. F. Martí

esports



 31
26 octubre 2007
Número 777

31
 946

(4), X. Alguer (16),  F. Serra (-),  M.
M. Ginard (10),  Joana (3)

1a Autonòmica masculina
HORMIGONES FARRUTX  70
Bàsquet Manacor   80
Parcials: 18-24, 11-19; 23-17, 18-20.
Anotadors: T. Dalmau (0), B. Nebot
(10), S. Carrió (14), J. Cabrer(0), G.
Ríos (0), Toni Arnau (11), X. Lliteres
(19), X. Gili (0), A. Muñoz (6), O.
Bover (0), A. Gayà (10).
Partit disputat el passat diumenge dia
7 d’octubre al poliesportiu Na Caragol.
Partit on el Manacor sempre va dur el
ritme, imposant un joc alt que els
nostres jugadors no van poder seguir.
Al darrer quart, l’equip artanenc va
aconseguir col·locar-se a 5 punts a
falta de tres minuts per a acabar el
partit, però no va poder posar-se per
davant en el marcador i va acabar
cedint el partit per 70-80.

C. B. Alcúdia  65
HORMIGONES FARRUTX  63
Parcials: 9-15, 21-4; 16-25, 19-19.
Anotadors: T. Dalmau (6), B. Nebot
(4), S. Carrió (18), J. Cabrer (0), G.
Ríos (0), Toni Arnau (4), X. Lliteres
(9), X. Gili (0), A. Muñoz (10), O.
Bover (0), A. Gayà (12).
Partit disputat el passat diumenge dia
14 d’octubre a Alcúdia.
Tercer partit de la temporada i tercera
derrota dels artanencs. Un fatídic

segon quart, on només anotàrem 4
punts, marcà el desenvolupament del
partit. L’Hormigones Farrutx va poder
reaccionar a la segona meitat i va
arribar al final del partit amb clares
opcions de victòria. Només un triple
en el darrer segon per part del jugador
local nº 6, va privar de la primera
victòria als artanencs.

HORMIGONES FARRUTX  71
C. B. Binissalem  68
Parcials: 18-8, 20-18; 9-21, 24-20.
Anotadors: T. Dalmau (11), B. Nebot
(22), S. Carrió (10), J. Cabrer (1), G.
Ríos (0), Toni Arnau (0), X. Lliteres (-

), X. Gili (0), A. Muñoz (17), O. Bover
(0), A. Gayà (10).
Partit disputat el passat diumenge dia
21 d’octubre al poliesportiu Na
Caragol.
Primera victòria de l’Hormigones
Farrutx aquesta temporada, que tot i
començar guanyant fàcilment, va
haver de sofrir de valent per a
aconseguir la victòria.
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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'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de les 16,30 a 20,00
Dissabtes
De les 8,30 a les 14,00
i de les 16,30 a 20,00

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

Vòlei
Diada dels equips infantils i cadet a Sóller
El dissabte 6  d’octubre els tres equips
infantils femenins i el cadet femení es
desplaçaren a Sóller per jugar una
sèrie de partits amistosos i així tornar-
lis la visita que ens havien fet la
setmana anterior. L’equip infantil més
jove va jugar el seu primer partit i la
veritat és que no ho feren gens
malament, guanyant a l’equip solleric
per 2 a 0. La resta d’equips també
demostraren que poc a poc van
agafant el ritme de joc i també
realitzaren bons encontres.

Segona balear femenina
TOLDOS ARTÀ 3
Bunyola 1
Toldos Artà: Coloma Maria, Antònia
Servera, Angels Servera, Margalida
Riera, Rosario Llaneras, Mari Zafra,
Montse Artigues i M. Coloma Carrió
Debut en la competició lliguera i
victòria per a les artanenques, en un
partit on anaren de menys a més. Les
nostres sortiren adormides i
ràpidament les de Bunyola
s’avançaren 6 a 15 en el marcador.
Semblava que el partit tendria poca
història ja que les d’Artà no
aconseguien entrar en el partit. A
final del primer set ja es començà a
jugar però la diferència era massa

gran i les de Bunyola s ‘avançaren en
el marcador. En el segon les
artanenques sortiren més centrades i
entonades. El bon treball defensiu
permetia segones opcions d’atac i
aquest aspecte també funcionà més
que en primer set. Les de bunyola poc
a poc començaren a baixar el nivell de
joc i sobretot la seva moral. El tercer
i el quart, tot i ser ajustats, es
decantaren del costat artanenc. Bon
debut de l’equip i bon debut del  nou
entrenador, l’uruguaià Alejandro
Biasoti. Aquest diumenge l’equip es
desplaçarà a Valldemossa, a les
12’00 per jugar la segona jornada de
lliga

Segona balear masculina
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Manacor 0
26-24 / 25-23 / 25-22
Ferrerteria Pascual Artà: Tobias
Widmer, Pau Cabrer, Alejandro
Biasoti, Miquel Pastor, Carles
Rodríguez, Jaume Rodríguez, Toni
Massanet i Pere Piris.
Plat fort per començar la lliga i
important victòria de l’equip masculí,
que al igual que el femení, també
estrenava entrenador, Joan Martí
Maria. Als artanencs se’ls notà la
falta de rodatge, ja que era el primer
partit que jugaven. Els manacorins,

esports



 33
26 octubre 2007
Número 777

33
 948

Viatges Llevant

amb jugadors molt veterans, però
també amb altres molt jovenets,
complicaren molt el partit als artanencs
i,  sobretot al primer set, tengueren
moltes opcions de guanyar-lo, ja que
anaren per davant durant bona part
del mateix i arribaren als punts finals
amb un 20 a 23. Els nostres però,
jugaren un darrers punts molt centrats
i aconseguiren capgirar un set que
estava pràcticament perdut. El segon
va ser molt semblant al primer, molt
igualat i amb bastantes errades dels
artanencs, sobretot en atac, cosa que
permetia als manacorins està dins del
set. Al final, i també molt ajustat, el set
es decantà del costat local. Això deixà
tocats als manacorins, que
començaren molt malament el tercer
set i els artanencs s’escaparen en el
marcador. Quan semblava que el
tercer set es decantaria del costat

artanenc, arribar la reacció visitant, en part també per les errades locals i donà
emoció al final de set, ja que s’ajustà bastant el marcador. Al final, victòria
important per 3 a 0. El proper diumenge, a les 12’00 l’equip s’enfrontarà al
Rafal Vell, un equip que ve de la primera balear i que de ben segur serà
complicat.
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• Jardineria
• Construcció
• Eines
• Nàutica
• Bricolatge
• Productes piscines
• Pintures, etc.

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

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

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

Futbol

3a DIVISIÓ
C E Artà 2  -   R C D Mallorca B
2
Artà: Nofre, Brunet, Terrassa, Víctor,
Reyes (Genovart), Pachón (Ramón),
Nieto, Gayà, Dalmau (Femenias),
Grillo y Tous.
Mallorca B: Ioné, Terreres, Fusco,
Alfred, Castillo, Bernat, Jaime,
Hervías, Pitu, Fonseca, Oller (Romero)
e Izquierdo.
Gols: 0-1. M. 11; Fonseca. 0-2.
M. 32; Bernat. 1-2. M. 83;
Ramon. 2-2. M. 88; Genovart
Punt d’or aconseguit pels jugadors de
l’ Artà contra el Mallorca B. Poca
gent era  la que esperava que l’Artà
aconseguís qualque cosa positiva
enfront un Mallorca B pràcticament
professional, i molt manco desprès de
veure la primera part del partit on
l’equip mallorquinista es va posar 0-2
essent superior a l’equip artanenc.
Però a la segona meitat tot va canviar
i els jugadors artanencs agafaren el
domini del partit posant contra les
cordes tot un Mallorca B.  Els dos
homes de refresc que entraren a la
segona part foren decisius ja que
Ramon al minut 83 i Genovart al minut
88 aconseguiren l’empat final. Aquest
resultat, i l’ambient que es va viure, ha
estat molt comentat dins el món del
futbol balear i ha fet que la resta

d’equips comencin a mirar amb
respecte el camp de Ses Pesqueres.

Manacor   1  -   C E Artà   3
Manacor: Vives, Raul (Alex), Juan
Miquel, Pere, Julia, Moll, Vidal,
Jandro(Sergi), Gual(Navajas), Edu y
Llull.
Artà: Nofre, Gaya II(Angel), Brunet,
Nieto, Tous, Terrasa, Grillo,
Gaya(Ramon), Victor(Genovart),
Dalmau y Rayes.
Gols: 0-1 min.40 Terrasa, 0-2 min. 73,
Genovart, 1-2 min.77 Alex, 1-3 min.92
Genovart.

L’ Artà aconsegueix un merescut
triomf, dins i fora del terreny de joc, a
Manacor. Per tercera setmana
consecutiva el C E Artà aconsegueix
puntuar, aconseguint una valuosa
victòria en un camp en el qual ningú
havia aconseguit guanyar fins ara.
L’equip artanenc no ho va tenir fàcil,
ja que a la primera mitja hora de partit
fou l’equip manacorí el que va dominar
el partit. Poc a poc els artanenc
començaren a respondre al joc
manacorí i en el minut 40 Terrassa
rematà una falta treta per Reyes
aconseguint el 0-1. A la segona meitat
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Grups: Microgimnàstica, Ioga, danses orientals, pilates, tai-
txi

Individuals: Acupuntura, quiromassatge estructural, massatges
ayurveda, reiki, reflexologia podal, massatge, algoteràpia,
fangoteràpia

Tallers: cuina vegetariana, dansa oriental (darrer dissabte de
mes), constelacions familiars, biodansa, reiki, flors de bach

C/ de l'Alcariot, 12
Tel. 971 83 50 99
       607 30 43 10
loli@corsoft.es

el Manacor va intentar empatar el
partit però varen ser els nostres el que
tornaren marcar  en un contraatac
que rematà Genovart al fons de la
porteria al minut 73. El Manacor va
reduir distàncies en el minut 77 però
Genovart novament va sentenciar el
partit en el minut 93 rematant un bon
contraatac conduit per en Nieto. Cal
destacar el gran esforç fet pels nostres
jugadors en aquest partit, però per
damunt d’això hem de destacar el
suport de l’afició que va anar a na
Capellera, semblava que l’equip local
era l’Artà. Per això vos dic que
aconseguirem guanyar dins i fora del
camp, demostrant una setmana més
que tenim un equip i una afició de
tercera divisió.
Recordem que a Artà no només juguen
a futbol els de la tercera divisió, hi ha
un bon grapat de nins i no tantes nines
que també gaudeixen jugant a futbol.
Per això, tal com vos vàrem prometre
setmanes enrere, repassarem els
resultats del futbol base artanenc.

JUVENILS
C E Artà 1  - Espanya Atl.  3
Cala D’or 6  -   C E Artà  1
C E Arta 2 -  La Union  2
Son Oliva  5 -  C E Artà  3
C E Arta 2 -   At. Rafal  1
Alineació: Cristian Alba, Marc
Strunk, Ismael De Jesus, Jaume
Bover, Alejandro Bajo, Alejandro
Molina, Joan Genovard, Antoni Serra
, Alberto Fernandez , Juan Francisco
Duran, Joan Alzamora, Aitor Joaquin

Galan, Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc
Riera.
Golejadors:
Alejandro Bajo      4
Antoni Serra         1
Aitor Joaquin Galan    1
Ismael De Jesus   1
Juan Francisco Duran  3

CADETS
Sant Jordi  1  -  C E Artà  5
Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastia
Coll, Jorge Martin, Pau Riera, Antoni
Carrio, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynes, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano
Golejadors:

Jorge Martin  1
Carlos Torreblanca  2
Pau Riera     1

INFANTILS F-11
C E Artà  2  -   Independiente C. R.
0
C E Artà  12 -  Palma de Son
Gotleu 1
Ramon llull  1  -  C E Artà  1
C E Artà  2 -  San Cayetano 1
Alineació: Joan Massanet, Antonia
Navarro, Pere Francesc, Llorenç Tous,
Pere Adrian, Xavier Darder, Jose
Maria Fiol, Pere Agusti, Joan Riera,
Joan Danus, Gaston Daniel, Joan Arto,
Reduudne Ayadi, Carlos Andres.
Golejadors:
Pere Adrian   6

esports
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Xavier Darder  6
Jose Maria Fiol  1
Joan Riera        1
Carlos Andres   1
Pere Agusti   1

INFANTILS F- 7
C E Artà 1  -   La Union 4
Beato Ramon Llull  4 -  C E Artà
6
Alineaciò: Joan Riutort, Joan
Artigues, Francisco Vega, Josep
Amer, Carlos Andres, Edgar Nelson,
Joan Segui, Joan Pons, Emili Navarro,
Joan Sevillano, Reduudne Ayadi, Joan
Girart, Adrian.
Golejadors:
Reduudne Ayadi  3
Josep Amer  2
Joan Segui   2

ALEVINS
C E Artà  4  -  Barracar  2
Sineu   0   -  C E Artà  5

Alineació: Andreu Quintanilla, David
Carmona, Joan Marc Paris, Joan Riera,
Joan Francisco Carrio, Miquel Llinas,
Miguel Angel Burdiel, Mateu Vives,
Pedro Martin, Francisco Javier Reyes.
Golejadors:
Joan Marc Paris 1
Joan Francisco Carrio  1
Miquel Llinas  1
Joan Riera   1

BENJAMINS F-7
Artà  0 -  Porto cristo 6
Margalidà  4  -  C E Artà  2
C E Artà  7 -  Juv.  Sallista  2
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sanso, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis , German
Colomer, Sergi Lopez.
Golejadors:
Francesc Sanso  3
Sergi Lopez   4
Miquel Ramon  2

BENJAMINS F-8
C E Artà 8 -  Espanya 1
C E Artà  5 -  Algaida  1
Escolar  8-  C E Artà  0
Alineació: Jeroni Artigues, Jose
Miguel Herrada, Josep Rejon, Barbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornes, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller.
Golejadors:
Barbara Ginard   6
Fouad Ayadi       3
Sacha Goonessekera  2
Kelvin Joel Santos  1

PREBENJAMINS
C E Artà  1  -  Escolar  3
C E Artà  0  -  Llucmajor  18
Alineació: Carlos Perez, Julian Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa.
Golejadors:
Miquel Ginard  1

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

Venda vehicles
Reparació xapa,
Pintura
Mecànica

Servei de vehicle substitutiu
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ELS CLOTS CARBONS
Diumenge 07-10-2007

En un tres i no res ha passat l’estiu i
com cada any a l’octubre ja hi tornam
a ser a la parada de les cebes!
Envestim la temporada de les
excursions amb un floret de propostes
que ens il·lusionen i començam amb
una que no havíem fet mai anomenada
els Clots Carbons i que ens feia un poc
de respecte perquè, per ser la primera,
l’havíem triada un poc rostida ja que
després de l’estiu tots estam com a
rovellats i les juntes necessiten una
mica d’oli fins que s’hi han avesades.
Iniciàrem l’excursió des de la
plataforma del funicular, a la carretera
de Sa Calobra, i després de passar pel
coll del Porxo Esbucat férem un tros
del camí dels Binis, gaudint a l’esquerra
d’una panoràmica espectacular del
Puig Major. Ens aturàrem un moment
davall la sempre agradable ombra
d’una alzina grossa, anomenada
s’alzina fumadora, per arreplegar el
grup.
De cap al Clots Carbons teníem unes
vistes impressionants de la sempre
original i inimitable carretera de Sa
Calobra. Una vegada haver passat
pels Clots que donen nom a l’excursió,

però que en realitat no tenen massa
per veure, davallàrem per un comellar
molt més verd i humit i  férem un tram
del torrent del Gorg dels Diners.
Cercant sortir pel lloc que tocava
erràrem durant un tram l’itinerari, però
aquests moments de desconcert donen
emoció i també formen part de
l’aventura. Reprenguérem el camí
correcte una vegada que destriàrem
el pas de s’Estaca per on ens vàrem
haver d’enfilar per anar de cap al coll
de ses Mamelles.
Com que era una excursió en part
fitada però sense camí i per terrenys
molt poc tiranyats va ser molt, però
que molt malambrosa, roques d’aques-
tes puntegudes, carritx tan alt com
nosaltres, argelagues rabioses... Peu
damunt aquesta pedra, s’altre dins un
forat i patapam cul enterra, una faia
que te pegava per sa cara quan es de
davant teu l’amollava, esgarrinxades
d’argelagues a dret i tort, talls del
carritx quan l’havies d’agafar per no
caure... lo dit, molt malambrosa!
La recompensa i pel que valia la pena
l’esforç del dia eren les vistes. Una
vegada arribats a un mirador d’exce-

pció tots quedarem bocabadats, una
estampa espectacular: a l’esquerra la
platja de Cala Tuent i a la dreta la
urbanització de Sa Calobra i el Morro
de Sa Vaca guaitant damunt la mar,
allà baix, vist com si fóssim ocells.
Una meravella.
Seguint les restes d’un camí i en una
forta davallada que va posar a prova
la fortalesa dels genolls arribàrem a la
carretera de Cala Tuent, ben apropet
de l’ermita de Sant Llorenç on
donàrem per acabada l’excursió. Bé,
per acabar de fer els dos reals justs
encara ens aturàrem a fer un refresc
al baret que hi ha just a baix de
l’aqüeducte.
A l’arribada al poble un caminador del
grup ens va suggerir que al programa
a part de posar les botes de dificultat
també havíem de posar si s’havien de
dur calçons curts o llargs. Quan va
partir a caminar vàrem saber per què
ho deia...semblava que venia de la
guerra!
Salut per tornar-hi!

F.G.
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Comentari hípic

El passat diumenge es va celebrar el
Gran Premi del Criador «Memorial
Tomeu Estelrich» per a cavalls de 5
anys amb la participació de l’egua
Larisol Pou d’Es Rafal i el cavall
Leclaray VX. La millor classificació
va ser per Larisol que sumà un meritori
cinquè lloc a mans de Vicky Ginard
amb un bon registre de 1.18 sobre
2.150 mts. Quan els resultats de cada
quinzena destacarem en primer lloc a
l’egua My Dream, de la quadra So Na
Sopa, que està en un gran moment de
forma aconseguint la victòria cada
vegada que participa i a més amb
molta facilitat. De la quadra Es
Sementeret, l’egua Gleam Bowl,
finalitzà en quarta posició a Manacor.
Hacker Black, de Sa Font Calenta, va
sumar un altre segon lloc el seu casiller.
El francés Krak Mutin, propietat de
Gabriel Pascual, arribà en quart lloc
en un temps de 1.16 sobre 2.700 m a

Son Pardo. Le Claray VX, de Sa
Corbaia, fou quart a la semifinal de
G.P.del Criador i de la quadra Es Pou
d’Es Rafal el reaparegut Mousol Pou
Rafal s’anotà una victòria i un segon
lloc. El francés Mendel aconseguí
una segona posició i l’egua Larisol es
va classificar en segon lloc a la
semifinal del G.P. del Criador.
Per a finalitzar ressaltar la gran carrera
«Gran Premi de Balears» que tingué

lloc el diumenge passat a Son Pardo
en la que s’enfrontaren setze cavalls
francesos i dels quals vuit d’ells de
propietat mallorquina i la resta es
desplaçaren amb avió de Paris  fins a
Palma. El guanyador fou el favorit
Milord de Melleray que va registrar
un temps de 1.14 sobre 2.650 mts a
Son Pardo.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

Millor PUNTS MA SP MA SP MA SP
Temps TOTAL 6 7 13 14 20 21

GENTILLE DE NUIT 1.18 4

GLEAM BOWL 1.18 1 4RT 1
HACKER BLACK 1.17 4 2ON 3
JOLI DE FRANCE 1.17 4

KRAK MUTIN 1.14 4 4RT 1
LAMBRO BRANCH 1.17 2
LARISOL POU RAFAL 1.16 13 2ON 3
LE CLARAY VX 1.18 8 4RT 1
MENDEL 1.17 8 2ON 3
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7 1ER 2ON 7
MY DREAM 1.17 11 1ER 1ER 8

RANQUING CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE
LIDER:  LARISOL POU RAFAL

NOM DEL CAVALL PUNTS 
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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.

El 17 de novembre se celebrarà el
sopar dels quintos del 69.
Inscripcions abans del 12 de
novembre al mateix restaurant

V Trofeu bombolla

El diumenge 21 d’octubre, a la piscina
municipal d’Artà es celebrà el
tradicional trofeu bombolla, que
arribava a la cinquena edició. Aquest
trofeu, que sempre s’havia fet a nivell
intern, comptà aquest any amb la
presència d’un grup de nedadors/es
del C.N. Muro, que aquesta temporada
s’estrenaran en competició. Es
nedaren els quatre estils en distàncies
de 25 o 50m. segons l’edat i nivell dels
nedadors/es. Aquest trofeu serveix
una mica perquè els nous vegin el que
és una competició i perquè els altres
comencin a agafar un altre cop el
ritme de competició. En acabar la
competició hi hagué una entrega de
trofeus i medalles per a tots els
participants. Després, tots els
nedadors del Club Aigua Esport Artà,
pares i acompanyants gaudiren d’un
bon dinar a la terrassa del poliesportiu
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA

En Miquel Alzamora guanya al Grand Prix de Burdeus

El ciclista artanenc Miquel Alzamora
va aconseguir la primera posició en el
Grand Prix de Burdeus en la prova de
madison formant parella amb el català
Antonio Miguel Parra. Després del
segon sprint, la parella formada per
n’Alzamora i en Miguel varen atacar
i aconseguiren doblar tot el grup.

D’aquesta manera s’asseguraven la
victòria final i ja només els quedava
vigilar les possibles fugues per tenir la
carrera controlada. Al final tot va
anar bé, i en Miquel va poder pujar
fins l’escaló més alt del podi, una
vegada més.

N’Alzamora també tenia previst
participar a l’Europeu que s’havia de
celebrar a Holanda el passat cap de
setmana, però al tancament de l’edició
encara no ens havia estat possible
aconseguir els resultats finals per la
qual cosa no en podem informar.

NATACIO
D’HIVERN
Activitats:

Natació adults, nins i nadons
Tercera Edat
Natació correctiva
Rehabilitació
Manteniment i perfeccionament
Competició
Abonaments natació lliure
Descomptes familiars.
**CURSETS NOUS .... COMBI/SALUT (Aquatic-fitnes + pilates), DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ
MITJANÇANT EL MASSATGE I EL MEDI AQÜATIC **

Camí de ca’n canals s/n Recinte poliesportiu.07570 – Artà  CE :aiguaesportarta@hotmail.com . Tel./fax: 971 82.91.32
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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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Ja vénen els esclata-sangs

Per aquestes dates, les garrigues i els
pinars retornen, com un fet miraculós
de dins els agres, els esclata-sangs.
Com també arriben aquells
emblemàtics personatges que, sense
fer res d’espectacular, converteixen
les seves vides en vertaderes obres
d’art, sorgits de dins la gent sana
de foravila, prou preparats per
pujar pels penyals i combatre les
inclemències del temps. Són els
populars cercadors, que antany,
quan no es coneixia la
transformació que es va produir,
adaptant els avantatges de la
mecanització agrícola, sovint es
veien amb aspecte enèrgic, que
duien marcat al seu rostre la
seva feineria (cossos ajupits,
cares arrugades, mans
calloses...), portadors d’una
saviesa amagada que es
manifestava en les feines del camp
que, com un cercle sense fi, es tanca
un any i se’n presenta un altre.
Així, tots els anys, entre mates i fullaca,
vénen el saborosos i valorats esclata-
sangs  mallorquins.
Sense menysprear el conjunt de les
distintes variants, hem d’admetre que
l’encant i el gust, (com també el preu)
dels nostres esclata-sangs, són
positivament singulars.
A més dels esclata-sangs, la natura
proporciona gratuïtament altres
productes: espàrrecs, conills, llebres,
tords, caragols, entre d’altres. Tal

vegada sigui per això que es sol dir: «a
cercar» i no «a collir».
Pels terrenys mallorquins, en arribar
les primeres pluges, ja es comença a
sentir parlar d’aquests bolets com les
gírgoles, picatornells, forts, blaves,

peus de rata i, per damunt tots, els
somiats esclata-sangs.
Un conegut bon cercador ens comenta
el que ell fa per aconseguir omplir els
paners: «El meu cercar té un punt
fonamental: no s’ha de fer gaire
feina i no s’ha d’espenyar la cria.
Això vol dir que s’han d’agafar
amb coneixement. Els esclata-
sangs, anomenant així a tota la
gamma de bolets, volen molta
d’aigua i si és cada tres o quatre
dies millor. Després d’haver-hi
hagut foc, es triguen molts d’anys
perquè els agres tornin rebrotar.

Es diu que els bons cercadors tenen
els agres molt gelosos i és així.
Tant, o més que la dona! L’enemic
dels esclata-sangs és el vent, que
ho crema tot, més que el fred. En
canvi, el xaloc i la humitat els fan
bons».

Els cercadors que coneixen
pam a pam algun pinar o
garriga tenen certa
semblança als pescadors, per
allò d’exagerar la quantitat
recollida o donar referència
inexacte del lloc on surten els
esclata-sangs.
Els menys experimentats
enfilen muntanya, tot i trobar-
se en plena tardor,  són
capaços d’agafar fortes
suades, ja que no estan
avesats a córrer de mata en
mata. A les poques hores sol

arribar el desànim, doncs aquells agres
són ben agres i ja n’han passat d’altres
a fer-los una visita.
La festa és parlar-ne, però acopats
pel cansament i la desil·lusió de no
haver trobat allò que cercaven, anys
enrere, acudien a ca’n Jordi Pistola
del carrer Nou, d’Artà, on vivia un
dels millors cercadors de la contrada,
per resoldre el problema, de no arribar
a ca seva amb les mans buides i poder
parlar, durant l’hivern pel casino, de
tot el que els costà trobar els agres de
Llevant.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboracióDel meu recer
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TOTS SANTS  I ELS MORTS

Els cercadors d’esclata-sangs ja han
començat els seus itineraris per
muntanyes i garrigues, cercant els
agres, que romanen tapats amb fullaca,
mates i romeguers. Paner ple i cap a
la vila i l’endemà celebrar-ho, amb
tota pompa. Són tan bons els esclata-
sangs! Però, de manera especial amb
torts amb col o torrats a la brasa,
acompanyats d’un bon tros de llom,
plats exquisits i peculiarment
mallorquins.
Som a novembre, el penúltim mes de
l’any, deixat el tema culinari ens
endinsarem en la festivitat més
important del mes que du aires de
tardor (pluges de novembre, omplen
els barrals i curen tots els mals)
s’estrena amb la festa de Tots Sants,
que també és la data anterior a la
commemoració dels difunts, dia dels
morts, o de les ànimes. Per aquest
motiu es considera una mateixa festa.
Per altra banda, el mes de novembre,
per a la església catòlica és el darrer
mes de l’any litúrgic, començant a
comptar l’any el primer diumenge
d’advent, que és el temps que l’església
considera de preparació durant quatre
setmanes, per celebrar les festes de
Nadal.
La festa de Tots Sants fou instituïda
pel Papa Gregori IV, el dia 1 de
novembre de l’any 835. Des de llavors,
alegria i tristor es conjuminen aquest
dia, goig pel matí amb repic de
campanes i l’horabaixa pren un aire

més trist, amb el començament de les
Vespres dels Difunts. A partir d’aquí
és quan s’inicien massivament les
visites als cementiris i les esglésies
s’omplen. Cal pensar que una gran
part dels qui acudeixen a les misses
d’aquest dia, més que per religiositat,
ho fan per recordança dels seus propis

difunts. La commemoració dels fidels
difunts fou constituïda en el Concili de
Trèveris l’any 1549.
Aquest dia, els capellans tenien prou
feina, perquè en lloc d’una missa en
celebraven tres (avui la tasca sol ser
bastant més lleugera).
Malgrat tot, les dues festes tenen més
caràcter religiós que civil, però no
amb excés com abans. Els nostres
padrins, sempre fidels als manats
eclesiàstics, de manera cegada i
indiscutible, en la vigília de la festa de
Tots Sants es feia dejuni.
Una setmana abans d’aquests dies
els que tenen tomba o tombes pròpies
es dediquen a fer-hi la neteja anual i la
compra de ciris. Això es realitza amb

més força si el familiars han mort
recentment. Les flors aquests dies
ocupen un lloc preferent, doncs és
quan hi ha més demanda. Es duen
formosos rams vora les tombes dels
avantpassats, que es consumeixen
com les flors que es van mustiant.
N’hi ha de tota classe, però els més
característics són els estranys.
A Mallorca tenim una certa tradició
llegendària, referent al dia dels Morts.
Diuen que alguns difunts acudeixen a
oir les misses. Com també hi ha la
creença que la nit del dia dels Morts,
el rei En Jaume surt de la Seu muntat
a cavall, volta ràpidament l’illa i llavors
retorna al lloc de repòs.
Antany, era costum general treure les
mudades d’hivern (Per Tots Sants,
capes i mocadors grans). És de
suposar que aquell temps ja llunyà
devia fer més fred.
En la festa de Tots Sants, com es va
fer per les Verges, es segueix el bon
costum, amb sabor de cosa nostra, de
menjar bunyols, fent la bunyolada, i
amargos de bones ametlles que un pic
en l’any no fa mal.

Escrivia na Maria Antònia Salvà:
«Per Nadal la coca bamba,
per Pasqua rubiols,
per Tots Sants seran bunyols...»

Sigui amb alegria o en tristor, tot
acaba amb un panxó.

Cristòfol Carrió  i Sanxo

col·laboracióDel meu recer
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40 aniversari de la fundació del Club Llevant
(Recopilació i traducció per G. Bisquerra)

Certificació de l’acta de l’assemblea de socis del Club Llevant d’Artà
Avui, dia 8 de desembre de 1971, al
local social del Club, ha tengut lloc
l’assemblea general de socis a l’hora
prevista i en segona convocatòria i ha
tractat dels assumptes de l’ordre del
dia, els quals es varen resoldre de la
següent manera:
Aprovació del pressupost per a l’any
proper, el qual no passarà les cent mil
pessetes.
El secretari donà compte de la gestió
realitzada durant l’any, que va
merèixer l’aprovació de tots els
assistents.
El tresorer va donar informació de
l’estat de comptes, al qual després de
les entrades i sortides quedava un
saldo de 6.450 pessetes, encara que
quedaven factures pendents de liquidar
per un valor de 8.875 pessetes, per
tant el dèficit era de 2.425 ptes. Fou
aprovat per l’assemblea.
A continuació es va procedir a l’elecció
dels càrrecs directius i quedà
establerta la Junta Directiva com
segueix:
President: Jeroni Cantó Servera
Vicepresident: Jordi Llull Riera
Secretari: Francisco Lliteras Pomar
Vicesecretari: Cristòfol Carrió Sanxo
Tresorer: Miquel Gili
Vicetresorer: Nicolau Carrió
Santandreu
Vocals:

Gestor i Relacions Públiques: Antoni
Gili Ferrer
Secció Infantil: Climent Obrador
Servera
Arts Plàstiques: Joan Mesquida
Muntaner
Biblioteca: Joaquín Alba Martínez
Cine: Gabriel Genovard Servera
Esports : Bernat Ferragut Bernad
Excursions: Joan Alzamora Moll
Música: Jaume Alzina Mestre
Premsa: Jaume Sureda Negre
Teatre: Serafí Guiscafrè Genovard
Amb aquesta elecció i certificació de
la present acta es va aixecar la cessió.

A la pròxima junta directiva celebrada
el mateix mes, el president donà la
benvinguda als nous directius desitjant-
los una fructífera labor en el seu càrrec
pel bé del club.
Seguidament es va procedir a fer un
esborrany d’un programa d’actes a
desenvolupar a l’any en curs i que es
posarien en marxa a la propera reunió.
El responsable d’arts plàstiques donà
compte de la propera exposició de
dibuixos infantils nadalencs, els quals
premis serien entregats el dia de Sant
Antoni. També es va aprovar per al
vespre de S. Antoni fer el ja tradicional
fogueró amb torrada i vi per a tots els
associats, motiu pel qual se’ls faria

arribar una convidada personal.
També es va acordar participar a la
cavalcada de S. Antoni el matí del dia
de la festa, que farà un grup de socis
amb ramaderia del Gran Barbacoa
d’Artà.

A la següent reunió de la junta, ja dins
el mes de gener, es va acordar celebrar
periòdiques audicions musicals al local
social del club, les quals serien
anunciades amb antelació a la pissarra
del mateix Club. També es va aprovar
la celebració d’una conferència a
càrrec de Gabriel Janer Manila, sobre
el tema «Literatura i narrativa a
Mallorca».
A la propera reunió de la Junta
Directiva es va procedir a enllestir les
feines pròpies de l’acte del
Davallament del Divendres Sant.
També de l’exposició per pintors locals
a celebrar per la Setmana Santa i el II
concurs de pòsters a les mateixes
dates.
El president va recordar que s’estaven
donant classes de ballet per als fills
dels socis que hi volguessin participar.
Dites classes les impartia gratuïtament
una sòcia del club.

col·laboració

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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Ses Gloses de na Maria
Xoroia

«Jo som illenca, d’Artà.
vaig viure una cosa estranya,
no la sabia explicar
mentre travessava Espanya.

De Barcelona a Jerez
atravessàrem  Madrid.
jo sentia un endarrer
com abans ja vos he dit.

Tot eren finques enormes
on no es veia es cap d’allà.
vaig veure colors i formes,
notava cosa a faltar.

Llavonces a sa tornada
anàrem cap a sa costa.
en arribar a sa vorera
jo vaig trobar sa resposta.

Vaig tenir una visió
i es meu cor se va eixamplar;
tota aquella sensació
l’hem va produir la MAR».

Maria Cassellas

Sopar dels nascuts
l’any 1946

Com cada segon dissabte de
novembre, el proper dia 10, a
partir de les 21 h, tendrà lloc
al restaurant Sa Teulera el
sopar de totes aquelles
persones nascudes a Artà
l’any 1946. Ens han remarcat
que al sopar també hi poden
assistir les parelles. Ja se sap
que quan més són, més
riuen.... Per confirmar
l’assistència s’ha de telefonar
al 971 82 92 45 abans de dia
8 de novembre.

Disposam de:
Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys (del periòdic local
Llevant)
(Recopilació feta per G. Bisquerra)

Artà 31 d’octubre de 1930
La Diada de Crist Rei, la paraula
del Papa.- Amb aquest titular quedava
encapçalada la portada de la darrera
desena del mes d’octubre, número
512, el qual article comentava que la
festa del Crist-Rei ve a posar remei al
laïcisme que infecta avui la societat
humana, encíclica del Papa Pius XI.
Més avall hi havia un comentari sobre
l’abastament d’aigües potables que
en opinió de D. Josep Zafortesa,
enginyer industrial, i també la de l’autor
de l’article, D. Pedro Morell Olesa,
aconsellaven que es col·locàs un motor
a la font de la vila i s’aixecàs l’aigua
fins a un dipòsit que s’hauria de
construir, el qual serviria per
augmentar la pressió i en
conseqüència el rendiment de la
canonada. No cal dir que l’èxit va
acompanyar aquells treballs i des
d’aleshores disminuïren les
interminables cues en els punts de
preses d’aigua.
Cultura
Ofrena a la bona memòria del
mestre Segon (Escrit de D. Pere
Esteva Sancho, des de Ciutadella)
Primeres línies del llarg escrit d’aquest
ciutadellenc: «Vet aquí la paraula
expressiva del progrés dels homes i
dels pobles: Cultura. Tot poble format
per ciutadans cultes, conscients dels
devers i drets socials, per petit que
sigui, és gran. Tot poble gran, però
que els seus membres no tenguin la
cultura suficient per comportar-se
dignament en societat, és petit. Així

queda dit, encara que lleugerament, el
valor que la cultura té.
Cultura és el resultat d’exercir la
pedagogia. Així que una és la causa:
l’altre, efecte. I per tant, perquè la
cultura sigui més intensa, més acabada
i abundosa, és precís que la pedagogia
s’apliqui dins la major amplitud i
extensió d’assignatures. Actualment
la qüestió de l’ensenyança preocupa
o interessa a les nacions més que
abans, perquè l’evolució del món ha
demostrat clarament i ho anirà
demostrant de cada dia més, que com
més cultes són els pobles més privilegis
i més progrés tenen.»
Les febres tifoidees
El passat dissabte dia 25 a la sala
d’actes de la Caixa Rural, el Dr. Emili
Darder, president de l’Associació per
la Cultura de Mallorca, va pronunciar
una interessant conferència sobre el
tema anunciat. La presentació la féu
el conservador del Museu, D. Llorenç
Garcias, el qual va lloar l’activitat del
Sr. Darder, gràcies a la qual,
l’Associació de què és digne president,
ha organitzat una sèrie d’actes
semblants a fi d’estendre una mica de
cultura per tots els vents de la nostra
estimada Mallorca.
De Ca Nostra
La «veu» de la informació
artanenca reflectia el següent: La
setmana passada arribaren, ja
llicenciats, els soldats d’aquesta vila
que han prestat el servei a Àfrica. Són
en Josep Alzina Brunet, Claper,

expresident de la congregació
Mariana i estimat col·laborador nostre,
en Francesc Pascual Gayà, des Puig
des Corb, en Rafel Ginard, Rei, i en
Miquel Sureda Massanet, Polet.
Segueixen les obres del camí veïnal
de Sos Fulles. També s’està acabant
un tros de claveguera al carrer del
Pou Nou. La llar dels nostres bons
amics Francesc i Maria Blanes s’ha
vist alegrada amb el naixement d’un
robust ninet. Segueix encara
l’epidèmia dels porcs i per si no fos
prou la desgràcia que pesa sobre els
agricultors, els preus també són
ruïnosos oscil·lant entre 1,90 i 2,00
pessetes el quilo. Les figues no s’han
pogut aprofitar a causa d’haver-se
tornat agres per l’excés d’humitat.
Manco mal que hi ha bona anyada de
moniatos i les pomes que han adquirit
preus insospitats. Les bones saons
produïdes per les darreres pluges,
permeten avançar notablement els
treballs de la sembra. Després de
molts anys d’absència, fa uns dies que
va arribar a la nostra vila procedent de
Santo Domingo en Miquel Valls, a)
Llauner. També el nostre distingit amic
Mossèn Francesc Sureda Blanes,
capellà primer del Regiment de peu
núm. 5 ha estat destinat a l’Hospital
Militar de Ciutat. Als mestres Pere
Garau i A. Garau, els han estat
adjudicades les escoles nacionals de
Fontao i Salgueiros del municipi de
Carbia, província de Pontevedra.

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

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

 962

entreteniments

SUDOKU --------Nivell mitja ------->

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. En podem fer una per esplaiar-nos i
divertir-nos. Muntanya. 2. Eina de fuster. 3. Faríeu més compacte,
comprimiríeu. 4. Oficina on exerceix cert militar de grau. Consonant.
5. Poliedres de vint cares. 6. L’acció de disparar una arma.
Juntaves. 7. Ho deim a Artà quan trobam qualcú pel carrer.
Consonant. Preposició. Televisió. 8. Determinats el dia en què es
varen fer o esdevenir. Separar-lo de la palla. 9.  A prop. On
marcam els números al telèfon. 10. Animals prehistòrics parents
dels elefants.
VERTICALS: 1. Felicitat perfecta, benaurança. Consonant. 2.
Feia abans del temps senyalat. 3. Pompa, ostentació. Senyal que
una persona fa a les
pel·lícules per indi-
car discretament
que entra en una
habitació on hi ha
una parella que
festeja. 4. Ben

banyades, ben banyades. Quan estàs fins al cap d’amunt. 5. Fregau la
paret amb cert material de picapedrer. Llei divina en el confucionisme.
6. Antiga ciutat de Grècia. Consonant. 7. Prenguin marit les dones.
Qualitat natural, gràcia especial que pot tenir una persona. 8. Estimaré,
a l’altre extrem. Anau alerta si la mesclau amb llimonada, que engata. 9.
Qui va fer la barca més gran. Capa geològica. 10. Meiam si descobriu els
del mag. El ballarem a noces.

Ella ens dóna mala vida
cada dia ens fa pensar,
tant si és llarga o petita
amb el temps s’ha de tallar.

Hermosa o presumida
qualque dia ha d’acabar
es com una pigellida
d’aferrada que ella està.

Cercau el nom dels següents oficis antics: boter, ceramista, cal·ligraf, carboner, boter,
enquadernador, esparter, forjador, calderer, pastor.

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

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: Sa barba
Guillemots

Publicava el entreteniments
 963

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/ de la Pedra Plana

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

Fa 40 anys
Octubre del 67

Artá, 400 años atrás (1567) –8 de
mayo de 1567.-  Son pagados cuatro
sueldos a Miguel y Guillermo Gil por
las guardias que había puesto el
Capitán en el «Coll de Morell» y en el
«Coll d’Artá» para que la gente no
fuera a la «fira», ya que se creía que
la armada estaba presente. 28 de
junio.- Pedro Carrió cobra 12 sueldos
por un aviso que aportó al Sr. Virrey
cuando las galeras fueron al «Cap de
la Pedra».

Fa 25 anys
Octubre del 82

Quina alegria hi va haver per dins la
vila quan anunciaren que a la fi
posarien més telèfons (què també el
posau voltros?. És que és una cosa de
primera necessitat) A la fi podien
xerrar del carrer Sol al carrer s’Ombra
sense sortir de casa. Ell però ara ja
n’hi ha que comencen a fer comptes
de llevar-lo, perquè han descobert
que anar a peu a ca es veïnat per
xerrar és molt sà, i sobretot, més
barato.

Fa 10 anys
Octubre del 97

Les voreres del carrer Rafel Blanes
ens ofereixen ara la imatge d’una línia
groga discontínua que significa que
està prohibit estacionar-hi. El fet
d’aquesta prohibició ha
descongestionat en gran manera el
carrer, de densa circulació i que
sempre presentava retencions a
qualsevol hora del dia. Aquest és un
exemple a seguir en altres carrers que
presenten el mateix problema ...

C T C D E T A P L B G C Z G F N H C V R
I A E G N I H A E H A E Ç E A B P B G D
P V R C V B N S J Q B R D E R X O O S W
G V L B G J B T T E S A N C G D I T Z S
K A T I O Z C O R D Z M C S I W J E A X
J O S F K N E R X Q D I V A L Q U R E F
P X J A E X E F Z F Z S R Q L G Z R D A
B P E S M R T R A F Q T X R A D D Y N Z
K Ç E F O R J A D O R A N R C I E G U Q
L I Z F Y I H E W T F M J F Y E C R S W
E N Q U A D E R N A D O R Q G F R G E R
F C S L H X V A K S D F G Y H E U K I R
I X B A C U X I A T R U R R T C D Y F L
S R E T R A P S E C B M L O Y K M G G V
P H E U P G H M U R H U B D A N L Z Q T
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De viatge per la xarxa
 964entreteniments

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

Ciències socials Comunicació

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i
Cultura
http://kane.uab.cat/revistaanalisi/
Revista del Departament de
Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la UAB, disponible
en línia a partir del núm. 19 (1996) en
format PDF.

Breu història de la documentació
periodística
http://www.pre.gva.es/argos/docus/
formus/historiadocprensa-val.htm
Cronologia de l’evolució de la
documentació en la premsa, feta per
la secció encarregada d’aquesta tasca
en el Govern Valencià.

Col·legi de Periodistes de Catalunya
http://www.periodistes.org/

Informació relativa a la professió
periodística, cursos i seminaris, butlletí,
codi deontològic i recursos.

Comunicació audiovisual global,
diversitat cultural i regulació
http://www.audiovisualcat.net/
forumbcn2004/
Diàleg en el marc del Fòrum
Barcelona 2004.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya
– CAC
http://www.cac.cat/
Organisme que té la missió de vetllar,
en l’àmbit de l’audiovisual, pel respecte
dels drets i les llibertats, garantir el
compliment de la normativa reguladora
de la programació i la publicitat i
garantir l’acompliment de les
condicions de les concessions.

La Finestra Digital
h t t p : / / w w w . u o c . e d u / a l u m n i /
lafinestradigital/
Revista digital dedicada a analitzar,
criticar, opinar i viure els mitjans de
comunicació i les tecnologies
audiovisuals. Gestionada per un
col·lectiu nascut de la iniciativa
d’estudiants de la llicenciatura de
Comunicació Audiovisual de la UOC.

Informe de la Comunicació a
Catalunya InCom-UAB
http://www.portalcomunicacion.com/
informe/cat/index.asp
Informe bianual de l’Institut de la
Comunicació de la UAB sobre les
tendències en el sector dels mitjans de
comunicació. Des de l’edició 2005-
2006 està disponible íntegrament en
PDF.



26 octubre 2007
Número 777

50
 965

oferta cultural
Dissabte, 27 d’octubre a les 21h
Música: CAPONNAM
Concert-Presentació Al forc dels
dies
CAPPONNAM presenta en directe
el seu quart treball discogràfic, titulat
Al forc dels dies, un acte únic i
irrepetible, en el qual intervindran els
més de vint músics que han participat
en l’enregistrament. Un concert en el
què CAPONNAM posarà damunt
l’escenari tot un conjunt d’elements i
personalitats, en un viatge de fusió per
les diferents músiques del món a partir
de la identitat mediterrània, seguint la
línia conceptual del nou disc.
Entrades a la venda a partir de dimecres
24 d’octubre de 19 a 21 h.

Diumenge, 28 d’octubre a les 20 h
Cinema:  Hairspray
Director: Adam Shankman
Intèrprets: John Travolta, Christopher
Walken, Michelle Pfeiffer
El somni de la Tracy és ballar i
participar en un popular concurs
televisiu, però el seu pes i la seva
figura li ho impedeixen. La seva mare
vol ajudar-la.
COMÈDIA - PER A TOTS ELS
PÚBLICS –
Duració: 117 minuts
Versió doblada al castellà

Diumenge, 4 de novembre a les
19.30 h
Cinema: Sin reservas
Director: Scott Hicks
Intèrprets: Patricia Clarkson, Aaron
Eckhart, Bob Balaban, Abigail Breslin,
Catherine Zeta-Jones, Jenny Wade,
Brian F. O’Byrne, Lily Rabe
Sinopsis:
La xef d’un restaurant de moda a
Manhattan viu la seva vida i la seva
feina amb gran intensitat. Tot canvia
en fer-se càrrec de la seva neboda de
nou anys.
Gènere: Comèdia
Duració: 105 minuts
PER A TOTS ELS PÚBLICS

Diumenge, 11 de novembre a les
19.30 h
Cinema: Mataharis
Director: Icíar Bollaín
Intèrprets: Fernando Cayo, Najwa
Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez,
Antonio de la Torre, Nuria González,
Diego Martín.
Sinopsis: L’Inés, l’Eva i la Carmen
són detectives privades i traspassen
sovint les fronteres de la intimitat
aliena. Ara s’han d’enfrontar als seus
propis secrets.
Gènere: Drama
Duració: 100 minuts
NO RECOMANADA PER A
MENORS DE 7 ANYS

Dijous, 15 de novembre a les 21 h
Cinema club:  Odette, una comedia
sobre la felicidad
Director: Eric-Emmanuel Schmitt
Intèrprets:
Catherine Frot, Albert Dupontel,
Jacques Weber, Fabrice Murgia, Nina
Drecq, Camille Japy
Sinopsis: L’Odette és una cuarentona
lluitadora, vídua i mare d’un perruquer
i una adolescent rebel. Ho té tot en
contra per a ser feliç i, no obstant això,
ho és.
Gènere: Comèdia: duració: 105 minuts
PER A TOTS ELS PÚBLICS

Dissabte, 17 de novembre a les
20.30 h
MÚSICA   JÚPITER I SEMELE
    (selecció)d’Antoni Lliteres

Orquestra, cor i solistes del
Conservatori Professional
de Musica i Dansa de Mallorca.
Direcció musical: Carles Ponsetí
Direcció d’escena: Miquel de Marchi
Escenografia i vestuari: Escola
Superior de Dissen
Organitza: Departament de Cant del
Conservatori
Hi col·laboren: Escola Superior de
Disseny i Escola d’Art Dramàtic
Preu: 10 euros

Diumenge, 18 de novembre a les
19.30 h
Cinema: La gran estafa
Director: Lasse Hallström
Intèrprets:
Marcia Gay Harden, Hope Davis,
Stanley Tucci, Alfred Molina, Richard
Gere, Eli Wallach, Julie Delpy, John
Carter, Zeljko Ivanek, Christopher
Evan Welch, David Aaron Baker
Sinopsis:
En Clifford Irving convenç una editorial
que és l’única persona autoritzada per
escriure la biografia del Howard
Hughes. Tot acaba en un gran
escàndol.
Gènere: Comèdia: duració: 116 minuts
NO RECOMANADA PER A
MENORS DE 13 ANYS
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TORNAREM EL DIA  16/XI

cloenda
 967

Era el 4 de març de l’any 1957
(ha fet enguany 50 anys), que
aquest grupet d’amics
artanencs es retrataren a la
sortida de les noces d’en
Guillem Canet celebrades al
convent dels frares franciscans
a Artà. El lloc, els de més edat
encara el reconeixereu, és just
davant el que és actualment
l’entrada de la porteria del
convent.
Els deu amics que quedaren
per a la posteritat és ben segur

Racó

que els coneixeu, però per si
de cas no fos així els anomenam
com tenim per costum fer-ho,
d’esquerra a dreta i començant
pels de darrere.
En primer lloc surt un nin que
es va «colar» damunt la paret
i no l’han conegut.
Drets:
Un guixaina conegut per
«Cortana», natural de
Manacor. Vora ell hi trobam en
Martí Nyeco, segueix en Toni
Puceta, després en Rafel Siurell

i el darrer de la filera és en Joan
Prim.
Asseguts:
N’Andreu Rumbante, en Pere
Violí, n’Andreu Garbeta (el
qual ens ha cedit la foto), en
Toni Bosch i en Rafel Caparrot.
Dels deu, un 60 % ja han passat
a l’altre món, i per desgràcia
no amb massa edat.
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