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

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

Descuidat el dia a dia

Una feina tan important com és el dia dia
d’un poble, s’està abandonant de cada
dia més. Si no anam errats, l’ajuntament
té unes ordenances de Policia i bon
Govern, a fí que el poble presenti un
aspecte agradable als ciutadans.
Doncs bé, sembla que els responsables
de l’ordre han oblidat aquestes
ordenances i tothom fa i desfà segons els
seus criteris. De fet als carrers de Ciutat
i Antoni Blanes no hi ha ordre ni control.
Els cotxes, motos i bicicletes circulen així
com volen sense que cap autoritat els
denunciï ni els cridi tan sols l’atenció.
Els cans van a lloure i fan les seves feines
allà on volen ells i no on les haurien de fer
acompanyats dels seus propietaris. Fa
vertader fàstic circular per les voravies,
moltes d’elles plenes de caques i orinades.
És ben hora que l’ajuntament prengui
mesures al respecte i faci que el nostre
poble, a més d’acollidor, estigui net i
sense la brutícia que ens dóna una mala
imatge.
Tenim un reglament que si s’aplica
correctament és una bona eina per posar
l’ordre que fa falta. No passeu pena de
recollir els animals que van a lloure, multar
els seus propietaris i si són reincidents
multiplicar les quanties a fí que s’escalivin.
Creim que aquestes mesures no són
demanar massa. És ben hora que facin
cas a les nostres freqüents protestes que,
al cap i a la fí són les dels nostres sofrits
ciutadans.
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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.

 971

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
Artà Balla i Canta ofereix la seva tradicional bunyolada

L’agrupació local de ball de bot Artà
Balla i Canta va celebrar la tradicional
bunyolada. En aquesta ocasió la festa
es va celebrar a l’amfiteatre de na
Batlessa la qual cosa va permetre que
el públic assistent pogués seguir tant la
música com les evolucions dels
balladors des d’un lloc privilegiat. En
primer lloc varen ballar els alumnes de
l’escola que varen posar tot quan sabien,
i més. La gent va respondre aplaudint
cada una de les intervencions i animant
a tots els balladors i balladores. Després
de la mostra per part dels alumnes de
l’escola va tocar el torn de la ballada
als més grans, els membres de
l’agrupació, que, una vegada més varen
poder demostrar perquè Artà Balla i
Canta és un referent dins Mallorca. La
festa va acabar amb la desgustació
dels saborosos bunyols.
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noticiari
Bellpuig perd un gran col·laborador
Ens referim al glosador i autor de les
endevinalles que hem anat publicant
des de fa molts anys sense interrupció.
És tracta de Pere Vicens Alzamora,
el qual signava amb el nom de Pere
Xim. Un home constant amb les seves
col·laboracions però ara troba que té
massa anys i li comença a fallar, sinó
la memoria, sí el coordinar els mots i
la recerca de temes. Actualment té
90 anys.
En Pere va començar les seves
estimables col·laboracions al número
del 16 de gener de l’any 1987, quan les
edicions constaven de 12 planes i les
col·laboracions eren més bé escasses.
Així que ben arribada va ser la seva

Acabam inserint les darreres estrofes que en Pere ens ha fet arribar.

Sencill i simpatitzant
això Déu em va donar
jo m’he sabut conformar
no mirant qui està davant
que la vida és un instant
no la vull deixar escapar.

proposta de donar una mà a la nostra
revista.
La primera endevineta resava així:
Jo del temps estic pendent
el meu cor sempre pensant
la meva ànima navegant
i de ca nostra absent
la meva vida perillant.
La solució: El mariner.
Des d’aquestes retxes volem donar
les més efusives gràcies al nostre bon
amic Pere per la seva valuosa
col·laboració al llarg dels 20 anys que
ha publicat la seva vinyeta.
Gràcies Pere, i molts d’anys.
La Redacció

Noranta anys duc a l’esquena
són molt mals de transportar
gràcies a Déu jo puc dar
si tenc salut a balquena
el meu cor encara alena
i que molts anys pugui alenar.

Si m’ataquen em defens
si és que em pugui defensar
jo som natural d’Artà
i de nom Pedro Vicens.

Gràcies, salut i molts d’anys.

Comissió de les FFeesstteess  ddee  NNAADDAALL  ‘‘0077 
 

El dimecres dia 21 de novembre, tendrà lloc la 
reunió de la Comissió de les  Festes de Nadal.  
 
En aquesta reunió es determinarà el programa 
de festes (concerts, exposicions, dies, horaris, 
etc.). 
 
La reunió començarà a les 20.30 h, a l’edifici 
municipal de Ses Escoles d’Artà.  

 
 
 
 
 
 
 

    
 
Regidoria de Festes 

Comissió de les FFeesstteess  ddee  NNAADDAALL  ‘‘0077 
 

El dimarts dia 20 de novembre, tendrà lloc la 
reunió de la Comissió de les  Festes de Nadal.  
 
En aquesta reunió es determinarà el programa 
de festes (concerts, exposicions, dies, horaris, 
etc.). 
 
La reunió començarà a les 20.30 h, a l’Espai 
de la Plaça, de la Colònia de Sant Pere.  

 
 
 
 
 
 
 

    
 
Regidoria de Festes 
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
Passà la festa de Tots Sants
La celebració del dia de Tots Sants és
una tradició antiquísima a la qual es
commemora els feels difunts assistint
al cementiri per pregar i per depositar
unes flors o uns ciris al peu de les
tombes.
Enguany no va ser una excepció i
segur que tots els artanencs/ques es
donaren citat al lloc anomenat
cementiri i també com a «Son Curt»
on es ploraren i resaren pels
avantpassats, ja que ningú s’escapa
de tenir-hi qualcú, tant familiar com
amic.
El primer de novembre i des de fa
anys es va celebrar una missa davant
la capella i es pregà per tots els difunts,
encara que la litúrgia fa
commemoració a tots els Sants. A
dita missa enguany hi va assistir un
gran nombre de feels i fou
concelebrada pels nostres capellans i
frares residents a Artà.
El dia següent, anomenat dia dels
Morts, les misses tant de la Parròquia
com del convent i Esglesieta foren en
sufragi de tots els nostres difunts i a
les quals hi va assistir molta de gent
que aquest dia sí de veres resen amb
devoció pels seus avantpassats.
Només una suggerència: Cada any es
nota a faltar un bon grapat de cadires
per ser ocupades pel total de la gent,
ja que es fa llarg el temps sobretot
perquè els assistents en general és
gent ja major. Esperam es prengui
bona nota i l’any que ve estigui el
problema subsanat.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Premsa Forana presenta el projecte de digitalització en una diada
celebrada a Porreres

Els integrants de l’Associació de
Premsa Forana de Mallorca es
reuniren dissabte passat (3 de
novembre) a Porreres per celebrar
una jornada de treball, la qual fou
aprofitada per presentar els treballs
de digitalització de l’hemeroteca i per
reunir-se en assemblea general
ordinària.
El batle de Porreres, Bernat Bauzà,
fou l’encarregat d’encetar la diada
amb un breu parlament en el qual
destacà la labor realitzada durant prop
de tres dècades per l’Associació, així
com per la revista amfitriona, la
porrerenca «Llum d’oli», declarant-
s’hi admirador i bon coneixedor.
A continuació, el director del Servei
de Biblioteques i Documentació de la
Universitat de les Illes Balears, Miquel
Pastor, i el Cap d’Unitat de
Digitalització i Web, Eduard del Valle,
mostraren als presents l’estat dels
treballs de digitalització de
l’hemeroteca de Premsa Forana.
Pastor va fer constar l’interès que
suposa tant per als investigadors com
per als periodistes el fet de poder
disposar de tota l’hemeroteca de
Premsa Forana a l’abast d’un clic
amb l’ordinador. Pastor va oferir a
Premsa Forana l’oportunitat que
l’hemeroteca digitalitzada passi a
integrar-se a la Biblioteca Digital

Científica que la UIB va obrir fa uns
mesos.
Per la seva banda, Eduard del Valle
va explicar que la fase actual dels
treballs inclou l’escaneig
d’aproximadament 270.000 de les
600.000 pàgines que Premsa Forana
té emmagatzemades a l’hemeroteca
ubicada al primer pis de la seu social
de Sant Joan. Aquests treballs podrien
finalitzar-se durant els primers mesos
de 2008.
Eduard del Valle va mostrar una petita
part del treball executat i va realitzar

algunes demostracions de recerca en
els documents PDF que s’obtenen
després d’escanejar els volums,
restaurar-los digitalment i aplicar-los
un programa de reconeixement de
text. La major part dels volums han
hagut de ser desenquadernats i tornats
a enquadernar per a la seva adequada
digitalització.
Els treballs s’han pogut dur a terme
gràcies a un ajut econòmic de 70.000
euros concedit per la Generalitat de
Catalunya.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari
Després d’un breu descans, la diada
prosseguí amb la celebració de
l’assemblea general. El president,
Gabriel Mercè, presentà els informes
de presidència i també de tresoreria,
en absència de la tresorera Maria
Galmés.
Gabriel Mercè va fer un balanç positiu
de l’acció duita a terme al llarg del
darrer exercici, especialment pel que
fa referència a l’obtenció de publicitat
conjunta. A la vegada, i després
d’haver mantingut contactes amb
representants polítics de diferents
institucions, va transmetre als
associats la intenció de les institucions
d’augmentar el suport a la premsa
feta en català i per entitats sense
afany de lucre. També va comentar
les gestions iniciades per poder
completar la digitalització de
l’hemeroteca.
Al torn de precs i suggeriments es va
tenir un record per a la recent
desaparició del pare Salustiano
Vicedo, fundador de Premsa Forana i
de la revista «Apóstol y Civilizador».
També varen sortir a relluir temes
com el de la premsa forana digital i
d’altres de caràcter administratiu que
la propera junta directiva inclourà en
el seu ordre del dia.
Seguidament la historiadora de
Porreres, Maria Barceló, experta
medievalista, obsequià els
representants de Premsa Forana, amb
una visita guiada pel casc antic de
Porreres, tot visitant les cases més

antigues de la vila antiga porrerenca,
com la casa Bel·la o la primera
parròquia que hi hagué; així com
l’església local (coneguda com la
catedral de la part forana mallorquina).
La visita durà poc més d’una hora.
Tot seguit, l’amfitriona de la diada,
Joana Mora, conduí els assistents a
l’Ajuntament de Porreres, a on es
visità una exposició fotogràfica sobre
la Guerra Civil a Mallorca, amb una
selecció de fotografies del succés
bèl·lic a Porreres. El batle de Porreres,
obsequià tots els convidats, el llibre
«Porreres. Desfilades de dia,
afusellaments de nit» de Bartomeu
Garí, i també «La Filharmònica
Porrerenca. Estudi històric 1856 -

2006» de Maria Barceló, Francesc
Melià, Marta Nicolau i Joan Ballester.
La diada culminà amb un dinar que
tengué lloc al monestir de Montision,
que comptà amb la presència de la
vicepresidenta del Consell de Mallorca
i consellera de Cultura i Patrimoni,
Joana Lluísa Mascaró, la qual anuncià
nous ajuts econòmics de suport a
Premsa Forana.

Cal destacar que la jornada fou seguida
en directe pel programa d’IB3 Ràdio
«No et quedis a ca teva», que va
realitzar diverses connexions i que
comptà amb un enviat especial, el
conegut de tots Biel Massot.



 9
16 novembre 2007
Número 778

9
 976

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

El Pare Vicedo ha mort

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca està de dol,
però al mateix temps farcida d’agraïment per la mort del
Pare  Salustiano Vicedo, pare frasciscà que visqué 21 anys
al convent de Sant Bernardí de Petra.
Està de dol per la seva mort als 83 anys a una residència de
Terol.
Però més agraïment que dol, ja que Premsa Forana no es pot
entendre sense la seva figura i sense la seva feina:
- Feina constant i callada en la publicació de la revista
«Apóstol y Civilizador» i de tot el que fes referència a la
figura del Pare Serra i a la història de Petra.
- Feina acollidora  per la confecció i edició de moltes de les
nostres revistes de Premsa Forana. Hem de recordar que
estam als anys setanta i vuitanta, les revistes disposam de
minsos recursos econòmics i cal emprar l’enginy i el
voluntarisme per poder treure les nostres revistes... I el Pare
Vicedo amb la seva impremta i l’adquisició d’una nova
màquina offset i el seu baix preu féu possible la continuïtat
de moltes de les revistes de Premsa Forana i l’aparició de
novelles.
- Feina aglutinadora i animadora en la creació del col·lectiu
Premsa Forana: ell hi fou present i estirant del carro.
És per això que l’Associació de Premsa Forana de Mallorca
vol retre-li aquest petit homenatge, expressant dos bons
desigs:
Que el Pare Vicedo tengui allò pel que tota la vida ha lluitat:
la pau.
Que tots els qui feim feina a Premsa Forana el seu record
sigui un estímul engrescador en la tasca de dur endavant les
nostres publicacions malgrat els entrebancs... La constància
del Pare Vicedo pot esdevenir llum dins el nostre caminar.
Pare Vicedo, Premsa Forana vos diu: MOLTES GRÀCIES!

Associació de Premsa Forana de Mallorca

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
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noticiari
Temporada dels tords

Ha començat fa poques setmanes la temporada de la
caça dels tords, concretament el dia 14 del present
octubre. Ens referim quasi en general a la caça amb
filats al coll, perquè els caçadors d’escopeta ja els
donaven canya.
Així tenim que la primera setmana molts ja començaren
la tasca d’aixecar-se
dematí i tirar cap a la
muntanya per veure
de capturar unes
quantes peces que
fent honor a la veritat
i sense ganes d’estirar,
alguns matiners han
capturat fins a 12 tords
per caçada (de tothom
és sabut que és la quantitat autoritzada per la
Conselleria).
I d’aquesta manera molts homes que només sel’s veia
al cafè els horabaixes, ara els podeu contar per
dotzenes als bars a les 6 del matí prenint el seu cafetet
esperant sia l’hora de sortir a cap a caçar.

I també va d’esclata-sangs

Enguany la temporada dels esclata-sangs ha vengut d’hora
degut a les primeres pluges ja d’agost que anunciaven que la
vegetació artanenca estaria plena de forts, blaves, ulls de
perdiu, picatornells i sobretot del més preciat producte: els
esclata-sangs.
Diuen que hi ha persones, les més agosarades o coneixedores
del terreny, que s’han farcit de trobar aquests elements,
sobretot els picatornells que al dir de la gent ja no els caben dins
les bosses o geleres.
No hem sentit el preu dels esclatasangs però segur que de
moment deuen passar dels 30 euros el quilo.
De fet el temps no ha protegit gaire i l’esplet no ha estat el que
s’esperava. Actualment se’n troben pocs i petits i la gent
sembla ja ho ha deixat anar i fins altre temporada. El qui vol
menjar aquest preciat bolet, ho pot fer adquirint els de Castella
o Catalunya, que de fet i si no tenim els d’aquí, són ben bons
i a un preu  ben assequible.

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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Trobada anual de la columbofília

El passat dia 26 d’octubre es va
celebrar al Restaurant El Cruce de
Vilafranca la trobada anual de la
columbofília, acte que és organitzat
pel Club Columbòfil d’Artà.
La trobada va començar amb
l’entrega de trofeus de la temporada
2007, els quals foren entregats per les
següents persones: el batle d’Artà,
Rafel Gili; la secretària de la Federació,
Francesca Ferriol; Miquel Àngel
Veny, secretari del Club Grup
Mallorca; el president de la Societat
artanenca, Josep Bauçà, i altres
convidats.
Vet ací els artanencs que varen rebre
trofeu.
De la General Eivissa, fou 1r Joan
Terrassa, segon Antoni Domínguez,
tercer Xavier Conesa, 4t Llorenç
Mestre, 5è Josep Bauzà, 6è Joan
Ferriol, 7è Pere F. Llull, 8è Antoni
Casellas, 9è Joan Trobat i 10è Jaume
Ferriol.
General Velocitat, 1r Xavier
Conesa, 2n Joan Terrassa, 3r Joan
Ferriol, 4t Antoni Domínguez, 5è
Llorenç Mestre i 6è Josep Bauzà.
Campionat Social, 1r Joan Terrassa,
2n Xavier Conesa, 3r A. Domínguez,
4t Llorenç Mestre, 5è Joan Ferriol, 6è
Josep Bauzà, 7è Pere F. Llull, 8è A.
Casellas, 9è J. Trobat i 10è Jaume
Ferriol.
Colom més viatjat: Antoni
Domínguez.

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana
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Colom més ràpid:   Antoni
Domínguez
Velocitats
La Vila Joiosa I, 1r classificat Xavier
Conesa, 2n Joan Terrassa
La Vila Joiosa II, 1r classificat
Antoni Domínguez, 2n Joan Ferriol
Calp I, 1r classificat Antoni
Domínguez, 2n Xavier Conesa
Calp II, 1r classificat Llorenç Mestre,
2n Josep Bauzà
Alcoi: 1r classificat Joan Terrassa,
2n Xavier Conesa
Trofeu Sant Salvador: 1r Josep
Bauzà, 2n Xavier Conesa, 3r Joan
Terrassa
D’aquesta entrega falten els noms
dels guanyadors de molts altres clubs
columbòfils de Mallorca presents a
l’acte d’entrega dels trofeus
d’enguany, que també reberen el seu
trofeu.

Seguidament tots els assistents foren
obsequiats amb un bon sopar
d’entremesos, arròs brut, porcella, mè,
guàtleres, postres, vi, xampany, cafès,
etc.
Acte seguit va començar una llarga i
abundosa rifa d’objectes donats pels
següents comerços i botigues,
majoritàriament artanencs, com per
exemple: L’Artesana, Pixels, Ca Na
Butla, Ca na Cirera, Joieria Viky,
Elèctrica Jaume Mestre, Floristeria
Xisca, Ca na Sopa, Ferret. Pascual,
SYP, Naturàlia, Cial. Sansaloni,
Sebastià de ses Terres, Elèctrica Sos
Monjos, Casa Botella, Tomeu Sansó,
Mian Pont d’Inca, etc.

Entre els objectes de la rifa s’hi
trobaren alguns de ben valuosos com
per exemple un cuixot i un microones,
a més de molts cossiols, rellotges i
altres.
L’enhorabona als organitzadors
d’aquesta grata vetlada, a tots els
col·laboradors i gent que pren part a la
festa. I com no a tots els socis actius
dels clubs columbòfils de Mallorca i
sobretot al d’Artà.
Bellpuig també s’hi va fer present
convidat i en qualitat de fotògraf per
donar fe de tot el que va succeir en
aquesta trobada.
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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

Quinta del 47

23 foren els mossos de la quinta del 47
que es tornaren a reunir per celebrar
el dinar d’aniversari per recordar i
parlar de les coses del seu interès.
Ho feren, com de costum, al restaurant
que es troba a la carretera entre Artà
i Palma i això va succeir (i succeirà si
Déu ho vol ja que així ho acordaren ja
fa molts d’anys), el segon dissabte de
novembre, dia 10 per ésser més
exactes. Els podeu veure a la foto tot
alegres i panxa contenta. Dinaren bé,
es donaren els molts d’anys fent plans
perquè a principis de l’any que ve en
puguin fer un amb tots ells i les dones
que també nasqueren el 1947. Ens
han dit que aquest any ha estat un poc
precipitat i no han tingut temps per
prepara-ho (com prometeren l’any
passat). Ja s’avisarà a les i als
interessats. Ens han comunicat que
els 23 que acudiren al dinar juguen  7

€  cada un al número 42.371 de la grossa de Nadal. El dipositari és n’Andreu
Garau.
Molts d’anys i bona sort.
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SA  MOLÍ Son  ERMITA COLÒNIA
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM SANT PERE
dilluns, 1 0,2
dimecres, 3 5,6 5,6 4,2 6,4 6,2 4,0 6,0
dijous, 4 14,1 14,1 14,6 18,3 21,3 23,0 27,2
divendres, 5 0,4
dilluns, 8 0,2
dimecres, 10 22,5 38,2 6 8,3 24,2 14,0 6,0
dijous, 11 25,5 67,5 81,2 23,8 52,3 57,0 54,5
divendres, 12 11,6 4,5 6,8 8,8 3,5 1,4
dimecres, 17 1,8 4,6 1,8 7,9 11,6 11,0 11,0
dijous, 18 1,4 1 0,9 20,0 49,5
dimecres, 24 22,0 8,9 13,2 13,8 11,4 2,5 1,5
dijous, 25 54,5 40,4 40,4 39,0 46,3 32,0 43,0
divendres, 26 7,0 4,4 4,2 6,8 6,4 8,0
dissabte, 27 3 0,5 1,5 0,5
dilluns, 29 1,5 1,8 1,5 15,0
dimarts, 30 1,1 0,2 1,0
dimecres, 31 5,5 6,5 5,4 5,2 3,4 2,2
TOTALS
MES 172,6 196,2 184,6 141,2 188,1 188,4 201,9
ANY NATURAL 260,4 320,4 302,0 238,6 283,6 305,1 296,8
ANY AGRICOLA 260,4 320,4 302,0 238,6 283,6 305,1 296,8

MES 56,9 70,3 65,2 84,9 59,5 0,0 102,7
ANY NATURAL 458,7 496,5 505,2 484,0 187,9 491,5
ANY AGRÍCOLA 133,6 131,5 147,1 127,1 0,0 181,5
* Les estacions en majuscules són les oficials

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

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ OCTUBRE DE 2007
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EDIFICI
RECENTMENT
CONSTRUÏT

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

SEMINA III, S.A.
Ofereix:

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

 982

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 26,5 16,0 21,3
2 26,0 18,0 22,0
3 26,5 21,5 24,0
4 26,0 17,0 21,5
5 26,0 17,0 21,5
6 25,2 17,4 21,3
7 25,2 14,4 19,8
8 25,6 14,6 20,1
9 23,9 14,6 19,3

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

Mitjana 21,7 14,6 18,2

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

Temperatura Màxima: 26,5ºC (dies 1 i 3).
Temperatura Mínima: 9,0ºC (dies 22 i 23).

noticiari

Defuncions

Mes de setembre

Dia   1, Inger Olausson, 61 anys (Suècia-Betlem)
Dia   2, Joan Serra Gelabert, a) Calet, 92 anys
Dia 12, Manuel Muñoz Ferrera, 75 anys (Hinojosa del Valle)
Dia 23, Andreu Alcover mestre, a) d’Es Racó, 72 anys
Dia 24, Sebastià Tous Nadal, a) Funtillo, 85 anys
Dia 27, Filomena Rosa Machio, 95 anys (Puebla Prior)

Mes d’octubre
Dia 17, Magdalena Sureda Rayó, a) Blanca, 59 anys
Dia 18, Andreas Werner, 46 anys (Alemanya)
Dia 30, Maria Santandreu Amorós, a) figuerota, 85 anys.
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de la Colònia

Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VEN ADOSSAT
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Tots Sants

Dia 1 de novembre, festa de Tots Sants, per raons familiars, era a Colònia
(Alemanya). L’hotel on ens allotjàrem la meva dona i jo estava situat a pocs
metres del Rhin, molt prop de la seu en la qual, segons la tradició, hi reposen
les restes mortals dels Reis Màgics. Com que som dematiner vaig optar per
anar a missa de 8 h i me va sorprendre, avesat a veure esglésies buides, que
hi hagués tanta gent participant de l’eucaristia. Més tard, entre 11 i 12 h,
aquesta vegada en pla turístic, vaig poder veure una catedral amb la nau central
ben plena de gent assistint al pontifical que presidia el bisbe de la diòcesi.
Fa quaranta o cinquanta anys, el que acab de descriure hagués semblat una
evidentesa de cap de les maneres noticiable. S’anava o no a missa, però
l’acceptació de quelcom després de la mort era el raonament més comunament
acceptat.
Les coses han canviat i raonaments com la mort és un no-res o
el preludi del no-res, van suplantant aquell llegat de sentit
transcendent que s’havia heretat de la religió o cultura cristiana.
Mn. Antoni Amorós analitzava en profunditat aquest procés de
secularització de la mort en un article titulat «Pensaments» en
l’anterior número d’aquesta revista.
Aquí, a la Colònia d’Artà, la celebració de la Festa de Tots Sants
va acompanyada, amb tots els elements culturals que es vulgui,
de la inquietud pel sentit de la vida i d’un futur més enllà de la
mort.
La mort segueix essent un referent de la nostra existència,
oblidar-la significaria una desconnexió amb la memòria i amb la
tradició. Reflexionar sobre els interrogants que ens planteja, no
és un retorn a l’Edat Mitjana, sinó un exercici saludable que ens
obri a l’autocrítica sobre problemes referents a les nostres
formes de comportament.
El silenci i la serenor, propis d’aquesta festa, no ens allunyen dels
vertaders problemes de la vida, més bé ens esperonen a prioritzar
els més importants i ens desperten de somnis farcits de
preocupacions irrellevants.
A Colònia, a la vora del Rhin, com aquí a la Colònia de Sant Pere,
la festa de Tots Sants segueix essent un dia de pregària,
d’homenatge i recordança a les persones benvolgudes que ja no
són entre noltros.
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
Club Nàutic
Assemblea General Extraordinària

El Club Nàutic celebrà dia 27.10.07
assemblea general extraordinària, en
la qual es va debatre com a únic punt
de l’ordre del dia l’adjudicació d’obres
de tractament i derivació d’aigües
procedents d’escorrentia superficial
a la zona d’avarada del port de la
Colònia.
L’enginyer Fermín Miró Bauzà,
redactor de l’esmentat projecte féu
una explicació detallada del seu
contingut: Conducció de les aigües
que per pluja o altres circumstàncies
es depositen al llarg i ample de
l’explanada del port a uns decantadors,
de forma que els residus sòlids que
aquestes arrosseguin es quedin en un
primer decantador, els lleugers (olis i
grasses) en un segon i finalment les
aigües depurades passin d’un tercer
decantador a un espai que permeti la
seva reutilització i conseqüent estalvi
d’aigua procedent de la xarxa
municipal.
La urgència d’aquestes obres ve

motivada per un comunicat de les
autoritats governamentals competents
que dóna a la directiva l’estret marge
de dos mesos per a realitzar aquestes
obres, previstes en la concessió d’ús
i administració del nou port de l’any
2002. La concessió efectiva de final
d’obra del port ve condicionada a
l’execució de les dites obres.
Després d’un debat constructiu i
assenyat, s’aprovà la proposta per

unanimitat dels, aproximadament,
cinquanta socis assistents.
S’aprovà, així mateix, una proposta
del president de sotmetre l’antiga xarxa
de recollida d’aigües del port a un
estudi exhaustiu en vistes a la seva
restauració. Si aquesta fos viable no
faria falta fer obres en la superfície de
l’esplanada, i, en aquest cas, es
procediria a la modificació del projecte
aprovat per l’assemblea.

S’Estanyol i platja de sa Canova

Una passejada per la urbanització de
s’Estanyol i veïna platja de sa Canova
palesa als visitants l’abandó d’aquests
dos paisatges, urbà l’un i costaner
l’altre. El fet és encara més cridaner
si es compara amb el nucli de la
Colònia, que presenta una estat de

cura i neteja molt més positiu.
El primer que crida l’atenció del
paisatge urbà de s’Estanyol,
especialment si s’hi accedeix en
vehicle, és el mal estat dels carrers.
Els clots obliguen els conductors a
una prova d’obstacles constant.

Davant aquest fet i la falta de
sensibilitat per a posar-hi remei seria
recomanable col·locar a l’entrada de
la urbanització un rètol de: «Només
apte per a tots terrenys».
Un altre aspecte a remarcar és el
descuit de la neteja. Sembla que fa
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

de la Colònia
 985

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

Racó del poeta

M’AFLIGEIX RECORDAR-TE

Ara, vagant pel born de la malenconia
on els arbres serveixen de crosses a la tarda,
quan déus lassats ja no m’exulten equinoccis
i don per oblidat com riure a les cireres,
m’afligeix recordar-te que port la vida justa
per obrir els ulls als cims quan guspiregen
i no morir sobtat al risc de cada posta.

Quan els fiblons afollen el meu darrer arxipèlag
i la veu, sense veu, no envida la paraula,
amarat pel ruixim de l’enyorança teva
em dóna per escriure’t uns versos com angoixes.

Joan Mesquida Muntaner  (Poemari, La veu inútil, Vall
de Sóller 2007).

poc temps passà la màquina desbrossadora per tallar
els excedents de les mates i matolls que envaeixen les
voravies i no s’ha tengut cura que la màquina de neteja
fes una passada per la zona per a retirar les restes de
branquetes, fulles i branquinois que aquesta talla
provoca. Pitjor és encara la brutícia de papers, plàstics
i altres elements de rebuig escampats, sobretot, arran
o en les proximitats dels contenidors. Tot junt dóna una
imatge deplorable de la cura que es té d’aquest entorn.
En quant al paratge idíl·lic de la platja de sa Canova hi
faria dues observacions: Una sobre la necessitat que
Medi Ambient, Costes, Ajuntament o a qui la
responsabilitat pertanyi, aprofitàs el procés de neteja
que les darreres tempestes han provocat en el litoral
per retirar la gran quantitat de brutícia de tota classe
de què s’ha desprès el mar.
I una altra és que els ciutadans prenguin consciència
del valor ecològic d’aquesta contrada i respectin la
normativa que prohibeix  transitar en vehicles per
aquesta zona.

Amics de la Música
Concert d’orgue

És estat una gran satisfacció per a
l’associació Amics de la Música poder
comptar amb un concert d’orgue que
situa la Colònia de Sant Pere en un
dels escenaris internacionals de
concerts d’aquests tipus. L’associació
s’està guanyant per mèrits propis un
lloc rellevant en la promoció de la
cultura musical no només a la localitat,
sinó en tot el terme del municipi.
En el concert de dissabte, unes 70
persones, s’hi podia veure gent de la
Colònia, però també estrangers i altra
gent procedents d’altres pobles, els
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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

quals varen poder gaudir d’un
excel·lent concert d’orgue a càrrec
de l’organista Miquel Gonzàlez.
En Miquel Gonzàlez, organista de
l’església de Santa Maria de Badalona
i professor d’orgue del Conservatori
Municipal i Professional de Música
de Lleida té un magnífic currículum
que l’acredita com un dels més
prestigiosos organistes d’Europa.

El concert elegit pel mateix organista
per a la Colònia, fou una selecció
variada de diferents obres d’autors de
diverses èpoques i estils adaptades a
les característiques del nostre orgue i
condicions acústiques de l’església.
El nombrós públic va saber en tot
moment valorar la vàlua de l’organista
i de la seva interpretació seguint el
concert amb un respectuós silenci i

manifestant el seu entusiasme amb un
sentit i llarg aplaudiment al final de
l’acte.
És de tots sabut que aquest cicle de
concerts té el suport del Govern de les
Illes Balears i altres entitats com ja
vàrem informar en el número anterior
de Bellpuig.

Centre Cultural
Excursió

Amb el patrocini del Consell Insular
de Mallorca i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Artà, el Centre
Cultural té prevista una excursió que
inclou un recorregut d’alt interès
paisatgístic i cultural.
Diumenge, dia 25 de novembre, a les
9’30 els participants es concentraran
a la plaça de l’Església i a les 10 amb
cotxes particulars s’iniciarà el
recorregut fins a un aparcament

d’enfront del camí que du a les cases
de Betlem. A partir d’aquí l’excursió
es farà a peu. Els espais que durant el
recorregut es té previst visitar són: la
zona de pinar coneguda com «es
Canons», la zona de «es Maressos» i
«sepulcre megalític de S’Aigua
Dolça». En aquest punt es té previst
berenar de panada. Les begudes van
a càrrec de cadascú. Després de
berenar es continuarà en direcció a

«Caloscans». Aquí es podran veure
els «escars» i «niu de metralladora»
els bells tamarells i la desembocadura
del torrent que davalla pel «Comellar
des Cocons». Tot seguint cap a La
Colònia ens aturarem a «l’Arenalet
de Son Colom o des Ermitans» i
visitarem les restes arqueològiques
d’una «naveta» considerada com
l’edificació més antiga de Mallorca.
Allà s’hi trobaren restes de ceràmica
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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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)

de la Colònia
que semblen senyalar els primers
temps de presència humana a l’illa.
L’excursió baix el seu aspecte cultural
acabaria aquí, des d’on a peu
retornarem al punt de partida per fer
la torrada a les Cases de Betlem.
La directiva del Centre Cultural vol

posar-se en contacte amb persones
que puguin donar informació sobre els
centres d’interès arqueològic o històric
del recorregut.
Els costs de les panades i del dinar són
gratuïts pels socis. Els no socis faran
una aportació de  6 €.

Dimecres, 21 de novembre, és el darrer
dia per a poder-se inscriure. La
inscripció es pot fer a qualsevol
membre de la Junta Directiva.
Esperam que el temps acompanyi i
que siguin molts els que s’animin a
participar.

Breus
Un tauró
El tauró de la foto va ser capturat per
Bartomeu Martí, pescador de la
Colònia de Sant Pere, el passat octubre
en aigües de l’indret de la urbanització
de Betlem. Quedà glapit entre les
xarxes a uns 27 m de profunditat. Va
pesar 16 quilos i media 1 m 77 cm de
longitud.

Incendi a la zona del Parral
Entre les 11’30 i 12 h de dimarts 13 de
novembre es va declarar un incendi a
les mediacions del puig de sa Murta i
Torrent des Parral. La ràpida
intervenció dels bombers, helicòpters,
guàrdia civil i policia local va
aconseguir controlar-lo d’immediat i
a les 13 h estava pràcticament apagat.
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de la Colònia

Pos Nr.Vela Embarcació Patró Hora arribada Invertit Corregit Obs Punts
1 ESP7457 Bauxa  J. Fullana 16:47:00 1:04:00 0:00:00 1.00
2 ESP5781 Trap  C. Sitjar 16:59:51 1:16:51 0:07:20 2.00
3 ESP5491 Kaya  J. Jofre 16:56:48 1:13:48 0:08:01 3.00
4 FRA110 Hesperides XL  T. Massanet 16:53:55 1:10:55 0:09:25 4.00
5 ESP8686 Suriñe  C. Serra 17:12:02 1:29:02 0:12:42 5.00
6 ESP6511 Aia  M. Oliver 16:55:07 1:12:07 0:13:47 6.00
7 ESP8599 Tacuma  T. Llinàs 17:21:22 1:38:22 0:19:26 7.00
8 ESP5799 Smile  C. Obrador 17:12:58 1:29:58 0:20:16 8.00
9 ESP2 Groc  Escola de vela DNS 15.00
10 ESP47 AFRICA47  J. Matamalas DNS 15.00
11 ESP5267 Ses xesques  X. Fiol DNS 15.00
12 ESP8567 Idefix  B. Weidmann DNS 15.00
13 ESP8565 Madrugada  G. Crescioli DNS 15.00
14 ESP5084 Tivoli  F. Pastor DNS 15.00

CLASSIFICACIÓ:

Pos Nr.Vela Iot Patró 1 2 Punts
1 ESP7457 Bauxa  J. Fullana 1.00 1.00 2.00
2 ESP8686 Suriñe  C. Serra 2.00 5.00 7.00
3 ESP5491 Kaya  J. Jofre 4.00 3.00 7.00
4 FRA110 Hesperides XL  T. Massanet 3.00 4.00 7.00
5 ESP6511 Aia  M. Oliver 5.00 6.00 11.00
6 ESP8599 Tacuma  T. Llinàs 6.00 7.00 13.00
7 ESP5799 Smile  C. Obrador 7.00 8.00 15.00
8 ESP5781 Trap  C. Sitjar 15.00 2.00 17.00
9 ESP8567 Idefix  B. Weidmann 8.00 15.00 23.00
10 ESP5267 Ses xesques  X. Fiol 9.00 15.00 24.00
11 ESP5084 Tivoli  F. Pastor 10.00 15.00 25.00
12 ESP2 Groc  Escola de vela 15.00 15.00 30.00
13 ESP47 AFRICA47  J. Matamalas 15.00 15.00 30.00
14 ESP8565 Madrugada  G. Crescioli 15.00 15.00 30.00

CLASSIFICACIÓ GENERAL 

VELA

2a i 3a Regata de la lliga de tardor 2007

Dissabte dia 27 d’octubre es va
realitzar la segona regata de lliga. Les
previsions meteorològiques no eren
gaire favorables, ja que marcaven
molt vent a Menorca, i això provocà
unes grans onades dins la nostra badia.
Però el mal temps només va fer por a
alguns regatistes, que decidiren no
sortir de port per no arriscar-se a
trencar res de les seves embarcacions.
La resta de la flota -ni més ni menys
que vuit velers- s’atreví a capejar el
temporal amb coratge i valentia. La
sortida es va donar a les 15:30 hores
aproximadament i en aquell moment
el vent bufava de Gregal (Nord-est),
amb força 3-4. El recorregut de la
prova fou un Barlovent-Sotavent, és a
dir, dues boies situades a unes 2 milles

de distància (una davant el port i
l’altra més o menys a l’alçada de
Betlem). Aquest recorregut s’havia
de fer dues vegades, deixant les boies
per babord. Aquesta regata va durar
relativament poc temps (el primer en
arribar va tardar 1 hora), ja que el vent
era bastant fort i, a més, les ones,
durant l’empopada, feien planejar els
velers, ajudant-los a agafar velocitats
puntes molt elevades. Deixant de
banda algun mareig puntual, tot va
anar prou bé i tothom va arribar ben
content per haver superat aquell repte
satisfactòriament i sense danys
materials que, al cap i a la fi, a qui
danyen més és a la butxaca dels
armadors!

Cal destacar que aquesta prova va
estar a punt de no poder ser realitzada
perquè no es trobava cap comitè de
regates. Finalment, Toni Duráan, un
dels mariners del port, va accedir a
muntar el camp de regates i a donar la
sortida i l’arribada. Per aquesta raó, la
secció de vela del nostre Club vol
agrair la seva tasca, reconeixent la
dificultat que suposava navegar amb
una pneumàtica tan petita amb aquell
estat de la mar.
D’altra banda, pel que fa a la tercera
regata de lliga, que es va dur a terme
dissabte dia 10 de novembre, només
cal fer menció a les dificultats
meteorològiques i tècniques que hi va
haver, les quals van acabar provocant
l’anul·lació de la prova: feia ones de
mar vella i gairebé no feia vent (es pot
dir que els velers anaven «marxa
enrere») i, a més, la barca del comitè
tenia el motor trencat i es calava
constantment. Esperem que a la
propera regata (dissabte dia 24 de

novembre) no hi hagi tants
contratemps com en les dues anteriors,
ja que els regatistes tenen moltes
ganes de navegar sense haver de
vèncer dificultats externes a ells. Sort
que no tot foren aspectes negatius i
que el patró del Madrugada, G.
Crescioli, oferí a tots els participants
un refrigeri ben original, que deixà un
bon gust de boca a tothom.
Finalment, és important recordar que
ja s’ha iniciat el curs d’hivern de vela
i que les portes del Club Nàutic de la

Colònia de Sant Pere resten obertes a
tothom que n’estigui interessat.

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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

Fax.971 836711

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

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

Es fan cursets intensius

Han arribat a la nostra redacció diversos comunicats de premsa d’alguns partits polítics
locals els quals oferim de manera resumida.

UIA denuncia en una nota de
premsa el caos i la descoordinació
en les obres de sanejament d’Artà
Segons els partit de l’oposició, «la
manca de planificació i la
desinformació permanent crispa els
veïnats afectats. Davant tal descontrol
i desconcert, a les barriades del Cós i
de la Síquia s’està imposant el campi
qui pugui i aquest fet ha provocat i
provoca embussos de consideració,
risc en la circulació rodada i perill per
als vianants, ja que ningú no respecta
els senyals de trànsit».

Els Verds – Esquerra d’Artà
reclamen la supressió del
Consorci de finques públiques
d’Aubarca – Es Verger
Denuncien infraccions urbanístiques i
despropòsits ambientals de l’anterior
gerent, amb la convivència de PSOE-
UM a l’Ajuntament d’Artà. L’agrupació
ecosocialista artanenca reclama la
eliminació del Consorci de les finques
públiques d’Artà i la gestió directa de les
mateixes per part del Parc Natural de
Llevant (PNL). Segons els Verds- Esquerra
d’Artà «des de l’any 2001, la creació,
gairebé simultània, de les figures del
Consorci i del PNL (5 d’abril i 9 de
novembre de 2001, respectivament) per a
tasques de gestió, en alguns casos,
idèntiques, ha comportat nombrosos
episodis de descoordinació, superposició
i contradiccions, especialment els quatre
anys de govern del PP».

Els Verds-Esquerra es
congratulen per la inclusió de la
illeta del Molí de’n Regalat entre
les finques susceptibles de ser
adquirides pel Ministeri de Medi
Ambient.
El mes de gener, l’equip de govern (UM-
PSOE) va votar a favor d’instar les
administracions a l’adquisició; el passat
Ple de setembre, en contra (amb el PP)

El Director General de Qualitat
Ambiental i Litoral de la Conselleria
de Medi Ambient, Josep
Lliteres i Vidal, ha respost positivament
a la sol·licitud, presentada per Els
Verds – Esquerra d’Artà el pasta
mes de setembre, de instar el Ministeri
de Medi Ambient a incloure la illeta
del Molí d’en Regalat (Colònia de
Sant Pere) dins el llistat de les finques
susceptibles de ser adquirides dins del
Programa d’Adquisició de Finques en
el Litoral d’aquest Ministeri, els
objectius del qual són comprar o
expropiar zones del litoral «atenent al
seu interès natural i paisatgístic, a la
necessitat de controlar o limitar els
efectes de la regressió litoral i a les
amenaces de processos
urbanitzadors».

noticiari
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

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

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

noticiari
Visita del Cap de Relacions Ciutadanes al municipi d’Artà

El passat dia 5 de novembre va visitar
el nostre poble el Cap de Relacions
Ciutadanes del Consell de Mallorca,
en Bartomeu Aguilar Jofre. En el
decurs del dia va visitar diferents
artistes i entitats locals del nostre
municipi juntament amb la regidora
de Cultura, M. Paula Ginard i en
Josep Silva Jiménez. La jornada va
comen-çar amb la visita als artistes
locals Miquel Sarassate i Sebastià
Massanet, amb els que va parlar un
poc dels futurs projectes que tenen
en marxa i també va gaudir un poc, de
les seves obres més recents. També
va visitar el centre de visitants de
l’Estació a on va xerrar amb el
president de l’Associació d’artistes

certamens que ells organitzen. Durant
aquesta visita, el senyor Aguilar, també
va visitar l’exposició permanent del
Projecte Ferrutx, que hi ha al segon
pis de l’edifici de s’Estació. Aquest es
va mostrar molt interessar en el
projecte tant per l’originalitat de
l’exposició com per la seva elaboració.
Després d’aquesta visita, es va dirigir
al teatre on va parlar molt anima-
dament amb en Jaume Massanet, de
Radio Artà, en Tomeu Ginard, director
de la Banda de Música, i amb el nostre
redactor Guillem Bisquerra. Aquí tots
pogueren explicà un poc els seus
projectes i mancances al cap de
Relacions Ciutadanes del Consell, el
qual les va escoltar amb gran interès.

visuals d’Artà, en Xisco Alzamora, el
qual li explicà quines exposicons
anaven fent durant l’any i dels diferents
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)
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Joyeria

Comunicat del Partit Popular d’Artà

Després de les les darreres eleccions municipals
del 27 de maig i havent passat per un procés de
reestructuració interna, el Partit Popular d’Artà
inicia una nova etapa política.
El dia 20 de setembre va ser elegit com a nou
president en Tomeu Fiol Pinya, després de la
renúncia de’n Tolo Palmer. Ara s’ha constituït i ha
començat a caminar una Junta Gestora (que es
convertirà en Junta Local), composta per dotze
membres, essent la secretària n’Antònia Llull
Ferrer.
L’objectiu més immediat és aconseguir tots els
vots possibles per a guanyar les properes Eleccions
Generals. Treballarem per a que en Mariano
Rajoy sigui el president del Govern. Donades les
actuals circumstàncies de descomposició política
i territorial de la nació , els comicis de finals
d’hivern guanyen especial transcendència.
Al mateix temps tenim consciència de que per a
assolir qualsevol objectiu ens hem de dotar abans
d’una sòlida organització interna. Volem fer un
equip ben sincronitzat i per això compta’m amb
tota la militància que vulgui tornar a l’activitat,
conjuntament amb les noves persones
simpatitzants i afiliades que a ben segur s’aniran
incorporant.
Per facilitar aquesta tasca estam en tràmits per a
poder obrir una seu social del Partit Popular a Artà
i també la propera posada en funcionament d’una
agrupació a la Colònia de Sant Pere.
Ens presentam així i ens oferim a tota la ciutadania
del Municipi d’Artà amb el propòsit d’intentar
millorar la nostra qualitat de vida i el nostre entorn.
Per a més informacions consulteu: pp-
arta.blogspot.com

carta al director
SOS Residència d’Artà

Una bomba va explotar damunt Artà el dia dels morts, dia 2 de
novembre / 07 i va caure dins la Posada dels Olors. No hi hagué
morts, però si molts de ferits. Em refereixo a la crònica d’Artà que
va publicà el diari ÚLTIMA HORA precisament el dia dels
MORTS, feta a propòsit per alarmar tot el poble i donar malestar
als residents de la Posada dels Olors davant el catastrofisme de
dita crònica. Ens assabentava que dins poc temps podia adonar-se
el cas d’haver de tancar dita institució per fallida econòmica.
També que la residència a hores d’ara es il·legal quan fa prop de
25 anys que funciona amb tota normalitat i a satisfacció dels
residents i es l’admiració dels que venen de fora per visitar-la. Per
què tant de catastrofisme? A més, no hi havia altre manera per
evitar aquesta explosió? Tot el temps que governaren el Grup
Independents cada any ens reuníem amb el batlle i ens detallava
els resultats d’entrades i sortides per justificar les pèrdues que hi
havia durant l’any. A continuació ens presentava el pressupost de
l’any vinent i així justificava el percentatge que es veien obligats a
augmentar les quotes. Jo crec que aquesta es la manera correcta
de fer les coses i no alarmar el poble de la manera que s’ha fet
aquesta vegada. Els residents ens hem sentit menyspreats, ja que
fins ara no tenim cap notícia oficial que hi haurà un augment de les
quotes del 10% i tot el poble ja ho sap. Lo que no sap és lo que
pagarem l’any vinent ja que la quantitat de 686,40 € es la que
paga’m enguany, així que l’any vinent  amb el 10% serà de
755,04€. Tant de bo fora jo el qui anés errat de comptes i que foren
686,40 el preu de l’any 2008.
Esperem que aquesta situació es normalitzi i que el qui cregui que
ha de rectificar ho faci quan més prest millor pel bé  de tot el poble.
Només així les aigües turbulentes s’amansaran i romandran al seu
jaç.
Un dels molts de residents que se sentiren ferits i que viu a la
habitació 210.

Miquel Pastor Vaquer



 25
16 novembre 2007
Número 778

25
 992

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

La tasca de fer oposició
Des d’Unió d’Independents d’Artà
som ben conscients que l’equip de
govern (format per UM i PSOE)
compta amb una àmplia majoria, que
li fou donada a les urnes. Així mateix
també ho som, conscients, que el batle
té una dedicació exclusiva i la primera
tinent de batle, i delegada d’hisenda,
una altra (tot i que l’anomenin,
parcial), la qual cosa ens pot fer
suposar que tenen el temps suficient i
necessari per dedicar-se als afers
públics, això és, al poble. Per altra
banda, sabem que el nostre judici depèn
de la nostra manera de veure i de fer
política municipal, i que altres
formacions polítiques en tenen d’altres,
de judicis i maneres.
Fetes aquestes consideracions, no
volem deixar de fer avinent tant a
l’equip de govern com als ciutadans, a
través dels mitjans de comunicació, el
nostre punt de vista. No pretenem, de
cap manera, fer una oposició
destructiva. No hem estat mai d’acord
amb aquells grups polítics que es
dediquen a dinamitar la gestió, gairebé
pel pur plaer de fer-ho.
Els Independents no sentim cap plaer
en destruir, ben al contrari, el nostre
esperit sempre ha anat encaminat a
mirar pel conjunt dels ciutadans. A la
vista estan les infraestructures i els
serveis existents, però també el tipus
de política que s’ha fet. Els batles i
regidors dels Independents sempre

han dedicat el seu temps a fer feina
pel poble i mai no han caigut en el
partidisme ni en l’electoralisme fàcil.
I la nostra manera de pensar i de
comprendre la política no ha canviat,
a pesar del resultat de les eleccions.
En qualsevol cas, insistim en fer una
oposició sana i atenta, decidida i
constructiva. I en aquest número de
Bellpuig volem explicar als artanencs
la nostra postura pel que fa a les
notícies que han sortit fa poc a la
premsa.
Primera notícia: l’aprovació de les
ordenances municipals. El que ens
preocupa, sobretot, és la manca de
criteris, econòmics i polítics, amb què
s’han presentades i aprovades. Ho
demostren el desconeixement del
batle i de la delegada d’Hisenda
respecte del dèficit dels distints serveis
municipals, l’augment que s’ha aprovat
per a la Residència sense contemplar
que es tracta d’un servei assistencial
i la pujada uniforme de l’IPC per a
tota la resta de serveis, sense tenir en
compte ni les seves característiques,
ni el seu dèficit, ni el nombre d’usuaris.
Per concloure, allò que ens alarma és
la manca de criteris i la manca de
previsió, ens sembla que l’equip de
govern no hi ha posat massa esment
en una qüestió tan delicada com
aquesta.
Segona notícia: alguns veïnats del
poble pateixen inundacions. El batle

diu als mitjans de comunicació que si
algunes cases del carrer Teulera
s’inunden és com a conseqüència d’un
canvi de canonada que es va fer quan
es va construir el teatre. En primer
lloc, hem de dir que aquest canvi es va
fer ja fa uns anys (el teatre s’inaugurà
l’any 2001) i els veïnats comencen a
tenir problemes ara (l’any 2007). En
segon lloc, que el canvi que es va fer
fou per ampliar-la, no per fer-la més
estreta. En tercer lloc, i ja sabem que
és una evidència, que l’aigua ha
aparegut quan han començat les obres.
Tots aquests fets ens fan pensar que
tenim els papers una mica girats, ja
que hauria de ser l’equip de govern
qui fes la gestió per evitar els
problemes i millorar l’entorn, qui
resolgués els conflictes amb seny i
determinació i, en definitiva, qui donàs
confiança als ciutadans. I hauria de
ser feina de  l’oposició controlar
aquesta gestió per explicar si l’equip
de govern fa bé o no la seva feina.
Els Independents, tot i estar a
l’oposició, procurarem vetllar  per la
bona  gestió municipal i intentarem fer
propostes constructives que ajudin
l’equip de govern a millorar les seves,
sempre que sigui possible.

Artà, novembre de 2007

www.arta.cat/independentsarta

carta al director
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Art arround the world

Des del departament d’anglès del
CEIP Na Caragol hem iniciat un
interessant i originbal projecte de
plàstica intercultural anomenat: «Art
arround the world», dirigit a infants
des de 1r fins a 4t de primària.
L’objectiu és el de promoure el
respecte cap a les altres cultures a
partir de l’art.
Cada més s’enfoca un país diferent,
del qual n’estudiam els artistes, les
tradicions, les receptes de cuina, ...
Òbviament durant el primer mes hem
treballat Anglaterra. Ens hem centrat
en l’obra d’un pintor contemporani,
Lis Lowry, passant també per grups
tan coneguts com els Betles i
celebrant, com no, una festa tan
especial com és Halloween amb
fascinants creacions artístiques com:
bruixes reciclades, fantasmes comes-
tibles, o un col·lage del bosc encantat.

noticiari escolar

Excursió al parc de bombers
Dimecres, dia 7 i dijous dia 8 de
novembre, els nins i nines del 1r cicle
de primària del CEIP Na Caragol
vàrem anar a fer una visita al parc de
bombers d’Artà. Allà, els bombers,
ens varen rebre molt bé i ens varen
explicar moltes coses. Vàrem
aprendre què hem de fer en cas que
ens trobem amb algun incendi, també,
que els bombers no només apaguen
focs: treuen gent que ha quedat

CEIP Na Caragol



 27
16 novembre 2007
Número 778

27
 994

noticiari escolar

tancada a algun lloc, ajuden a baixar
moixos que han pujat dalt dels arbres
i no saben baixar, fan carreteres
netes...
També ens varen mostrar els seus
camions! En tenen un d’especial per
anar pel bosc i la muntanya!
I ara ja coneixem una mica més els
estris que fan servir. Fins i tot, varen
pujar els mestres a l’escala que fan
servir per fer rescats i vàrem poder
veure un petit simulacre d’incendi i
com l’apagaven.
Aquesta sortida ens ha agradat tant
que ara ja hi ha alguns nins i nines que
es volen fer bombers!

Nins i nines de 1r cicle.

CEIP Na Caragol

El CEIP Na Caragol celebra la festivitat de Halloween

La paraula Halloween és una derivació de l‘expressió anglesa
All Hallow’s Eve (Víspera del Dia de Tots Sants). Se celebrava
als països anglosaxons, principalment Canadà, Estats Units,
Irlanda i el Regne Unit, però actualment se celebra a casi tots
els països occidentals amb major o menor presència. Els seus
orígens s’han de cercar dins el món celta. La festa fou
exportada al segle XIX a Estats Units pels immigrants
irlandesos. Tot i això la història de Halloween es remunta fa
més de 2.500 anys quan l’any celta acabava amb el final de
l’estiu (dia 31 d’octubre segons el calendari celta). Al centre
de Na Caragol, organitzat pel departament d’anglès i emmarcat
dins el projecte que tenim en marxa juntament amb el British
Council, també hem celebrat la festivitat de Halloween. Dia 31
d’octubre els alumnes del centre van venir disfressats i els
passadissos s’ompliren d’imatges típiques de la festa:
carabasses, aranyes, bruixes, fantasmes,...
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Quina forma més divertida de conèixer els oficis!
Els alumnes d’infantil hem visitat la panificadora Camp Roig i Fuster, Begudes

Durant aquest trimestre, els alumnes
d’infantil, estam coneguent una mica
més quins són els distints oficis que hi
ha. Per això les mestres han organitzat
tallers conjunts en els quals hi
participam tots i ens convertim en
diferents treballadors i treballadores :
joiers, pastissers, pintors, massatgistes,
constructors, hortelans, pallassos, ens
disfressam… La veritat és que és
molt divertit. A més, també, hem fet
una excursió fins el polígon de
Capdepera i allà hem pogut veure i
observar molt bé la panificadora Camp
Roig i la fàbrica i embotelladora Fuster,
begudes. A la panificadora ens han
ensenyat unes màquines enormes que
s’encarreguen de fer el pa i, el millor
de tot, per berenar ens han regalat un
panetet a cada un. Acabat de fer! Ha

CEIP Na Caragol

noticiari escolar

estat boníssim !. Quan hem entrat a Fuster, begudes, hem
vist com ells mateixos fan i omplen les botelles. Hem pogut
seguir el camí que fan les botelles des de que només són
una petita càpsula de plàstic fins que agafen forma,
s’omplen, s’etiqueten i es preparen per al seu transport.
Allà també ens han tractat superbé!. Fins i tot ens han
regalat una motxilla amb una mostra de les begudes que
tenen. Ha estat molt interessant. MOLTES GRÀCIES
!!!.
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Campanya de juguetes 2007 al col·legi Sant Salvador

Dilluns 29 d’octubre una dona va
venir a l’escola a fer una conferència,
als cursos de 5é i 6é de primària del
col·legi Sant Salvador, per explicar-
nos que era  Càritas. Ens va explicar
que Càritas feia un taller de juguetes
on els nins donaven les seves juguetes
velles i Càritas les reutilitzaven i
reparaven.
Amb els diners aconseguits compren
aliments i joguines  per les famílies
pobres, i també aconsegueixen  donar
feina a gent discapacitada que no té
altra forma  d’aconseguir-ne.
Dins el taller hi ha dues parts. La
primera és on es fan netes les juguetes,
la segona és on es fan les capces
noves i reparen les juguetes
elèctriques. Després, també hi ha
tendes on es poden vendre juguetes i
peces de roba. Les tendes es troben a
Palma, Manacor i Cala Ratjada.
Aquestes tendes s’anomenen
«filosa».

Aquest nadal es farà una recollida de
juguetes a Artà i s’entregaran al centre
social del 14 de Novembre al 14 de
Desembre.
Vos convidam a que tots participeu en
aquesta campanya. Nosaltres ja ho
feim, fent uns cartells que es repartiran
per tots els comerços i donant les

juguetes que ja no ens serveixen i
estan en bon estat.

Joan Massanet, Josep Bisbal, Jordi
Muñoz.
Col·legi Sant Salvador 5è de primària.

Els alumnes de segon cicle del col·legi sant Salvador anàrem d’excursió a tirme

Dimecres 31 d’octubre els alumnes
de 3r i 4t del col·legi Sant Salvador
anàrem d’excursió a TIRME. Quan
vàrem arribar ens feren unes fotos de
tot el grup d’alumnes. Vàrem pujar
per un ascensor tots els alumnes de la
classe per anar a veure uns vídeos per
aprendre a reciclar, reutilitzar,
recuperar els materials. Després ens
convidaren a berenar d’una napolitana
de xocolata. Quan vàrem haver
acabat de berenar anàrem a fer el
recorregut per les instal·lacions de
reciclatge en un tren molt modern.
Quan vàrem acabar la visita sortirem
a fora a dinar i a jugar un poc. Després
tornàrem amb el bus a Artà.

CATALINA HERRERO, 4t

col·legi Sant Salvador
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció,
Muntatge piscines, Manteniment Comunitats, Aire
condicionat, Hidromasatges-Saunes

C/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà
Tel i Fax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57

Cada diumenge: Paella (amb foc de llenya),
porcella rostida, vi, aigua i postres especials.

 Els alumnes d’infantil del col·legi Sant Salvador, hem anat a l’Alqueria vella...

Els nins de 2n  d’Infantil a S’Alqueria Vella» Els nins de 3r  d’Infantil a S’Alqueria Vella»

...i els alumnes d’ESO pujàrem al puig d’Alpare

noticiari escolar

col·legi Sant Salvador
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Pensaments

Del Buda al Crist. El nin «pijo» de l’Evangeli

Reproduïm un article de Bonifaci Martínez, membre de l’equip de la Delegació de Pastoral Juvenil i del Consell Diocesà
de Pastoral.

Tornant de Roma vaig llegir a la
contraportada de La Vanguardia una
entrevista a un Lama català, d’uns 70
anys. Era fill d’una família industrial i
adinerada que des de ben jove havia
volgut gaudir de la vida fugint de les
seves responsabilitats amb el negoci
familiar. Era el que podríem anomenar
un «nin pijo», que saciat de tot
buscava sentit a la seva vida. La
cosa no va anar tan ràpida. Abans
de trobar la il.luminació budista va
estar voltant pel món hippy
d’Eivissa i d’altres aventures. Va
tenir fills i responsabilitats familiars
que també va haver d’abandonar.

Els qui hem estat de missions
hem vist com no n’hi ha prou
amb ajudar a aquella gent a
tenir un benestar econòmic i
material que els ajudi a millorar
la seva qualitat de vida, que
per altra banda tant necessiten.
No guanyen res a saciar-se de
tot, sovint a un ritme i a una
velocitat que ni culturalment ni
humanament poden pair. Potser quan
assoleixin aquests nivells de benestar
o de qualitat de vida també ho hauran
de deixar tot per cercar el sentit a la
seva pròpia vida.

Ara bé, al nostre jovent, haurem
d’educar-lo també en aquesta recerca
del sentit de la vida? Potser haurem
d’esperar una mica més a saciar-nos
del tot, per veure que res no ens pot
saciar. Els economistes ho tenim clar.
Les necessitats són il·limitades, i quan
algú consumeix alguna cosa, sabem
que en uns instants sentirà la necessitat
de consumir-ne una altra. Per això el
consumisme, entorn natural en el qual

ens movem, no dóna sentit a res. El
«nin pijo» també ho va tenir clar.

Fa poc vaig sentir un testimoni d’un
metge escocès. Va anar a fer
l’especialitat a Austràlia i allà va tenir
una experiència forta. Contava que
va arribar un jove d’urgències que

s’havia tallat les
venes. S’havia intentat suïcidar amb
uns dels procediments habituals de les
pel·lícules americanes. El varen poder
atendre i curar. Quan el pacient va
despertar, aquest metge escocès,
impactat pel que havia passat i orgullós
de la seva feina, li parlava de com
l’havien tractat perquè no perdés
mobilitat a la mà. A mesura que l’hi
explicava el pacient anava plorant. El
metge ho atribuïa a les diferències
lingüístiques entre l’anglès d’Escòcia
i l’anglès australià, i es pensava que
no l’acabava d’entendre. Després de
tornar a explicar que podia estar ben
content de no haver perdut mobilitat a
la mà, i veure que el pacient seguia

plorant, li demanà per què plorava. Ell
contestà: «Vostè m’ha arreglat la mà,
però ningú no m’ha arreglat la vida.»

Tot això pot semblar una apologia del
budisme com a camí per trobar el
sentit a la vida. Però no és aquesta la
meva intenció. A la Mediterrànea

tenim una tradició espiritual ben
antiga i ben rica que ens permet
trobar el sentit a la vida. Sense
menysprear cap altra cultura ni
tradició, el cristianisme té un
grau de maduresa afectiva i de
coherència filosòfica difícil de
superar. Per als cristians el
motiu d’aquest nivell és la
revelació del Verb fet carn,
que ens arriba pel seguiment
de Jesús Ressuscitat. Els

joves necessiten trobar el sentit
de la seva vida. Per ara, alguns

van cobrint aquestes
mancances amb l’evasió de les

drogues, la diversió fàcil, la
comoditat i el luxe. Però cada

vegada més, cerquen respostes
sense descafeïnar, sense succedanis.
Fa falta ser valents per proposar
aquests valors, aquesta tradició i
aquesta espiritualitat, d’una manera
clara i sense complexos. També ho va
fer Jesús amb el jove ric, el «nin pijo de
l’Evangeli», que com altres joves d’ara
cercava sentit a la vida.

La cultura occidental i consumista del
segle XXI no és un vent favorable per
a aquesta proposta, com tampoc no
ha ha estat en altres moments de la
història. Tanmateix, no tinguem por,
és el mateix Jesús qui mor i ressuscita
en cada intent de donar sentit a la
nostra pròpia vida.
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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

opinió
La premsa del cor

Hi va haver una època, des de la qual
ja ha passat tanta d’estona que s’ha
perdut en la nit dels temps, en que la
premsa del cor, també coneguda com
a premsa rosa, tenia un prestigi, una
credibilitat i una consideració que,
avui en dia, ha perdut de manera
totalment irrecuperable.
En aquells temps aquesta premsa sols
era impresa. Tots coneixem les
revistes «Semana», «Diez minutos»,
«Lecturas», «Pronto», etcètera. De
fet, és que encara surten al quiosc,
setmana darrera setmana, per alegrar
i distreure a desenfeinats i
desenfeinades que tenen una vida
pròpia i personal tan buida que l’han
d’omplir amb la vida dels altres. Com
si cada un de nosaltres no en tengués
prou amb els seus maldecaps, que
hagi de vetllar els dels demés éssers
humans. No es tracta, però, que cada
un segueixi el seu curs en el món
sense preocupar-se’n dels seus
semblants. El que succeeix és que la
línia que separa la sociabilitat i la
xafarderia és extremadament prima.
Però prima, prima. Tant, que es
travessa amb una alegria fins i tot
malsana, perquè es comença posant
verda a la reina o la princesa de la
Conxinxina, a la qual ni la coneixem ni
la coneixerem, i la seva vida dissipada
i s’acaba mirant amb fàstic a la
veïnada, la qual, en un acte de llibertat
personal, canvia d’amant cada

setmana. No serà per enveja, que la
critiquen? S’ha de viure i deixar viure.
I què és el que ha fet que el prestigi de
la premsa rosa s’hagi fos, com el
sucre dins un cafè calent? No us ho
podreu imaginar mai de la vida. A que
no ho endevinau! Sí, sí. Els doblers. Ja
hi torna a esser una altra vegada, la
somera, al blat.
La proliferació de cadenes televisives
i la seva lluita per tenir més i més
telespectadors i més i més audiència
ha fet que aquest món hagi derivat en
que una sèrie d’individus venguin la
seva vida privada al millor postor. I si
només fos la seva vida privada, res. El
que passa és que en aquest contracte
de compra-venda que firmaren també
hi anava inclosa la seva dignitat. Però
aquesta clàusula es trobava a la lletra
petita del contracte i clar, no la llegiren
perquè era una lletra molt petita. El
que sí que es veien en números ben
grossos i amb molts de zeros a la dreta
eren els euros que cobrarien per
explicar-li a tothom el que no li
interessava a ningú. I el pitjor de tot,
per a ells, és clar, és que hi ha una
regla no escrita que diu que si s’han
venut una vegada, estan condemnats
in eternum a ser el blanc dels objectius
de les càmeres i dels micròfons en
qualsevol lloc i ocasió, per íntima,
personal i privada que sigui, i ara ja
sense cobrar per mostrar les seves
vergonyes. Idò, que no s’haguessin

ficat! Ah, que passaven necessitat?
Pobrets... serà que no hi haurà
maneres dignes de guanyar doblers?
Ai, no, que s’embruten els vestits
d’última moda! Petitons meus...
Hi ha dues maneres de veure tot
aquest negoci. Una, que aquest tema
es pot veure com un circ al qual hi
anam a riure i passar-hi una estona
agradable, amb les seves actuacions
de pallassos, acròbates i animals
ferotges (bona comparació, eh?, això
és una metàfora!), i l’altra manera és
la de defensar la dignitat humana i no
donar més ales a que aquesta premsa
segueixi subsistint, deixant de comprar
aquestes revistes i deixant de veure
aquests programes.
Per a acabar, sols una coseta. Us
enrecordau d’aquell tipus que fa una
mesada va atupar a una al·lota
equatoriana a un tren a Catalunya? És
clar que sí. Qui no ha vist les terribles
imatges d’aquest despull de persona
tirant-li una coça a la boca a la pobra
nina i palpant-li el pit? Idò, certa
productora de televisió li va pagar uns
diners a aquest animal d’orella llarga
per fer comentaris sobre la seva
situació judicial. N’hi ha o no n’hi ha,
per a enviar-los a tots plegats a prendre
pel cul?

cader
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Viatges Llevant

Bàsquet
Gairebé tots els equips del C.E. Sant Salvador ja estan dins competició oficial. Només resten els més petits, que és l’equip
pre-mini que ho farà aquest dissabte dia 17 a partir de les 12 al poliesportiu Na Caragol d’Artà.
Radio. Tota la informació del bàsquet també la podeu seguir setmanalment a traves de les ones de Radio Artà Municipal,
on cada dilluns i cada dijous, a partir de les 17:30, en Biel Tous ens fa el repàs de com a anat la setmana esportiva del
C.E. Sant Salvador.

PRESENTACIÓ

Aquest diumenge dia 18 de novembre, a partir de les 18 hores, es farà la presentació de tots els equips del
C.E. Sant Salvador. L’acte tindrà lloc al poliesportiu Na Caragol, i serà un acte una mica emotiu ja que serà
l’inici oficial dels actes del 25è aniversari del club. Com cada any, hi haurà refresc per a tots els assistents.
Vos hi esperam a tots!!!!

Resultats
Minibàsquet
SANT SALVADOR
«BORINOS.COM»  93
Porto Cristo  43
Bon inici de temporada. Els «minis»
locals disputaren el primer partit de
lliga i aconseguiren la primera victòria.
Partit que en tot moment dominaren
els jugadors locals i demostraren una
gran superioritat en totes les facetes

del joc. Volem destacar que tots els
jugadors aportaren coses positives a
l’equip.
L’equip està format pels següents
jugadors: Arnau Navarro, Josep
Bernad, Juan Vives, Aleix Font, Adrià
Pérez, Biel Cursach, Biel Serra, Josep
Roman, Llorenç Galmés, Gabriel
Serra i Guillem Massanet.

Infantil masculí 1
ELECTRO HIDRÁULICA  30
Andratx   70

Infantil masculí 2
CAIXA RURAL ARTÀ   59
Espanyol Ugui  57
Marcadors Parcials: 1er: 12-14, 2on:
14-12, 3er: 21-9, 4rt: 12-22

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

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

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

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria y Gabriel Serra.
Partit disputat a Artà dissabte dia 20
a les 18:30h. Primer partit davant la
nostra afició.
Els dos primers quarts foren molt
igualats tot el temps. Cap dels dos
equips aconseguia rentes superiors
als 4 punts. Així arribaren al descans
amb un empat a 26.
En el tercer període els jugadors
sortiren molt motivats i amb ganes de
demostrar que saben jugar i o feren
endossant-li un parcial de 21 a 9 als
contraris.
Al darrer quart els locals es pensaren
que ja tenien el partit guanyat, i el rival
sortir a donar-ho tot per remuntar. Els
nostres no jugaven a res, ni tan sols
defensaven, inclús es permetien el
«luxe» de fer tonteries i quasi les
costa el partit.
Recordar als nins que el partit es
guanya jugant intensament els 40
minuts i donar les gràcies al jove
jugador Gabriel Serra que sent mini
ens vingué a ajudar i a l’afició, que als
moments decisius animà molt als
nostres i les dona la darrera s’empenta
per aconseguir la victòria.
Sense eliminats.
De la Cruz  62
CAIXA RURAL ARTÀ  78
Marcadors Parcials: 1er: 11-18, 2on:
18-21, 3er: 15-18, 4rt: 18-21
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Enric

Mas, Francesc Palou, Degan Maria y
Jeroni Tello.
Partit disputat a  Bendinat dissabte dia
3 a les 11:30h.
Primer quart del partit i parcial de 3-
12, sortirem molt fort al partit
pressionant tota pista fet que
aprofitarem molt be per robar moltes
pilotes i fer punts amb relativa facilitat,
solament la nostra relaxació fer que
ens fessin punts fàcils.
En el segon període els seguíem
atacant molt be, però la nostra defensa
era fluixa, tot i això ens anàrem al
descans amb una avantatge de 10
punts.
Als dos darrers períodes anàrem per
ratxes, ja que arribarem aconseguir
anar 25 punts amunt, però la
precipitació amb atac i la passivitat en
defensa fer que guanyéssim de 18.
En general es nota molt la millora amb
atac estàtic, ja que passaven i tallàvem
constantment, i en defensa a estones
o feren realment be! Enhorabona i a
seguir fent feina.
Eliminats:  Jesús Font i Joan Ginard.

Cadet masculí
FLEXA  68
Porto Cristo  41
(12-12,20-5,18-11,18-13)
Partit jugat el dissabte dia 27 d’octubre
al poliesportiu de na Caragol. Segon
partit i segona victòria.
Primers 10 minuts de tanteig, un segon
quart per marcar la diferència i després
a mantenir-la, així podria ser un breu
resum del partit. La veritat és que no

va ser un partit molt vistós ja que les
aturades de joc varen ser constants,
l’àrbitre ens va siular un total de 28
faltes personals per tant sols 7 a l’equip
visitant, això va fer que el partit no
tingues un ritme més interessant.
La estadística va ser: Sánchez, I. (14
punts); Font, T. (10); Femenias, B.
(8); Reyes, J. A. (8); Tous, G. (2); -5
inicial- Rosselló, A. (10); Nicolau, J.
(10); Strunk, R. (4); Ramírez, R. (2);
Merenciano, J. (0), Tauler, M. (0);
Ferrer, M. A. (-).
Eliminats: Tauler, M. i  Sánchez, I.
FLEXA  80
Molinar  57
(14-14,20-12,20-16,26-15)
Partit jugat el dissabte dia 10 de
novembre.
L’equip artanenc va sortir molt adormit
en front d’un equip que a simple vista
semblava inferior. El nostres jugadors
varen anar des del minut 3 del segon
quart sempre per endavant en el
marcador, però les diferències no eren
clares i en qualsevol moment l’equip
visitant arribava a reduir la diferència
fins a 4 punts. Aquesta diferència era
la que tenia l’equip visitant a falta de
6 minuts per acabar el partit. Els
darrers 6 minuts, els nostres jugadors
es varen despertar i aconseguiren un
parcial de 22 a 5 que va marcar el
marcador final.
La estadística va ser: Rosselló, A. (20
punts); Sánchez, I. (17); Tauler, M.
(8); Femenias, B. (4); Tous, G. (0); -
5 inicial- Nicolau, J. (11); Strunk, R.
(8); Font, T. (8); Merenciano, J. (4).
Sense eliminats.

esports
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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

2ª autonòmica femenina
HNOS PALLICER PONS 28
FELANITX 42
Partit disputat a Artà el diumenge 28
d’octubre. L’equip felanitxer és un
dels partits més difícils d’aquesta
categoria. La veterania de les seves
jugadores va ser clau per aconseguir
una còmoda victòria. L’equip local no
va estar gens encertat en atac i va
afluixar molt en defensa quan va veure
que les jugadores contràries enciste-
llaven fàcilment. El resultat final fou
desastrós i segurament no se’l
mereixien, però davant equips com
aquest no es pot baixar la guàrdia ni un
sol moment. Esperam que en la segona
volta puguin girar el marcador.
HNOS PALLICER PONS 52
BONS AIRES 49
Partit disputat el diumenge dia 11 de
novembre al polisportiu d’Artà.
Merescuda victòria de l’equip artanenc
pel gran treball realitzat de totes les
jugadores. Ja feia un parell d’anys
que el club del Bons Aires no tenia un
equip en aquesta categoria i, per aquest
motiu, no sabíem amb quin cojunt de
jugadores ens trobaríem. Davant això,
l’equip local va començar fent una
forta defensa individual, cosa que va
colapsar i dificultar el joc de les
contràries. No podem dir el mateix del
joc en atac, ja que no fou del tot
encertat. Així i tot, el marcador ens va
anar a favor i sense baixar la guàrdia
poguèrem aconseguir la 2na  victòria.
El pròxim divendres dia 16 de
novembre visitarem l’equip solleric.

1ª autonòmica femenina
GASÓLEOS ARTÀ  56
Montuïri  50
Jugadores: Cati Mari, Marta Llabata
(7), Cati  Gili (3), M. Antònia Flaquer,
Isabel Pastor (5), M. A. Galan, Marga
Pellicer (3), Kika  (9), Xènia (12),
Xisca Serra (2), Nena (15), Joana
Maria Riera (1).
Important victòria de l’equip sènior
femení d’autonòmica que d’aquesta
manera abandona els darrers llocs de
la classificació i es situa en una zona
còmoda de la taula classificatòria,
amb dues victòries i dues derrotes.
Gairebé durant tot el partit l’equip
artanenc anà per davant en el
marcador. Les locals no donaren
facilitats en defensa i privaren el
Montuïri de jugar amb facilitat a
l’interior de la zona.  Al descans s’hi
arribà amb un avantatge de dos punts
per a l’equip d’Artà (29 – 27).
En el tercer quart no es va perdre la
concentració i es continuà lluitant en
defensa, la qual cosa va permetre
controlar el rebot defensiu i córrer al
contraatac.  A la finalització del tercer
període el marcador reflectia un 46 a
38 favorable a l’equip que entrena
Xavi Viejo.
Ja en el darrer període el Montuïri
intentà capgirar el marcador i es posà
a dos punts  tot i que finalment l’Artà
sabé conservar la calma i se’n dugué
la victòria.

Autonòmica masculina
Joan Capó Felanitx  65
HORMIGONES FARRUTX  41
Parcials: 11-11, 25-8; 15-28, 14-4.
Anotadors: T.Dalmau(0), B.Nebot(7),
S.Carrió(7), J.Cabrer(-), G.Ríos(0),
Toni Arnau(6), X.Lliteres(13),
X.Gili(0), A.Muñoz(4), O.Bover(0),
A.Gayà(3).
Partit disputat el passat  dia 1 de
novembre a Felanitx.
Partit on els artanencs només van
aguantar un quart.. Un fatídic segon
quart, on només anotarem 8 punts,
marcà el desenvolupament del partit.
L’Hormigones Farrutx no va poder
reaccionar a la segona meitat, arribant
al darrer quart amb el partit totalment
sentenciat per part local.

HORMIGONES FARRUTX  73
Son Servera  58
Parcials: 15-17, 21-9; 22-14, 15-18.
Anotadors: T.Dalmau(3), B.Nebot(2),
S.Carrió(21), J.Cabrer(-), G.Ríos(2),
Toni Arnau(8), X.Lliteres(11),
X.Gili(0), A.Muñoz(16), O.Bover(2),
A.Gayà(4).
Partit disputat el passat diumenge dia
4 de novembre al poliesportiu Na
Caragol.
Victòria de l’Hormigones Farrutx
davant un conjunt de Son Servera
molt conservador. L’equip artanenc
va jugar un partit molt complet, tant en
defensa com en atac, lo que li permeté
controlar el partit en tot moment,
aconseguint una important victòria
final.

esports
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* 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
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Comentari hípic
El passat cap de setmana es va celebrar la
revenja del Gran Premi del Criador per a
cavalls de 5 anys a l’hipòdrom Municipal
de Manacor. Entre els participants hi
trobàrem l’egua Larisol Pou Rafal, que no
va aconseguir classificar-se, i el cavall Le
Claray VX, que va finalitzar en tercer lloc
amb un registre de 1.20 sobre 2.375 m.
Altres cavalls que sumaren a les seves
respectives carreres foren els següents:
la nova líder de la regularitat, My Dream,
de la quadra So Na Sopa, es va col·locar
en quart i segon lloc amb un bon registre
de 1.19 a Manacor. La sempre regular i
efectiva Gentille de Nuit, va sumar un
tercer i quart lloc a mans d’Antoni Servera.
El cavall d’Alessia Sánchez, Joli de France,
va arribar en quart lloc a meta. El petit i
valent Lambro Branch, de la quadra Es
Sementeret, suma dos punts al seu
caseller. El francès Krak Mutin, de la
quadra Sa Carbona, aconseguí un quart
lloc i una gran victòria a Manacor i de la
quadra Sa Font Calenta el cavall Hacker
Black es va classificar en tercer lloc.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Millor PUNTS MA SP MA SP MA SP
Temps TOTAL 27 28 1 4 10 11

GENTILLE DE NUIT 1.18 7 4RT 3ER 3
GLEAM BOWL 1.18 1

HACKER BLACK 1.17 6 3ER 2
JOLI DE FRANCE 1.17 5 4RT 1
KRAK MUTIN 1.14 9 1ER 4RT 5
LAMBRO BRANCH 1.17 4 3ER 2
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

LE CLARAY VX 1.18 10 3ER 2
MENDEL 1.17 8
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.17 15 4RT 2ON 4

RÀNQUING CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE-NOVEMBRE
LÍDER:  MY DREAM

NOM DEL CAVALL PUNTS 
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Sa Rateta, per Coma-Sema
Sortida dia 4-11-07

Sa possessió de Coma Sema es troba
al terme d’Orient, un poblet com de
betlem que està entre Alaró i Bunyola,
quasi al peu de la serra d’Alfàbia. Ès
una possessió de mil quarterades que
actualment es troba dividida en dues
finques, així i tot Déu ni do, cinc
centes quarterades. Per passar per sa
possessió hi ha que demanar permís ja
que es tracta de una propietat privada
i a ningú l’hi agrada que passin per
dins casa seva. Nosaltres demanàrem
permís i sense cap classe de emperò
el mos daren i amb sorpresa inclosa
com ara contarem.
Es fet és que partirem com sempre a
las nou en punt d’Artà amb autobús
cap a Orient. Havíem quedat amb D.
Ferran Fortuny , es senyor de Coma
Sema, que a las deu i mitja seriem a
ses barreres, però resultà que per
passar per Alaró tinguérem problemes
amb l’autobús per mor d’unes obres
que no ens deixaven passar, no són
només a Artà que hi ha obres, i
haguérem de fer un caramull de
maniobres que ens varen fer perdre
una bona estona.
Quan arribàrem a Orient, el senyor
Fortuny ja no ens esperava a ses
barreres però les trobàrem obertes i
passarem per endins. Sa sorpresa va
ser que quan arribàvem a ses cases,
unes cases de possessió de bon de
veres, ens trobàrem es senyor que
ens esperava per mostrar-nos-les. Va
ser una sorpresa molt agradable i des

d’aquí volem tornar donar les gràcies
al sr. Fortuny per l’amabilitat que va
tenir amb nosaltres.
Ens va mostrar sa clastra, es portell
d’entrada amurallat, ses sales a on en
l’estiu hi fan convits de noces, sa
cuina amb «escalfapanxes», on hi
menjaven els més de trenta homes i
dones que feien feina permanentment
a la finca, es safareig es segon més
gros de dins Mallorca desprès del de
Raixa i per acabar sa tafona a on s’hi
feia oli amb l’oliva que cuien més de
cent dones que feien feina de dilluns a
dissabte, amb sa maquinària
perfectament conservada i per
comprovar-ho la va posar en
funcionament i com si hagués estat
ahir que funcionava.
Se passaren dues hores molt
agradables i desprès de quedar per
una altra vegada que ens mostrarà
unes coves que també hi ha a sa finca,
ens despedirem donant-li les gràcies
per tota la seva amabilitat.
Agafàrem el camí que havíem deixat
una bona estona abans i partirem cap

a Sa Rateta encara que l’excursió no
fos gaire llarga tenia la seva dificultat.
Passàrem per un alzinar ben atapeït i
també molt ben cuidat i fent ziga-
zagues ens pujava cap en es Coll des
Bosch, des d’on agafàrem es camí
d’es nevaters, un camí de pedra envaït
per la vegetació i que era el que
empraven per baixar de les muntanyes
la neu que recollien convertida amb
gel desprès d’un complicat procés de
conservació.
Ja som a dalt de sa Rateta, una vista
impressionant ens enrevolta. Per
davant el Puig Major, a baix el Gorg
de Cuber i el Gorg Blau, a l’esquerra
l’Ofre i a la dreta ja enfora Massanella,
tot un espectacle per fer-hi una bona
dinada i comentar tot el que hem vist
avui.
Però hi ha que baixar i baixàrem cap
es Torrent d’Almadra i es Gorg de
Cuber per acabar a l’aparcament  on
esperava l’autobús que ens dugué
cap a la Vila.
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Pep Mascaró imparteix un nou curs a Menorca

Aquest passat cap de setmana
Menorca va ser el centre d’atenció
del judo Balear, 46 esportistes entre
ells tots els professors de l’Illa van ser
els esportistes que es van concentrar
al tatami de l’Hotel Almirall Ferragut
de Ciutadella. El lloc d’origen dels
diferents esportistes era ben divers:
12 del Bushidokan , 11 Haruka, 10
Renshinkan, 6 de l’Escola Menorquina
de Judo,3 del Castell i 2 del Gimnàstic
Ciutadella. A més es va comptar amb
la presència de l’organitzador Julián
Botiguer i el professor Pep Mascaró.
La jornada de treball va començar el
dissabte matí amb l’estudi del *kaeshi
Waza* tota una gamma de contraatacs
en l’alta competició. El capvespre es
va aprofitar per a l’estudi del *Sankaku
Waza* tot un repertori d’aquesta
eficaç tècnica de combat en les seves
variants com l’estrangulació, la luxació
o bé la immobilització. El diumenge es
va dedicar a entrenar amb randori peu
i sòl. En definitiva un cap de setmana
molt interessant on l’intercanvi entre
els diferents clubs del Llevant Balear
va ser el més gratificant d’aquesta
VII edició Menorca 2007. Els
representants del Renshinkan,
acompanyants inclosos, varen ser els
següents: Cati Barcelo Rigués, Josep
Morlà Vanrell, Antonio Dengra,
Estiven Bengüechea, Betina Schulter,
Glòria Mascaró, Olga Muñoz, Miquel
Barceló Adrover, Francisca Rigués
Pasqual, Joan Servera Ferrer, Elke
Ostermann, Laura Ostermann, Juan
Andrés Martínez, Lluís Llull Parera,
Miquel Horrach i Joan Nicolau
Genovart.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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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

Artanencs a la Marató TUI 2007

Miquel Alzamora i Toni Tauler participen amb la selecció Balear a la primera prova de
la Lliga de Pista
Els dos ciclistes varen plantejar una bona cursa i només foren superats, al darrer sprint, per la parella vasca

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.

El dia 21 del passat mes d’octubre es
va celebrar la IV edició de la marató
que organitza l’empresa hotelera i de
viatges alemana TUI. Aquesta és una
prova que any rera any es va
consolidant en el calendari atlètic
mallorquí, ja que enguany va comptar
amb uns 6000 corredors i corredores

de totes les edats, repartits en tres
curses, els 10 quilòmetres, la mitja
marató i la marató completa. Una
quinzena d’ells eren artanencs
patrocinats per l’hotel Bellavista de
Cala Rajada, i, segons ens han explicat
alguns d’ells, l’experiència va ser
fantàstica. El dia va ser esplèndid en

tots els sentits, climatològic, esportiu i
de companyerisme principalment.
Cadascun segons les seves forces va
completar la cursa en la qual s’havia
inscrit. Asseguren que l’any que ve hi
volen tornar. Salut perquè sigui vera i
nosaltres que ho vegem. Molts anys.

Miquel Alzamora i Toni Tauler varen
formar part de l’equip de ciclisme que
la selecció balear va presentar a la
primera prova de la Lliga de Pista
celebrada al velòdrom Miguel Indurain,
de Tafalla (Navarra). La selecció de
les Illes va quedar en segon lloc amb
103 punts, només superats per la
selecció catalana. Miquel Alzamora
va disputar la prova de scratch en la

qual va quedar en segon lloc. El ciclista
artanenc també va formar parella en
la prova de madison amb Toni Tauler.
La carrera fou vibrant i molt
emocionant ja que tant la parella vasca
com la parella balear es varen disputar
el triomf final en el darrer sprint. La
consigna era clara: qui entra per davant,
guanya. Tot i que ho varen provar
amb ganes, la parella mallorquina fou

superada en el darrer moment la qual
cosa els va relegar a una meritòria
segona posició. Les previssions són
que la tercera mànega de la Lliga de
Ciclisme en Pista se celebri a Palma
el proper dia 26 de gener, per tant
aquest serà un bon moment per anar
a veure i animar a la selecció balear.
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Vólei

Visita de les jugadores de Superlliga del Icaro Palma a Artà.

Les jugadores de l’equip cadet del
Icaro Artà reberen l’agradable visita
de 4 jugadores de l’equip de superlliga
del Icaro Palma. La col·locadora
Irene Cámara, que ha jugat en els
millors equips de la lliga espanyola i
que aconseguí el tercer lloc a la
Champions Leage amb el Tenerife
Marichal; la lliure Esther Ruíz, una
de les millors lliures d’Europa,
anomenada millor lliure de la final four
de la lliga de Campions i millor jugadora
de la superlliga espanyola; la
internacional venezolana Desiree
Glod; i l’argentina Yamila Nizetich,
capitana de la selecció argentina sub-
19, compartiren un entrenament amb
l’equip cadet femení, tot un luxe per a
les joves jugadores artanenques.
L’acord de patrocini amb Icaro va
permetre poder gaudir d’aquestes
jugadores d’alt nivell nacional i
internacional, que no dubtaren en
posar-se a entrenar amb les nostres
jugadores i compartir aquesta gran

experiència. A destacar la senzillès i predisposició de les jugadores, que en tot
moment es mostraren molt obertes i participaren en tot el que se les va
demanar.

Toni Llabrés comença la lliga amb el CyL Palència 2008.
El jugador artanenc
Toni Llabrés ja ha
començat la lliga amb
el CyL Palencia 2008
a la categoria FEV,
amb un balanç de 2
victòries i 3 derrotes.
Toni Llabrés es troba
actualment a la
c o n c e n t r a c i ó
permanent de la
Federació Espanyola
a Palència i tot i ser
juvenils, competeixen
a la lliga FEV, dues
categories més avall
que el Drac Palma. El dia a dia de
Toni  comença amb un entrenament
de les 8’30 a les 11’30 del matí. A les
12’45 tenen estudi amb un tutor. A les
15’30 tornen a entrenar fins a les

18’00 i de els 19’10 a les 22’30 escola,
ja que en Toni està cursant 1r de
batxillerat. Tot i que és una mica dur,
està gaudint i aprofitant al màxim
d’aquesta experiència, ja que es troba

amb els millors jugadors de l’estat
espanyol.
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Infantil femení
09-11-07
Fusteria Alzina Artà 0
C.J. Petra 3
9-25 / 21-25 / 8-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Joan Bernat, Miquel
Alzina, Miquel Angel Paredes i Maties
Capó.
Debut en competició de l’equip infantil
després d’un anys fora competir a
nivell federat. L’equip artanenc
començà davant un equip experimen-
tat, el petrer, i no ho va fer gens
malament, tenint en compte que sols
tres són infantils i els altres més joves.
Els d’Artà tengueren problemes
sobretot en la recepció, on el potent
servei dels visitants va fer molt mal.
En el segon set milloraren aquest
aspecte i es va veure un joc atractiu
per part dels dos conjunts. En el tercer,
el major potencial dels petrers tornà a
decidir el set.
10-11-07
Sant Josep 3
Duplicat Artà 0
25-4 / 25-10 / 25-6
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, C. Alzamora, R. Alzamora,
L. Kuhne, M. Soledad García, F.
Riutort, M. Marcos, L. Servera, M.
Bonnin, T. Esteva i Núria Brazo.
Primer partit del jove conjunt artanenc
que debutava en competició contra un
dels equips més complicats. El partit
es jugà en una pista exterior i això va
dificultar encara més el joc artanenc.
Els nervis traïren una mica a les joves
jugadores artanenques que, així i tot,
realitzaren un bon encontre i comença-
ren a «provar» el ritme de competició.
10-11-07
Sóller 0
Bar Poliesportiu Artà 3
15-25 / 13-25 / 15-25
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa, C.
Rozalen, M. Del Mar Gil, M. Bel
Matallana, M. Fca. Bisbal, M. Fca.
Pastor, M. Riera, M. Victòria Sorel,
C. Picó, M. Ravelo i G. Quintanilla.
Primer partit de lliga i victòria de les
infantils en la seva visita a Sóller.

L’equip dirigit per Margalida Riera i
Joan Martí Maria no tengué massa
problemes per imposar-se a l’equip
solleric, tot i que els nervis del primer
partit es notaren en certs moments de
l’encontre. Les nostres controlaren
bastant bé el servei i la recepció i això
les permeté marcà el ritme del partit
en tot moment.

Cadet  femení
10-11-07
Felanitx 0
Ícaro Artà 3
3-25 / 7-25 / 6-25
Ícaro Artà: Xisca Puigserver, Pilar
García, Carme Sansó, Aina Riera,
Aina Ferragut, Katty Sense, Victòria
Quintanilla, M. Bel Silva, M. Francisca
Infante. Lliure, Bel Puigserver.
Victòria contundent de l’equip cadet
en el seu primer partit de lliga. El rival
s’estrenava en competició federada i
es va notar la falta de competició. Les
nostres jugaren un partit seriós,
aprofitant les mancances del rival per
construir bons atacs i amb un servei
contundent decidiren pràcticament
l’encontre.

Segona balear femenina
28-10-07
Valldemossa 3
TOLDOS ARTÀ 0
25-7 / 25-17 / 25-23
Toldos Artà: Coloma Maria, Antònia
Servera, Angels Servera, Margalida
Riera, Rosario Llaneras, Mari Zafra,
Montse Artigues i M. Coloma Carrió
Derrota de l’equip femení en un partit
on les costà molt entrar en joc i que
quan despertaren ja fou massa tard.
El primer set va ser un passeig per
l’equip local, que no trobà cap oposició
per fer-se còmodament amb el set.
Poc a poc les d’Artà anaren entrant
en el partit i a adonar-se’n que podien
fer molt més del que feien.
Començaren per millorar la recepció
i això les donà opcions d’atac, al igual
que el treball defensiu, que anà
millorant i permenten segones opcions
d’atac. En el tercer a punt estaren de

guanyar-lo, però la reacció arribà
massa tard.
03-10-07
TOLDOS ARTÀ 0
Porreres 3
22-25 / 20-25 / 17-25
Toldos Artà: Antònia Servera, Angels
Servera, Margalida Riera, Rosario
Llaneras, Mari Zafra, Montse Artigues
i M. Coloma Carrió
Partit estrany el que jugaren els equips
d’Artà i Porreres, ja que semblava
que les artanenques tenien controlat
el partit i acabaren perdent-lo per un
contundent 3 a 0. El dos primers sets
varen ser idèntics, amb un marcador
molt igualat fins al punt 20, amb les
d’Artà per davant durant els dos sets
amb petites avantatges en el marcador.
A partir d’aquí la motivació i ganes de
les porrerenques decidí els dos sets.
En el tercer, amb les visitants llançades
i les d’Artà «tocades», ràpidament es
va obrir un forat en el marcador que
va ser decisiu.

Segona balear masculina
28-10-07
Rafal Vell 3
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
1
17-25 / 25-16 / 25-14 / 25-21
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Joan Martí Maria,
Carles Rodríguez, Jaume Rodríguez,
Toni Massanet i Pere Piris.
Bon partit dels artanencs, tot i la
derrota, en un encontre on començaren
molt bé, amb un joc molt seriós en tots
els aspectes, però que acabaren cedint
davant el major encert atacant visitant.
Els d’Artà tengueren la important baixa
d’un dels atacants principals, Tobias
Widmer, i d’això se’n resentí el joc
atacant. L’entrenador, Joan Martí
Maria, va haver d’ocupar el seu lloc,
ja que un altre dels jugadors, Alejandro
Basoti, tenia partit amb l’equip de
segona femenina a la mateixa hora a
Valldemossa. Els locals, poc a poc
començaren a imposar el seu joc
sobretot d’atac i també treballaran de
valent en defensa, on aixecaren, a
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vegades amb molta fortuna, pilotes
increibles que acabaren per descentrar
a l’atac artanenc.
07-11-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Consell 0
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Tobias Widmer, Alejandro Biasoti,
Toni Massanet i Pere Piris.
Partit jugat de menys a més per part
de l’equip masculí que acabà exhibint
un gran joc tal i com ho demostra el
contundent parcial del tercer set, 25 a

5. Els artanencs es contagiaren a
principi de partit del joc rival i les costà
molt desenvolupar el seu joc.
S’erraven moltes pilotes fàcils i això
peremetia als visistants està dins del
partit. Poc a poc els nostres anaren
recuperant el seu millor joc iacabaren
guanyant de manera fàcil
10-11-07
Pollença 0
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Tobias Widmer, Alejandro Biasoti,
Toni Massanet i Pere Piris.

El millor partit de la temporada per
part de l’equip sènior davant un
conjunt complicat que venia de
guanyar de manera contundent al
Pòrtol.  El gran plantejament  tàctic de
l’entrenador artanenc, Joan Martí
Maria, donà els seus fruits i
aconseguiren neutralitzar el potent
atac pollencí de zona 2. Sols en el
segon set, quan els artanencs es
despistaren una mica i els pollencins
aconseguiren siturar-se 10 a 2, perillà
una mica l’encontre, però ràpidament
es referen guanyant-lo per 25 a 22. El
joc artanenc brillà en tots els aspectes:
servei, atac, recepció i defensa i
aquesta va ser la clau del partit.Natació

1r control federatiu.
El dissabte 27 d’octubre a les piscines
municipals de «Son Hugo» es celebrà
el primer control federatiu que obria la
temporada de natació. Els resultats,
tot i ser la primera competició no
foren dolents. A destacar el debut de
Cati Mari Mayol, que nedà les proves
de 50 lliures i 50 braça i no ho va fer
gens malament; i l’excel·lent registre
de Xisca Tous als 400 lliures, amb un
temps de 4’35"98, rebaixant en més
de 5 segons la seva marca personal.
Els temps dels nostres nedadors varen
ser els següents:
- 50 lliures: Marcell Dalmau (93),
33"32, rebaixant la seva marca
personal; Geroni Tello (94), 34"96,
rebaixant la seva marca personal; Javi
Muñoz (92), 26"27, rebaixant la seva

marca personal; Javier De La Fuente
(90), 25"31, rebaixant la seva marca
personal; Daniel De La Fuente (90),
26"70; Cati Mari Mayol (94), 43"43.
- 50 braça: Cati Mari Mayol (94),
1’06"04.
- 200 lliures: Guillermo Gavilla (92),
2’04"33, rebaixant 1 segon la seva
marca personal.
- 50 esquena: Marcell Dalmau (93),
40"52, rebaixant la seva marca
personal; Anabel Díaz (94), 48"29;
Esperança Ferrer (94), 41"79,
rebaixant 2 segons la seva marca
personal; M. Antònia Ribot (93),
39"18; Alicia Barba (94), 43"69,
rebaixant la seva marca personal.
- 100 estils: Javier De La Fuente (90),
1’06"75, rebaixant 13 segons la seva

marca personal; Daniel De La Fuente
(90), 1’09"50, millorant 10 segons la
seva marca personal; Dani Alzamora
(94), 1’28"20.
- 100 esquena: Javi Muñoz (92),
1’05"87; Maria Cursach (95), 1’34203;
Xisca Tous (92), 1’17"66, millorant 3
segons la seva marca personal.
- 100 lliures: Dani Alzamora 894),
1’18"89, millorant 3 segons la seva
marca personal; Geroni Tello (94),
1’16"35, millorant la seva marca
personal; Anabel Díaz (94), 1’23"67;
Alicia Barba (94), 1’22"63, millorant
la seva marca personal; M. Antònia
Ribot (93), 1’14"54, millorant 2 segons
la seva marca personal; Esperança
Ferrer (94), 1’16"00, millorant 3 segons
la seva marca personal.
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

3a DIVISIÓ
C E Artà 1  -   Santanyi   4

CE Artà: Nofre, Gaia II (Àngel min
55), Terrasa, Brunet, Tous, Grillo,
Sureda, Nieto, Reyes (Paco min 55),
Ramon i Genovard.
Santanyi: Linares, Merino, Rioja
(Espinar min 80), Amate, Pomar,
Garcia, Sala (Vila min 81), Barbon,
Pérez, Caldentey (Ros min 71) i Mut.
Gols: 0-1 Barbon (3'), 0-2 Barbon
(21'), 0-3 Sala (44'), 0-4 Sala (69'), 1-
4 Sureda (80')

Constància  3  -   C E Artà   1
Constància: Bernat, Rondo, Javi Cano
(Raúl Martínez, min. 65), Amorós,
López, Giménez (Xema, min. 69),
Calderón, Víctor, Fernández (Biel
Nico, min. 61) i Raúl Vadillo.

C E Artà: Nofre, Brunet, Femenías,
Terrassa (Rus, min. 75), Ángel Nieto
(Reyes, min. 75), Gayà, Francisco
Nieto, Dalmau, Grillo, Genovard
(Serralta, min. 75) i Tous.

Gols: 1-0 min. 14, Raúl Vadillo; 2-0
min. 65, Calderón; 3-0 min. 66, Biel
Nico; 3-1 min. 78, Francisco Nieto.

L’Artà torna a viure la duresa de la
tercera divisió. Després de la gran
victòria a Manacor l’equip artanenc
ha sofert dues derrotes davant dos
equips punters de la categoria. La

primera va ser a ses Pesqueres enfront
d’un Santanyí liderat per un artanenc,
en Xisco Barbon. L’equip del qual no
va donar opció als nostres d’intentar
sorprendre i ja des del minut 3
s’avançaren en el marcador acabant
el partit amb un 1-4 favorable pels
visitants.

L’altra derrota va ser a Inca enfront
d’un històric, que torna a ser el que
era, com el Constància. L’equip local
va ser el clar dominador tot i que els
artanencs sortien molt bé al contraatac
donant algun ensurt al porter local
Bernat. Arribaren al descans amb 1-
0 en el marcador, però encara no
estava tot dit. La segona meitat va
començar amb la mateixa dinàmica i
només dos minuts per oblidar dels
nostres va fer que l’equip inquer es
distanciés 3-0 en el marcador. Al final
Nieto va reduir distàncies amb un
llançament de falta magistral deixant
el 3-1 definitiu en el marcador.

C E Artà  2  -   Cala  D’Or    1
C E Artà: Nofre, Gayà, Terrasa,
Brunet, Tous, Grillo, Àngel (Paco, m.
74), Dalmau, Gaia II, (Serralta, m.
88), Nieto i Reyes (Ramón, m. 74).

Cala D’or: Toni Mas, Alexis, Iniesta
(Fernández, m. 71), Ángel, Toni Vidal,
Garí, Cifre (Bernat, m. 76), Pablo,
Petete, Toni Roig i Picó.

Gols: 1–0 (m. 7), Nieto, de cap. 2–0
(m. 18), Tous. 2–1 (m. 37), Cifre, de
cap.

Gran victòria de l’Artà que el deixa
fora de les places de descens amb 11
punts. Visitava ses Pesqueres el que
l’any passat va ser el campió de
preferent, un equip que aquest estiu
s’havia reforçat amb un bon nombre
de jugadors amb experiència a la
tercera divisió.

No va demostrar en cap moment el
Cala D’Or la seva suposada
superioritat i l’equip artanenc en el
minut 18 ja guanyava 2-0 amb gols de
Nieto i Tous, a partir d’aquí els visitants
estiraren línies cercant reduir
distàncies, i ho aconseguiren al minut
37 a través de Cifre. Amb 2-1
arribaren al descans. A la segona
meitat l’equip artanenc es limità a
aturar els atacs, no massa perillosos,
del Cala d’Or i a deixar passar els
minuts per tal d’aconseguir tres punts
importantíssims per continuar somiant
amb la permanència. Una setmana
més és remarcable l’ambient que viu
ses Pesqueres cada diumenge, un
ambient envejat per la resta d’equips
de la 3a Divisió.

JUVENILS

Génova  3  -   C E Artà  1

Futbol
esports
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

C E Arta 3 -  Son Sardina  2
Alineació: Cristian Alba, Marc
Strunk, Ismael De Jesus, Jaume
Bover, Alejandro Bajo, Alejandro
Molina, Joan Genovard, Antoni Serra,
Alberto Fernández, Juan Francisco
Duran, Joan Alzamora, Aitor Joaquín
Galan, Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc
Riera.

Golejadors:  Alejandro Bajo (5),
Antoni Serra (1), Aitor Joaquín Galan
(2), Ismael de Jesús (1), Juan Francisco
Duran  (4), Ruben Moll (1)

CADETS
C E Artà    2 -  Cardassar  1
Son Sardina  0  -  C E Artà  12
Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastià
Coll, Jorge Martín, Pau Riera, Antoni
Carrió, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynés, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano.
Golejadors:   Jorge Martin (4), Carlos
Torreblanca (12), Pau Riera (3),
Antoni Carrió (1),  Jon Pascual (1),
Omar (1), Andreu Bover (1)

INFANTILS F-11
Son Sardina  5  -  C E Artà  3
C E Artà  3 -   Llosetí 0
Alineació: Joan Massanet, Antònia
Navarro, Pere Francesc Llull, Llorenç
Tous, Pere Adrian, Xavier Darder,
Josep Maria Fiol, Pere Agustí, Joan
Riera, Joan Danús, Gaston Daniel,

Joan Arto,  Reduudne Ayadi, Carlos
Andrés.
Golejadors:  Pere Adrian (8), Xavier
Darder (7), Josep Maria Fiol (1), Joan
Riera (1), Carlos Andrés (3), Pere
Agustí (1),  Joan Danus (2)

INFANTILS F- 7
C E Artà 0  -   Bunyola  4
Porreres  2 -  C E Artà   2
C E Artà   1 -  Santa Catalina 5

Alineaciò: Joan Riutort, Joan
Artigues, Francisco Vega, Josep
Amer, Carlos Andrés, Edgar Nelson,
Joan Seguí, Joan Pons, Emili Navarro,
Joan Sevillano, Reduudne Ayadi, Joan
Girart, Adrian.
Golejadors:  Reduudne Ayadi  (3),
Josep Amer (2), Joan Seguí (2), Carlos
Andrés (3).

ALEVINS
Alineació: Andreu Quintanilla, David
Carmona, Joan Marc París, Joan Riera,
Joan Francisco Carrió, Miquel Llinàs,
Miguel Angel Burdiel, Mateu Vives,
Pedro Martín, Francisco Javier Reyes.
Golejadors:  Joan Marc París (1),
Joan Francisco Carrió (1), Miquel
Llinas (1),  Joan Riera (1).

BENJAMINS F-7
Artà  11 -  Petra  2
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sansó, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis, German
Colomer, Sergi López.

Golejadors: Francesc Sansó  (7),
Sergi López  (8), Miquel Ramon (5)

BENJAMINS F-8
C E Artà 3 -  Serverí 8
Juv. Manacor  2  -  C E Artà  8

Alineació: Jeroni Artigues, José
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornés, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller.
Golejadors:  Bàrbara Ginard  (10),
Fouad Ayadi (3), Sacha Goonessekera
(6), Kelvin Joel Santos (1), Jeroni
Artigues (1), José Miguel Herrada (1)

PREBENJAMINS
S’ Horta 14  -  C E Artà  0

C E Artà  2  -  Barracar  10
Alineació: Carlos Pérez, Julian Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.
Golejadors: Miquel Ginard (1),  Adrià
Vendrell (2)
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

Del meu recer

Gent emprenedora de cultura a Artà

col·laboració

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

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

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

Cristòfol Carrió i Sanxo



 47
16 novembre 2007
Número 778

47
 1014



16 novembre 2007
Número 778

48
 1015

col·laboració

Ses gloses
de na Maria Xoroia

«Un dia que hi ha mercat
sa gent se n’hi va xalesta,
i si és clar i soleiat
pareix un dia de festa.

Un se compra un detall,
i un altre sols regateja.
Per amunt i per avall
tothom qui pot se passeja.

A fer un cafè quan és hora,
i si importa a berenar.
Si hem d’alçar sa menjadora
esperarem lo endemà.

Per s’homo mercadejar
és un costum ancestral,
l’hem de mantenir i cuidar
crea un ambient especial.»

Maria Caselles

Dites populars

- Si pel novembre trona, la collita serà bona.
- De novembre enllà, agafa la manta i no la deixis estar.
- A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre.
- De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir.
- Per Sant Andreu, si no teniu capa ja patireu.
- Novembre humit et farà ric.
- Si novembre comença amb bonança cal tenir esperança.
- Novembre tronat, mal pel pastor i pitjor pel ramat.
- Per Tots Sants, capes i mocadors grans.
- Novembre acabat, que no sembri qui no ha sembrat.

Del meu recer

Els immigrants
Molts de nosaltres som néts
d’emigrants mallorquins, que degut a
la rusca que per aquí hi havia hagueren
de tocar el dos i anar a cercar ventura
per altres llocs del món, doncs a
Mallorca aleshores la fam estava
present per tot arreu. Aquells dies
eren anomenats «feliços anys vint»,
referits, això sí, per la vida fàcil i
alegre de les nits ciutadanes, malgrat
que la societat d’aquell temps ho
passava malament i donant aquesta
definició era purament un sarcasme.
Davant l’espectacle desolador
provocat per la manca de feina i
jornals baixos, la joventut pagesa no
tenia altra alternativa que continuar
treballant la terra en benefici d’altre,
o emigrar a terres llunyanes, fora del
nostre continent per tal de fer, si era
possible, les tan sospirades
«amèriques».
Aquest corrent migratori s’havia
iniciat a finals del segle XIX, i foren
molts els d’aquí que no veient altra
sortida a la seva pobresa (o més ben
dit, misèria), van haver d’agafar vaixell
i anar a provar sort, en general, a
Amèrica llatina.
Els països receptors d’emigrants de
la nostra terra, entre d’altres, foren
Argentina, Xile, Puerto Rico, Cuba...
Només per l’Havana n’hi havia uns
vint-i-cinc mil.

Mes, dins qualsevol àmbit, tot té la
seva pujada i la seva baixada (ja es diu
que després del temporal ve la
bonança, i al revés).
Ara, som nosaltres els que ens toca
rebre gent d’aquells països, perquè en
els seus llocs d’origen han de viure
amb precàries condicions.
La massiva arribada d’immigrants que
venen a les nostres terres per instal·lar-
se i conviure entre nosaltres és una
mostra evident del canvi social que es
produeix el llarg d’aquests darrers
anys.
D’aquí poc temps, una nova generació
d’espanyols agafarà el recanvi, amb
un fort component multicolor. La
nostra societat ha superat el vell tòpic
de la «puresa de sang».
Cal admetre la importància històrica
d’aquesta realitat i les seves
repercussions.
Hem de pensar que els immigrants
preferirien quedar-se al seu país. Han
vingut obligats per la necessitat i
desitjarien tornar-se’n el més aviat
possible.
A l’hora d’analitzar-ho hauríem de
tenir en compte que Espanya és un
estat de dret compromès en la defensa
dels drets humans per totes aquelles
persones que cauen baix de la seva
jurisdicció. Aquests drets són
universals i indivisibles i no admeten

excepcions discriminatòries ni límits
geogràfics.
Els immigrants no sols tenen braços
per treballar, sinó sentiments.
Els immigrants que se’ls ha concedit
permís de treball, estan contribuint
amb les seves cotitzacions a salvar el
nostre sistema de Seguretat Social.
Espanya i Europa, per mantenir el seu
actual nivell de vida, seguirà
necessitant mà d’obra estrangera, pel
que farà falta elaborar una política
coherent d’acollida d’immigrants..
Convendria pensar en la bona arribada
que països com Cuba i Argentina,
exemplars, donaren als nostres
padrins.

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

40 anys de la fundació del Club Llevant
(Recopilació i traducció de G. Bisquerra)  (Continuació)

A l’acta de la junta d’abril de 1972,
el secretari informava que el president
havia expressat l’agraïment a tots els
que amb la seva ajuda havien participat
en les feines del Davallament. A dita
reunió de la Junta Directiva es va
acordar que el certamen literari «Vila
d’Artà», organitzat pel Club i que es
celebrava per les festes de Sant
Salvador, fos traslladat a les festes de
Sant Antoni al mes de gener. També
es va agrair al vicepresident del club
el seu gest de la donació d’un equip
musical per a futures audicions
musicals i teatrals.
A la reunió de la Junta del mes de
maig es va acordar que el club
prengués part activa a la festa del
llibre amb algunes conferències, una
de les quals aniria a càrrec de D.
Llorenç Lliteras Lliteras, presentant
la seva obra recentment acabada
«Artà al segle XIV». També es va
acordar celebrar una altra conferència
sobre periodisme per D. Antoni Pizà,
redactor del diari Balears.
Al mes de juliol es tornar reunir la
directiva, a la qual es prengueren els
següents acords: Celebrar un torneig
de tennis de taula per jugadors locals
i altres aficionats de la comarca.
El vocal d’arts plàstiques donà compte
de l’exposició que anualment se
celebra durant les festes patronals i
que enguany anirà a càrrec de Miquel
Martí de Binissalem i Ramon Caralt
de Palma.
A la reunió de la Junta Directiva
del mes d’octubre, el vocal de teatre
va donar compte que l’obra «Don

Juan Tenorio» està essent assajada al
Teatre Principal i que quasi segur
podrà ser representada durant el mes
de novembre. S’aprova per unanimitat
adherir-se a l’homenatge a Mn. Costa
i Llobera en el 50 aniversari de la seva
mort, amb dues conferències a
celebrar al club a càrrec del canonge
Mn. Torres Gost i també del P. Rafel
Ginard Bauçà. Un altre acord de la
Junta fou que els nins artanencs vagin
a sembrar un pi de Cala Murta
(Pollença), al poblat prehistòric de ses
Païsses. També la participació del
club a l’homenatge que es rendirà a
D. Andreu Ferrer Ginart (Mestre
Sagristà), per part dels seus alumnes.
Al novembre es va tornar reunir la
Junta Directiva en sessió ordinària, a
la qual es va discutir i acordar el que
segueix: El president informà que el
director general de la Caixa de
Pensions, per mediació del delegat
d’Artà, ha accedit a cedir al Club
Llevant uns locals ben condicionats
ubicats a la mateixa finca de La Caixa.
Si aquest gest passava envant hauria
solucionat el major problema del club
des de la seva fundació allà per l’any
1967. També es va aprovar que
l’assemblea general ordinària se
celebraria els 15 i 17 de desembre en
primera i segona convocatòria.
El 17 de desembre de 1972 es va
celebrar l’assemblea general ordinària
tal com s’havia acordat a la darrera
Junta. A dita assemblea es varen
aprovar els pressupostos per a l’any
vinent. El secretari donà compte de la
gestió realitzada per la Junta com
també dels treballs realitzats durant el

darrer any, que varen merèixer
l’aprovació de tots els assistents. El
tresorer també va exposar l’extracte
de comptes, el qual donà un superàvit
de 13.113 pessetes, encara que les
factures pendents de pagament
sumaven 14.405 ptes. i per tant
quedava un dèficit de 1.292 pessetes.
A continuació es va procedir a la
renovació de la Junta Directiva, la
qual va quedar com segueix:
President: Jaume Morey Sureda
Vicepresident: Pedro Moll Amorós
Secretari: Guillem Bisquerra Ferragut
Vicesecretari: Aina Vives Ferrer
Vocals:
Gestor i Relacions Públiques:
Pedro Ginard Terrassa. Arts
Plàstiques: Joan Mesquida
Muntaner. Biblioteca: Serafí
Guiscafrè Genovard. Cine: Miquel
Morey Sureda. Esports: Rafel Gili
Sastre. Excursions: Joan Alzamora
Moll. Gestoria: Margalida Morey
Pons. Música: Jaume Alzina. Mestre.
Teatre: Jordi Llull Riera. Secció
Infantil: Climent Obrador Servera.
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col·laboració
Artà fa 77 anys (Del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 10 de novembre de 1930

Les primeres gírgules

Titular de l’article que firmat per Josep
Sureda Blanes encapçala la portada
de la primera desena del mes de
novembre, en el qual expressava la
forta aiguada caiguda darrerament,
que deixà un cel blanc i una filera de
casetes tancades i quietud en la
terra però la mar en un gris opac.
Però el bon temps ha tornat i és grat
submergir-se en la finor de l’aire
que es passeja entre l’arbreda sonant
els brancatges amb una harmonia
de flabiols de cristall.
A segona plana tornava parlar sobre
la reconstrucció de la fortalesa de
Sant Salvador al segle XVI, extret
de l’arxiu de la història de Mallorca.
Vida esportiva
Sembla que el ciclisme ha tornat
renéixer a la nostra vila segurament
per les brillants actuacions del nostre
corredor Bartomeu Flaquer en les
darreres rondes de fons en carretera,
que han tengut lloc a València i
també a la nostra illa. Ahir mateix i
al nostre velòdrom es va fer una
exhibició amb corredors en nombre
de cinc que foren: Pons, Flaquer,
Amer, Femenias i Llodrà, vencent
aquest en una carrera de 20 voltes

meta partida entre el nostre paisà
Femenias i el de Manacor Llodrà. El
plat fort de la reunió era el matx a 3

De Ca Nostra
Segueix el bon temps encara que a
principis de mes tenguérem fortes

ventades. Els oratges són freds, la
qual cosa ha fet que moltes famílies
hagin tret els maridets i encès les
xemeneies.
Han deixat la nostra vila després
d’haver-hi passat unes setmanes
els senyors Ribas de Pina i les
seves filles Maria Antònia i
Celestina.
Els preus dels tords han arribat a
vuit pessetes la dotzena, preus mai
coneguts.
Han estat entre nosaltres l’inspector
cap de Primera Ensenyança Sr.
Joan Capó i la Inspectora Srta.
Concepció Merino.
Per tal de prendre possessori de
l’escola nacional de Pontevedra ha
sortit el nostre amic Pere Garau
Gelabert, al qual desitjam bon encert
en l’exercici de la seva difícil funció.
S’ha celebrat a l’església la festa
missional. A la casa de les germanes
de la caritat s’han fet exposicions

d’objectes, cridant l’atenció uns quants
ornaments i objectes sagrats, com
casulles, Missal, etc.

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.

proves que lliuraren els corredors Pons
i Flaquer, en què sortí guanyador l’últim
fent-se seves dues de les tres proves.
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Sopa de
lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Guillemots

entreteniments

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

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

HORITZONTALS: 1. Quin signe astrològic ets? Hi ha gent que és
al·lèrgica a aquest animaló que, vulguis o no, tots tenim dins ca nostra. 2.
La jaqueta posada i tancada fins a dalt. 3. Defunció. Com les bales. 4.
Dona-llop. 5. De segona mà, però dit com ho fan als concessionaris de
cotxes, que queda millor. Els franciscans del nostre poble ho són. 6. Volta,
com quan feim un pagament a través de Correus. Unís per fer més fort,
com dos exèrcits. 7. Particuleta que s’ha carregat d’electricitat. Substància
que presenta les mateixes propietats físiques en totes direccions (no us
podem donar una definició més senzilleta). 8. Fer la primera part
l’excursió. Solc a la quilla per encaixar-hi taulons. 9. Donin tots els
capritxos a un infant, amb males conseqüencies, clar. Consonant. 10.
Ungís amb olis consagrats durant
la Setmana Santa. El que
demanes quan necessites ajuda.
VETICALS: 1. Estudi filosòfic
que tracta de Déu. Consonant.

2. Desitjar aconseguir. 3. Situar. Padrí. 4. Eructàs. Part de l’ull, que ens
recorda a cert arc. 5. A tu. Compongués per posar els ous l’ocell. Centímetre.
6. Pronunciació correcta d’una llengua. 7. Partir  d’excursió una altra vegada.
Element químic (pl). 8. Feren mitja volta de campana amb el cotxe. 9. Teixits
formats de greix per a la reserva energètica del cos; alerta però a tenir-ne
massa! Consonant. 10. Aparell que temen els conductors que els agrada
l’excés de velocitat. Teixit d’hivern.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

Quan estava a la costa
ningú mai em va mirar,
i ara m’han d’admirar
m’han posada bé de mostra,
a la gent sempre li costa
casa seva visitar.

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

Cercau el nom dels següents mitjans de locomoció : camió, cotxe, avió, helicopter, tren, tramvia,
bicicleta, carro, globus, vaixell.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Solució a l'endevineta publicada: La pedra d’Artà feta escultura
Guillemots

Publicava el entreteniments

Sudoku
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

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

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

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

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

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

 

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

  C/ de les roques

Fa 40 anys
Novembre del 67

Últimamente en la vida de nuestra
villa podemos y debemos hacer
constancia de unos acontecimientos
que estas últimas semanas han llenado
de ilusión y esperanza a todos los que
amamos nuestra historia. […] la
creación y la inauguración del Club
Llevant que tiene su sede en uno de
los salones del Centro Social. Artà
necesita y merece una entidad que
con la finalidad que persigue el
mencionado club pueda ser una ayuda
eficaz y seria en la promoción humana,
cultural, artística, deportiva, etc.

Fa 25 anys
Novembre del 82

Idò ja s’han fet les eleccions, no!. I tot
ha quedat capgirat. N’hi ha que més
visites de lo normal al lloc comú, i és
que després de tants d’anys de
comandar sense comptar per res amb
l’opinió dels altres , ara els ha tocat
haver de beure-se la voluntat popular.
Es clar que noltros com a mallorquins
ens hagués agradat tenir representants
nostres a Madrid i no teresetes del
centralisme. Però, a pesar de tot, ens
ha agradat molt que el poble, per
primera vegada, hagi elegit un partit
amb majoria absoluta (…)

Fa 10 anys
Novembre del 97

Al creuer de la carretera de Sa Duaia just
davant el camp de futbol de Ses Pesqueres,
crec seria ben necessari que hi aficassin
en mig bé un pulitxó, una estaca o
simplement una granera. És que resulta
que aquest creuer té tres boques
importants de tràfic; la que ve de
Capdepera, la d’Artà a Capdepera i Sa
Duaia, fent que la gent es quedi aturada
davant els qui van i vénen de diferents
llocs. No és broma, la granera potser broma
però sí una farola o qualque cosa que faci
d’impediment (…)
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Grups i Entitats de Fotografia

afifoto - aficionats a la fotografia
http://www.afifoto.es/portal/
Espai independent que naix amb el
recolzament de les associacions
fotogràfiques de la Federació
Valenciana de Fotografia, però que
dona la possibilitat a qualsevol
associació fotogràfica i fotògraf, de
tindre el seu propi lloc a Internet.

AFOCER - Agrupació Foto Cine
Cerdanyola Ripollet
http://www.afocer.org/
Els objectius són l’ensenyament,
promoció, difusió i conservació de la
fotografia. Per aconseguir-ho
organitzem periòdicament cursets,
seminaris i tallers de les diverses
tècniques fotogràfiques.

AFONIB, Associació de Fotògrafs
de Natura de les Illes Balears
http://www.mallorcaweb.net/afonib/
Fotògrafs i filmadors de natura de les
Illes. Aficionats i professionals de
flora-fauna terrestres, fotografia i
filmació submarina, paisatges,
macrofotografia, fotografia aèria,
fotografia de muntanya, viatges
naturalístics, fotografia de denúncia,
...

Agrupació Fotogràfica de
Catalunya
http://www.afc.cat/
Tradicional institució, dedicada a la
fotografia al nostre país, fundada a
Barcelona l’any 1923. Butlletí
concursos, notícies, temes obligats,

exposicions, opinió del soci, enllaços,
museu…
Agrupació Fotogràfica d’Algaida
http://www.afalgaida.org./
En la nostra web s’hi poden trobar
fotografies antigues i actuals de Pina,
Randa i Algaida, que són els tres
nuclis de població que formen el
Municipi d’Algaida. Algunes
fotografies van acompanyades de text
explicatiu. Web està en creixement.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Programació Novembre
CINEMA CLUB
dijous 15
21h
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

MÚSICA   JÚPITER I SEMELE
(selecció)d’Antoni Lliteres
dissabte 17
20.30h
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 Disseny
Organitza: Departament de Cant del
Conservatori
Hi col·laboren: Escola Superior de
Disseny i Escola d’Art Dramàtic
Preu: 10 euros

CINEMA
diumenge 18
19.30 h

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

MÚSICA
CONCERT AMB MOTIU DE
SANTA CECILIA
dijous 22
19.30 h
Ofert pels alumnes de l’Escola
Municipal de Música

CINEMA
diumenge 25
19.30 h
Un plan brillante
Director: Michael Radford
Intèrprets:
Lambert Wilson, Michael Caine, Demi
Moore, Joss Ackland, Constantine
Gregory, Nathaniel Parker, Nicholas
Jones, Jonathan Aris, Simon Day,
Josef d’Bache-Kane, David Henry,

Kim Hermans, Derren Nesbitt, Steve
Preston, Ben Righton, Peter Rnic,
Claire Thill, Kevan Willis, Roya Zargar
Sinopsis:
La Laura és una executiva
descontenta de l’empresa de diamants
més gran del món. S’alia amb un
empleat veterà que té un pla perfecte
per a un robatori.
Gènere: Thriller
Duració: 103 minuts
PER A TOTS ELS PÚBLICS

CINEMA  CLUB
dijous 29
21 h
Chanson d’amour
Director: Xavier Giannoli
Intèrprets:
Gérard Depardieu, Cécile De France,
Mathieu Amalric, Christine Citti, Marie
Kremer
Sinopsis:
Un cantant de sales de festes coneix
una jove a qui dobla l’edat. Malgrat la
química que existeix, creuen que la
seva història d’amor és impossible.
Gènere: Drama Duració: 112
minuts
NO RECOMANADA PER A
MENORS DE 13 ANYS

MUSICA
ESCOLANIA DEL BLAUETS
DE LLUC
divendres 30
20.30 h
Director: Ricard Terrades
Preu : 10 euros
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TORNAREM EL DIA  30/XI

cloendaRacó

V
et ací una guarda d’am

ics-am
igues del nostre poble d’A

rtà allà per devers l’any 1964 segons ens ha assegurat un dels presents a la fotografia que avui
publicam

.
El lloc era l’escalonada de Sant Salvador i per la vestim

enta potser fos a una tem
porada de prim

avera o de la tardor o potser tam
bé a l’hivern.

A
nom

enam
 els retratats com

 tenim
 per a costum

 d’esquera a dreta:
El nin que està de front ens asseguren és en Joan R

osselló, fill de l’anom
enat «practicant». D

e l’altra nin que està vora ell, ni noves. V
ora ells i ja m

és
m

ajorets hi trobam
 en Joan C

endra, en Joan V
icens, en B

iel de s’H
otel, en B

iel B
unyol (gabellí) i en Jeroni M

urtó.
Les al·lotetes eren na D

olores Silva, na M
argalida d’Es C

olm
ado, na M

argalida M
olona, na M

agdalena de Sa C
lova, na B

àrbara Tora, na B
el Palles,

n’A
ina C

inta, n’A
ntònia A

lonso, na B
àrbara d’Es Q

uarter i na C
olom

a B
eca.

A
ssegudes:

U
na cosina de na M

argalida M
olona i na M

argalida C
onfita.

M
és de quaranta anys separa la data de la fotografia am

b el tem
ps present, per tant tam

bé les fesom
ies dels que surten a la foto tam

bé han variat una
m

ica i sem
bla que nom

és falta a la vida n’A
ina C

inta, q.e.p.d.
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