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Heus aquí el matrimoni més vell d’Artà:
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TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
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Tren
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ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
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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 829508
Ràdio artà municipal: Tel. 971 835125
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

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

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic Artà: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)

TAXIS:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.

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

Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dilluns
i dimecres de 20,00 a 21,00 h.

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

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000
Hospital de Son Llatzer: 971 20 20 20
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971767000 971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

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

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les  18 h.
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Tel. 971 835 810
Fax 971 829 671
Mòbils: 629 730 387 / 629730392
Antoni Mª Alcover Sureda, 5 – baixos – 07570 – Artà
habilitatsconstructives@yahoo.es
www.habilitatsconstructives.com
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Insistim perquè insisteixen

A la darrera edició vàrem editorialitzar sobre
temes que trobàvem que eren de rabiosa
actualitat i que estaven bastant oblidats pels
responsables de l’ordre públic.
Des d’aleshores són moltes les persones que
ens han insistit dient que hem de ser castigosos
i no cansar-nos de donar canya perquè ens
cuidin el dia a dia, el qual està molt descuidat,
i també ens comentaven que érem massa
suaus a l’hora de fer les crítiques
corresponents.
Així que nosaltres, empesos per l’opinió
pública, el que feim és tornar insistir de valent
recordant als nostres polítics que les promeses
electorals són per complir-les i el que hem
d’aconseguir és tenir un poble net i acollidor,
que doni una imatge del que volem representar
i fer que els nostres visitants es puguin sentir
orgullosos. Però tot això potser siguin paraules
més o manco dignes d’escoltar però la realitat
sia una altra.
No anomenarem una per una les deficiències
que pateix el nostre poble, encara que sí
algunes de les que consideram són urgents:
agafar els cans que van a lloure i que deixen
les nostres voravies fetes un merder. Arreglar
les males olors que es desprenen de les
cloaques de molts indrets del poble, sobretot
dels carrers de vianants. Tenir més esment a
la circulació rodada pels nostres carrers amb
el perill que això suposa.
No ens allargarem perquè molta gent podria
pensar que el nostre poble no fa mirera i
tampoc hem d’exagerar, però la veritat, amics
de la Sala, és que convendria que n’arreglàssiu
qualcuna.
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Confluències: la nova proposta de Miquel Sarasate i Sebastià Massanet

A partir de dia 30 de novembre, i fins
el proper dia 19 de gener, es podrà
visitar a la sala d’exposicions  del
complex «S’Estació» de Manacor una
interessant proposta dels artistes
artanencs Miquel Sarasate i Sebastià
Massanet.  L’exposició duu per nom
«Confluències» i servirà per
comprobar com les distintes visions
dels artistes, en ocasions no són tant
diferents i conflueixen en més d’un
punt. En definitiva, aquesta és una
bona ocasió per comprobar l’alt nivell

artístic al qual han arribat tant en Miquel com en Sebastià i gaudir d’un bon
moment amb les seves darreres creacions.

Maria Antònia Sureda ha estat nomenada la nova gerent del consorci del Parc del
Llevant

Des del passat dia 26 de novembre, Maria Antònia
Sureda, actual regidora d’educació de l’ajuntament
d’Artà, és la nova gerent del consorci del Parc del
Llevant. Segons declaracions recents a la premsa
insular, la principal prioritat de la nova gerent és
aconseguir que Artà torni a acollir la central de
reserves dels refugis del parc. Hem de recordar que,
en aquests moments, la central de reserves es troba
a Escorca després que l’anterior govern del PP
prengués aquesta polèmica decisió. Algunes de les
primeres accions que es duran a terme contemplaran
la millora dels camins, però les propostes no s’aturaran
aquí ja que hi ha diversos projectes els quals s’està
estudiant quina és la seva viabilitat. Des d’aquestes
planes volem donar l’enhorabona a la nova gerent i
desitjar-li sort en aquesta nova tasca.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
L’Associació de Comerços i Serveis ja prepara la nit de Nadal

L’Associació de Comerços i Serveis ja està preparant la seva festa per a la nit de Nadal. Enguany,
degut als problemes que hi ha amb la façana del Teatre, la festa s’haurà de celebrar en un altre lloc,
el qual encara està pendent de confirmació. Tot i això, des de l’associació ens han assegurat que, una
vegada més, la marxa estarà assegurada per a tothom que hi vulgui assistir.

Aprovada la nova concessió del bar de Ses Pesqueres
L’ajuntament d’Artà, durant la sessió
plenària celebrada el passat dilluns,
dia 19 de novembr,e va aprovar

concedir l’explotació del bar de Ses
Pesqueres a Maria Rosa Llinàs. En
un principi s’ha acordat la concessió

Camins perillosos
Si us fitxau a l’hora de circular per la carretera
de s’Ermita, hi ha llocs molt perillosos que
posen en perill l’integritat dels usuaris. I no ens
referim a les moltes curves des de Son Morey
fins a l’ermita, que també està molt perillós,
sinó que més aprop hi ha un punt que trobam
resulta molt més perillós. És a pocs metres més
endavant del pont dels cocons i durant un
centenar llarg de metres on a la vorera del
torrent que voreja la carretera no hi ha cap
mena de protecció i ja és una cosa rara que
amb la molta circulació que hi ha sobretot els
estius, no hagi hagut encara cap desgràcia.
No seria de més que els responsables d’aquesta
carretera fessin instal·lar unes barres
protectores i així al manco seria menys
preocupant el transitar-hi.

de l’explotació per un període de 4
anys, prorrogables a quatre més si les
dues parts hi vénen a bé.

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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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
Inauguració del nou local comercial «Fillets»

Després d’una llarga temporada de
romandre tancat el local Bar Centre,
el qual durant molts d’anys va estar a
disposició del públic sense interrupció,
ara es torna obrir però dedicat a un
altre activitat ben diferent.
Des d’ara s’anomenarà Fillets i la
seva activitat serà la venda de tot el
que està relacionat de qualque manera
al món dels infants.
El nou local serà inaugurat el pròxim
dia 1 de desembre a l’horabaixa on
s’espera la visita de tots els residents
del nostre poble que puguin estar
interessats en veure la remodelació
d’aquest nou comerç.

971 82 95 08, nou telèfon de Ràdio Artà

Des de fa unes setmanes el nou telèfon de contacte de
Ràdio Artà és el 971 82 95 08. Si algú està interessat en
localitzar l’emisora local convé que recordi aquest nou
número.

Recompesa
100 €

SE BUSCA

Color: Blanco – Marrón
– Claro
Peso: 4 Kg altura 30 cm
Perdido en la carretera del
cementerio el 12/11/07
Telefono 686 93 04 87

Atenció als canvis

Fa pocs dies que un camió va envestir un
pal al creuer dels carrers de Santa
Margalida-Mª I. Morell, just davant el Bar
els Arcs, arrabassant la seva base.
Fins aquí correcte tant la feina dels policies
locals tancant el carrer al trànsit i avisant
a Gesa o Telèfons com la rapidesa del
canvi de pal malgrat l’inclemència del
temps. Els operaris feren també la feina
correcte i al cap de 24 hores estava resolt
el problema, però, sempre s’hi pot trobar
qualque pega i al cas que ens ocupa hi és.
El pal en qüestió que es va clavar es veu que és de bona
llenya i també robust, però el que li sobra són barballeres
que poden fer sang als vianants que s’hi arrambin o als
infants que l’envoltin. Seria d’agrair als responsables del
canvi que llimassin fins a una altura potser de dos metres
d’alçada a fí de llevar el perill i el mal efecte que ara té.
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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

 1030

noticiari
Curiositat  climàtica?

Que la naturalesa és sàvia ningú ho pot negar.
Altres vegades hem tret a llum moniatos rars i
grossos, tomàtigues disforges, patates en formes
rares, etc. però els que avui ens ocupa no és cap
d’aquests casos, és simplement una perera que
després d’haver fet el fruit corresponent al seu
temps, resulta que a l’actualitat es troba no en
floració sinó que amb un altre esplet de fruita, en
aquest cas de peres ja ben formades i quasi a punt
de madurar.
Aquest estrany fenomen es troba a la finca de Son
Morey propietat de na Petra Monja i del seu marit
en Toni Jover, el qual cuida la finca i ens ha
convidat a contemplar tal esdeveniment.
El fet està allà i nosaltres en donam fe amb la
present fotografia que Bellpuig vos ofereix i que
fa pocs dies va plasmar.
Realment estam en un temps que mai s’havia vist.
Els ametllers ja treuen flor, les taronges maduren
massa prest, i moltes coses més que confirmen un
canvi tal volta climàtic del que tant es parla i que
un sector de ciutadans no li donen credibilitat.
Nosaltres ni ho creim ni ho descreim, el temps en
serà testimoni.

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
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noticiari

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

Concert de Santa Cecília 2007
Noves incorporacions a l’Associació Musical Banda de Música

Dissabte dia 1 de desembre, a les
20.30 hores, al Teatre d’Artà, hi haurà
un concert a càrrec de l’Estol de
Xeremiers i Flabiolers d’Artà, A
Quatre Veus, l’Orfeó Artanenc i
l’Associació Musical Banda de
Música en el qual, durant el transcurs
del mateix, l’Associació Musical
Banda de Música, amb Tomeu Ginard
Palou al cap davant com a director de
la mateixa, aprofitarà per presentar
davant tot el públic assistent les sis
noves incorporacions que s’integraran
i formaran part de la Banda de Música
d’Artà. Ells són: Sebastià Sureda
Matamalas, clarinet; Joan Marc
Paris Casellas, clarinet; Tomeu
Esteva Sureda, saxofon; Joan
Alzina Maria, saxofon; Miquel
Cursach Galmés, trompeta; i
Miquel Franco Palou, percussió.
Músics i cantaires presentaran un
ampla selecció del seu millor repertori
de peces de música i cant coral en

aquest i ja tradicional concert en honor a la seva patrona i a tot Artà en general
que de ben segur serà un concert de l’agrat de tothom. Tots ells vos hi conviden
a assistir-hi.
Des de la Revista Bellpuig volem donar la més cordial enhorabona a tota la
família musical artanenca que organitzen aquest tan entranyable i emotiu
concert, de manera molt especial als nous integrants que entraran a formar part
de l’Associació Musical Banda de Música. Per a molts d’anys!

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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noticiari

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

Noces d’or

El passat dia 14 de novembre la família Carrió – Ginard, va estar de festa.

En Sebastià Carrió i n’Antònia Ginard, dels Olors,
varen fer les noces d’or.
Varen esperar fins el dissabte dia 17 per poder
celebrar amb la família els 50 anys d’aquell dia tan
feliç en què decidiren unir les seves vides per a
sempre.
La celebració va consistir amb una missa, al convent
dels Pares Franciscans, on varen reafirmar el
casament i, tot seguit, ho brufaren amb un dinar al
restaurant de la Porxada.
Tots els familiars, amics, i sobretot aquells qui
formem la família més propera, us volem felicitar
per aquests 50 anys d’íntima convivència, estimació
i entrega, i al mateix temps desitjar-vos que aquests
anys es perllonguin encara molt de temps.

Enhorabona, i molts d’anys!!!
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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.

noticiariQuintos del 46

Com cada segon dissabte de novembre, el passat dia 10 es va celebrar al restaurant Sa Teulera el sopar de totes aquelles
persones nascudes a Artà l’any 1946. El sopar va anar d’allò més bé, com es pot veure a la fotografia. A continuació
reproduïm les paraules que Cristòfol Carrió a) Balin, va fer arribar als seus companys ja que ell no va poder assistir al
sopar:

Als bons amics quintos nascuts el quaranta-sis

Abaix del puig encastellat
On el temps s’escola plàcid,
Plora el cor tot nostàlgic
Somiant poble estimat.

Amb dies que van i vénen,
Amb nits que vénen i van.
Més de seixanta en comptam,
El quaranta-sis nasquérem.

Amb portes de pinta en ample
Donant cabuda als absents,
Una brisa ens agermana,
Malgrat fort bufin els vents.

Nostre gentil senyera,
Que amb els anys em teixit
És un crit de primavera
Que guarda gelós mon pit.

Veig la nau que s’allunya
Sense poder ésser-hi
Feis-me lloc dins la comparsa
Que l’any que ve vull venir.

Artanencs d’arrel profunda,
Quin orgull esser d’Artà,
Vila gran que no es trasmuda,
Espurna que sap on va.

En dies que van i vénen,
En nits que vénen i van,
El pensament s’envalantona,
En l’abraçada de cada any.

Llevem la boira del camí,
Gaudint d’un dia més clar.
Aixequem ànims adormits
I entonem un visca ARTÀ.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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noticiari
El matrimoni més vell d’Artà

Dins el nostre poble hi ha bastants
persones, que no moltes, que han
passat la barrera dels 90 anys i
qualcuna els dels cent com és el cas
de na Bet Maria de Son Marí que en
té cent i l’amo en Jaume de sa Calobra,
cent un i amb 4 mesos més, 102.
Avui no tractarem el cas dels més
vells sinó del matrimoni que té més
edat encara que en manco anys de
vida matrimonial. N’hi ha d’altres més
antics en anys de matrimoni però els
visitarem en una altra ocasió.
Es tracta de Miquel Riera Riera
(natural de Bunyola) i Margalida
Escanellas Alzamora (Molinera), els
quals el dia 4 de novembre passat
compliren 65 anys de matrimoni, però
resulta que ell en té 94 (dins el pròxim
gener en complirà 95), i ella en té 91,
complits el passat mes d’octubre. Són
realment molts d’anys els que porten
a l’esquena i amb el cap ben clar i una
salut envejosa. És el matrimoni de
més edat a l’actualitat dins Artà.
Bellpuig els va rendir una visita fa
pocs dies i va mantenir una agradable
conversa amb ells dos. És un
matrimoni que encara que empesos
pels anys duen una vida ben regular.
A l’amo en Miquel li falta la visió per
mirar enfora però no necessita ningú
per arreglar-se com tampoc madò
Margalida, la qual fins fa una mesada
encara cuinava el menjar però ara ens
diu que els duen el dinar cuit del
restaurant El Dorado. La casa la du
ben arreglada, encara que cada quinze
dies té una jornalera que li arregla tot
el més dificil.
Ens comenten que es casaren a
l’Oratori de Sant Salvador a les 11 del
matí del 4 de novembre  de l’any 1942.
Tenien 28 i 25 anys respectivament i
els primers anys visqueren a Bunyola
on mestre Miquel feia de picapedrer.
Ens comenta que feien 50 ptes. De

renda de casa,
q u a n t i t a t
respectable per
aquelles saons,
però afegeix que
en portava 300 de
jornal a casa cada
setmana.
Després es tras-
lladaren a Artà on
va fer uns anys de
feina amb l’amo
en Joan Seu i amb
mestre Miquel
Taiet, dos dels més
anomenats mes-
tres picapedrers
d’aleshores. Més
tard feren societat
amb el germà de
madò Margalida,
en Tòfol, amb el
qual acabaren la
vida activa junts.
No importa co-
mentar la respon-
sabilitat empre-sarial de mestre
Miquel Riera. Tothom que l’ha conegut
profes-sionalment pot testimoniar el
seu bon quefer.
Preguntat per la pensió que cobrava
ens comenta que era molt baixa, però
que durant el temps que va estar en
actiu va fer un bon raconet de diners
per no passar cap mena de problema.
Han anat de viatge molts anys, han
pogut ajudar els seus fills i néts i no
donen més importància als diners més
que el que tenen per viure
raonablement. De les seves amistats
destaca la del recentment desaparegut
Tòfol Sagristà. Diu que va ser una
gran pèrdua per tothom. Destacà d’ell
la gran facilitat d’ajudar a tothom que
li demanava i fins i tot sense demanar-
li, com potser el cas de la donació de
Na Batlessa. Ens comenta que els

artanencs no correspongueren al seu
condol i que l’ajuntament li havia
d’haver dedicat un carrer de més
importància com potser un tram del
carrer Ciutat, just davant Na Batlessa.
Preguntam al matrimoni que ens
anomeni els seus descendents i diuen
que: Tengueren dos fills, na Lita i en
Pedro. Cada un dels fills tengueren
dues nines. Aquests una un fill i l’altra
6, en total tenen set renéts. L’amo en
Miquel era el quart germà de sis, els
quals ja són tots morts. Madò
Margalida era la petita de 5 germans.
Ens acomiadam del matrimoni de més
edat del nostre poble desitjant-los que
Déu els conservi la salut i que
compleixin els anys que Déu vulgui.
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RESPOSTA A LA CARTA DE D. MIQUEL PASTOR TOUS.

Benvolgut senyor Pastor,

carta al director

Li ben puc assegurar que cap membre
de l’equip de govern de l’Ajuntament
es dedica a posar bombes. De cap
manera podem acceptar aquesta
sortida de tò.
Fet aquest comentari, li aclariré els
seus dubtes.
Tancament per fallida : Les paraules
tretes de context poden sonar d’una
manera molt diferent. El que es va dir,
és que la puja d’un 10% és per evitar
que en el futur tenguem problemes
econòmics greus, fins en el punt de fer
fallida.
Il·legalitat de la residència : En cap
moment s’ha dit que la residència
sigui il·legal per cap membre de l’equip
de govern. No ho hem dit perquè ni ho
ha esta mai, ni ho és actualment. El
que hem dit és que hem d’adaptar la
residència per poder-hi acollir persones
assistides i dependents, perquè així
com està ara, l’edifici no s’ajusta a las
normes d’accessibilitat del govern, i
per aquest motiu no podem rebre cap
subvenció que ens ajudi a suportar les
despeses de la residència.
A dia d’avui tenim entrat un projecte
d’adaptació de la residència a La
Conselleria de Benestar Social, amb

la intenció de poder fer aquestes obres
d’adaptació.
Comparació amb el batles dels del
Grup Independents: Sr. Pastor, totes
les comparacions son odioses i aquesta
no és cap excepció, més per ser vostè
part interessada. Nosaltres, atenint-
nos als informes tècnics, hem decidit
que la resta d’artanencs que no son
residents, no podien augmentar any
rera any la seva aportació a la
Residència i per tant calia pujar la
quota a pagar pels residents. Aquesta
decisió es va dur a Ple i ha estat
aprovada.
  Pel que fa a la reunió que cada any
s’ha fet i es farà per donar explicacions
als residents , sempre s’ha fet abans
de l’aprovació dels pressuposts
municipals, i no abans de l’aprovació
de les ordenances. Els pressuposts
encara no s’han aprovat, el ple per a
la seva aprovació està previst per
finals de desembre, i no es preocupi
que la reunió es farà i es donaran les
explicacions que facin falta, com
sempre s’ha fet, no sols pels batles del
Grup Indendents d’Artà, sinó també
pel Batle d’Unió Mallorquina, i una
servidora, Batlessa socialista durant

la passada legislatura. Aquesta no
serà diferent.
A partir de dia primer de gener de
2008, la quota serà de 755,04 euros.
Per la nostra part, no menyspream a
cap artenenc, sigui o no resident de la
Posada dels Olors. Tenim un gran
respecte per tots. Per la meva feina
de regidora, visit sovint la Residència,
si vostè que tant preocupat estava,
m’hagués demanat explicacions amb
molt de gust les hi hauria donat. Tots
els membres de l’equip de govern,
som asequibles i per parlar amb
nosaltres no es necessari demanar
audiència ni acudir als mitjans de
comunicació.
És una demostració de prepotència la
seva demanda de rectificacions i
també l’otorgar-se el dret a decidir
allò que convé al nostre poble. Avui
les coses es fan d’una altre manera.

Ben cordialment,

Maria Francesca Servera .
Primer tinent de batle , regidora
d’hisenda i serveis socials.

Nota sobre un pèssim costum antic...
Lament constatar a les pàgines de la
revista Bellpuig (26 d’octubre de 2007)
que el costum de donar «producte» a
un animal molest no només es manté
sinó que es manifesta, públicament,
sense cap pudor. Vull recordar que el
subministrament de verí, i entenc que
d’això es tracta, per tal d’eliminar un
animal domèstic està penat per la
Llei. No només pot afectar l’animal
molest, que en aquest cas és una
propietat privada pel qual els amos
han de tenir sentiments -com és
normal-, sinó que pot afectar altres

animals i persones, en especial nins
que poden participar del macabre
berenar de manera inconscient.
Per aquest «costum antic» al qual
convida en Pep Tosar en el seu escrit
al Bellpuig moren cada any voltors,
milanes i altres espècies amenaçades
i protegides per la Llei. De fet, l’ús
il·legal del verí ha duit a la milana a les
portes de l’extinció a Mallorca.
Moltes administracions i
organitzacions participen en la lluita
contra el verí i cada any s’hi dediquen
molts de doblers públics que surten de

les nostres butxaques. Resulta molt
decebedor que una persona faci
apologia d’aquest delicte en una
publicació local sense cap tipus de
remordiment.

La directora del parc natural de la
península de Llevant
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

El ple de novembre

El novembre és el mes de matances
per excel·lència i, per tant, és un mes
generós, ubèrrim, per omplir el rebost
i les perxades... Quant a política no ho
és gens, de magnànim. Quan el lectors
llegeixi aquestes línies s’haurà celebrat
el ple d’aquest mes amb onze punts a
l’ordre del dia... gairebé tots de
l’oposició! Només un punt d’aquest
ple corresponia, amb la seva totalitat,
a l’equip de govern. Era la rectificació
de les festes patronals d’Artà i de
la Colònia.
Per què rectificació? Perquè durant
l’estiu, l’equip de govern, reunit en
Junta de Govern, va triar Sant Antoni
i Sant Salvador per a Artà i Dilluns de
Pasqua i dia 30 de juny (dia 29 caurà
en diumenge) per a la Colònia de Sant
Pere. No fa molt, però, que algú va
avisar la corporació per dir que Dilluns
de Pasqua serà festiu autonòmic.
L’equip de govern, diligent, va posar
mans a l’obra i, tot buidant-se el cap,
va triar Dimarts de Pasqua per al
segon festiu  perquè els coloniers
poguessin tenir molts de dies de
vacances junts. Ara aquesta
rectificació ha de passar pel ple. Els
dos regidors d’UIA votarem contra
aquesta rectificació i proposarem que
els coloniers tenguin dia 17 de gener,
i no Dimarts de Pasqua. Per què?
Perquè ho hem consultat amb alguns
habitants de la Colònia i ens ho han
proposat com l’opció més sensata.

Fent un petit repàs a les preguntes que
formularem podem dir que demanarem
explicacions de l’embós de la
canonada del Carrer de la Teulera,
embós que va provocar que el batle
fes venir a Artà,  amb urgència, el
conseller de Cooperació del Consell
per demanar-li ajut... un ajut que
Rebalim va solucionar amb poques
hores.
Quant a les obres també demanarem
per unes misterioses canonades
vermelles que s’han conduït
darrerament en aquesta primera fase
del Pla d’Obres i Serveis, aixecant
una altra vegada el carrers. Aquestes
canonades  no sembla que siguin
d’aigua... que era el que incloïa el
projecte aprovat pel ple. Que podria
ser que fossin  de telecomunicacions?
Ja  informarem els lectors de Bellpuig.
La llicència d’obres dins el recinte
de S’Estació també centrarà les
nostres qüestions. Pensam que
aquesta obra lesiona els drets dels
artanencs però també els dels
promotors de l’edifici que han vist
que, amb l’arribada del tren a l’Estació,
els habitatges perden valor de mercat.
Si l’Ajuntament hagués fet les passes
legals per donar aquesta llicència,
Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) hagués fet recular l’edifici,
com va dir l’enginyer que va
acompanyar el conseller de Mobilitat,

Gabriel Vicens, en la seva visita a
Artà. El batle, en aquella ocasió, va
assegurar que l’Ajuntament havia
demanat permís a SFM per  la llicència
d’obres... un permís que no hem trobat
de cap de les maneres a dins
l’expedient d’aquesta obra. Ara
començam a entendre que el batle
volgués que SFM fes una nova estació
al costat de la rotonda de Ses Païsses,
com va reiterar repetidament al
començament de la visita de Vicens!
Per acabar dir-vos que hem presentat
una moció perquè s’obrin els vials a
Na Carretó, una zona del poble on
s’hi construeix molt i on es poden
provocar molts de colls de botella si no
se soluciona el trànsit de manera
ràpida.
L’oposició, conjuntament i per conhort,
també hem presentat la moció contra
la violència de gènere. Aquesta
moció es presenta cada any aprofitant
l’avinentesa que dia 25 de novembre
és el Dia Contra la Violència contra la
Dona.  L’oposició (UIA, PP i EV/
ERC) d’aquesta manera hem volgut
alleugerir un enfeinadíssim equip de
govern que no ha pogut copiar la
moció que l’any passat es va aprovar!

Novembre, 2007
www.arta.cat/independents

carta al director
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(J. Caldentey)

de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VEN ADOSSAT
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Racó del poeta

VENT DEL NORD

El nord que avui bufa tot fet una fera
arrabassa borles a l’oneig del mar,
ben foll es rebolca sobre el codolar
i tresca els carrers amb ferma quimera,
i truca les portes, i llavors no espera
i axiula i rastreja, arreu, pel vinyar.
Després, fuig de grapes de cap al pinar
tot palpant les cuixes a la torrentera.

Joan Mesquida. Del seu llibre, ATZABÓ

Conversa amb Jeroni Cantó

En Jeroni Cantó és, per segona vegada, delegat de batlia de la Colònia de Sant Pere. Home responsable i que defuig
l’atribut de polític. Sol afirmar que el que l’ha motivat a acceptar aquesta responsabilitat és la creença que des d’aquest
càrrec podrà fer feina per a la Colònia de Sant Pere i que, si un dia arriba a la convicció de no poder aconseguir aquest
objectiu, renunciarà al càrrec. Bellpuig l’ha convidat a una conversa sobre aquest primer mig any des de les darreres
eleccions municipals, per a donar als lectors de la revista la seva opinió sobre alguns dels problemes i mancances que
preocupen i molesten els vesins d’aquesta localitat.

Jeroni, és manifest que a la Colònia
hi ha mal estar per molts de motius
i causes. Podríem, si et sembla,
confrontar alguns punts del
programa d’UM referits a la
Colònia amb la realitat del dia a
dia.
Comencem per la policia local. En
el programa d’UM es parla de
crear una plaça de policia local
exclusiva per la Colònia i un servei
de reforç els caps de setmana.
En primer lloc vull que quedi clar que
el programa que UM va presentar a
les passades eleccions locals

englobava els propers quatre anys i,
per tant, era a llarg termini. Això vol
dir que després d’haver passat tot just
mig any, el que s’ha fet és posar fil a
l’agulla, perquè les propostes fetes a
les eleccions es vagin desenvolupant
en el transcurs de tota la legislatura.
L’Ajuntament redacta i aprova els
pressuposts anuals a final d’any i,
evidentment, no pot fer cap despesa
que no hagi estat aprovada l’any
anterior. En aquestes estam en
aquests moments.
Contestant ja la teva primera pregunta,
s’ha considerat més operatiu que hi

hagi torns de policia els matins i les
tardes, cosa que s’està fent i, pel
proper any, s’ha aconseguit disposar
d’un policia turístic fix durant nou
mesos. Aquest servei començarà la
primavera del proper any.

Una altra prioritat era una millora
de la neteja de carrers i
manteniment de jardins, així com
també de les zones verdes de
Montferrutx.
Per la neteja dels carrers comptam
amb un treballador que maneja una
màquina agranadora. Ara només
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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

de la Colònia
treballa tres dies a la setmana, però a
partir del mes de gener quedarà fix a
la Colònia i tindrà horari complet tots
els dies de la setmana.

Es deia voler dur a terme una
revisió exhaustiva de l’enllumenat
públic i arreglar les voravies i els
clots, en això dels clots es pensava
també en s’Estanyol?
L’enllumenat públic de la part alta del
poble fa molts d’anys que crea
problemes, ja que basta que faci quatre
gotes per fer baixar els diferencials
quedant tota la zona a les fosques.
L’empresa encarregada de
l’enllumenat públic està finalitzant el
pressupost per canviar tots els cables
de la xarxa i així acabar amb aquest
problema.
Pel que fa a les voravies i asfaltat de
carrers, s’ha inclòs dins els pressuposts
de l’any que ve una quantitat per
arreglar les voravies i asfaltar el carrer
de Sant Joan. Es llevaran els pins que
amb les seves arrels són els causants
de les destrosses ocasionades tant a
les voravies com a l’asfalt.

Ja que ha sortit el tema de
s’Estanyol, hi ha perspectives que
s’arribi prest a un acord amb els
veïns, es facin les obres
necessàries i es recepcioni la
urbanització?
Actualment s’està a l’espera d’una
remodelació urbanística per
aconseguir els solars que per llei
pertanyen a l’Ajuntament. Aquest fet

endarrerirà un poc la recepció de la
urbanització.

El punt verd és una realització en
llista d’espera des de fa ja molt de
temps, si tens informació fiable ens
la pots aportar?
Tothom sap el que va passar amb el
punt verd. Per diverses raons el vàrem
haver de llevar quan ja estava mig fet.
En aquests moments s’està a l’espera
de les negociacions amb els propietaris
per a la compra d’una finca. Si s’arriba
a un acord es donaran les passes
oportunes per aconseguir que el punt

verd sigui una realitat el més aviat
possible.

En el casc urbà de la Colònia
segueix havent-hi molt desordre,

carrers tallats i no senyalitzats,
embussos, velocitats
excessives...
S’ha donat la casualitat que a la majoria
de solars que quedaven buits a la
Colònia s’ha començat a construir
alhora. Això fa que hi hagi camions
per tot arreu. Quan s’ha de tallar un
carrer, l’obligació del contractista és
acudir a l’oficina municipal a demanar
el permís corresponent i abonar la
quantitat establerta. El que passa és
que alguns contractistes no
acompleixen aquestes normes i
després passa el que passa. De totes
maneres, el primer que el policia
municipal cada dematí fa, és passar
per tots els carrers i sancionar els que
han tallat la circulació sense el permís
corresponent. D’altra banda, mentre
hi hagi tantes obres no s’acabaran les
molèsties. No queda més remei que
tenir un poc de paciència, ja que,
legalment, les obres no es poden aturar.

Ja ha fet un any de la suspensió
del Fòrum de Participació
ciutadana. En el programa d’UM
es diu textualment: Donar suport
al Fòrum de Participació
Ciutadana.
El Fòrum tornarà arrancar.
Actualment tots els partits ja s’estan
estudiant el reglament que s’ha
reformat per tal que sigui més àgil i bo
d’interpretar, eliminant algunes
reunions i assemblees que feien que
els acords s’allargassin un poc massa.
Aquest reglament es debatrà en un



30 novembre 2007
Número 779

16
 1039

proper plenari i el més segur és que
s’aprovi per majoria. De totes
maneres, en els pressuposts de l’any
vinent hi figura una partida de 60.000
€, perquè els participants al Fòrum
decideixin com s’han d’invertir l’any
2008.

Si haguessis d’anomenar quatre
problemes que et preocupen de la

Colònia, quins anomenaries per
ordre d’importància:
Els problemes que veig prioritaris i
que intentarem arreglar el més aviat
possible són:
1. Punt verd.
2. Enllumenat públic de la part alta del
poble.
3. Platja.
4.Transport públic diari a Artà.

Moltes gràcies, Jeroni, per la teva
bona disposició a contestar les
preguntes d’aquesta secció, la
qual està sempre al teu servei i al
de tots els veïns de la Colònia.

Centre Cultural
Excursió: Retrobar vells paratges

La Colònia de Sant Pere té un poder
d’atracció especial i els seus boscs
una component màgica. La
meteorologia, dia 25 de novembre, no
convidava a trescar contrades, sinó
més bé a quedar al costat de la
xemeneia. No obstant, a les 9’30,
l’hora convinguda de trobada en el
Centre Cultural, un gruix important de
les persones que s’havien donat cita,
hi eren presents, abrigats i decidits, a
pesar de la pluja, del vent i del fred, a
endinsar-se en aquests llocs especials,
meravellosos, dels nostres paratges.
Enfront del camí que du a les cases de
Betlem, el grup d’excursionistes enfilà
el camí empedrat, ben fet, que
condueix a la zona avui coneguda
com els Canons. A mida que
s’avançava, restes de la casa den
Ambròs, l’oficial d’artilleria que la va
fer construir i habitar, la casa sense
teulada, amb una retxillera de
vigilància, que serví d’oficina a la 16
bateria de s’Aigua Dolça amb el
quarter al costat de les cases de
Betlem, eren indicis que s’havia
arribat a un punt important destinat a
controlar i impedir el pas de destructors
enemics: els Canons. La fantasia,
ajudada per la història, féu reviure una
badia sobre la qual, durant més de 20
anys, quatre canons, procedents del
vaixell de guerra Princesa d’Astúries,
va intercanviar projectils de 39 i 36
quilos amb altres quatre canons de la
bateria d’Alcanada. Avui sembla

impossible que un lloc tan tranquil i
fascinant com aquest hagi quedat
immortalitzat amb el nom militar i
guerrer dels Canons.
Feia vent i feia fred i el grup va seguir
caminant. Volia contemplar la badia
enfadada, blanca d’espuma que
rebotava i jugava entre les penyes
arenoses de sa Ferredura i dels
Maressos. L’espectacle era
imponent. La caminada valia la pena.
Enfront d’aquest indret el grup tingué
un moment de recordança per aquells
veïns que 1700 anys abans de la nostra
era foren enterrats en el sepulcre
pretalaiòtic de s’Aigua Dolça. Molts

d’indicis fan pensar que es tracta de
restes d’unitats familiars pacífiques
dedicades a la recol·lecció, a la caça
i a la pesca, persones que  habitarien,
potser, la naveta de s’Arenal des
Coloms, la construcció habitada per
humans més antiga de Mallorca.
Què pensarien aquests avantpassats,
si retornassin a aquests paratges? És
probable que no reconeguessin els
seus boscs, avui tan plens de brutícia.
En aquest sentit no serien molt
originals. A nosaltres, també, com a
ells ens costa moltes vegades
reconèixer els llocs que foren un dia
bells i importants i en els quals, en el

de la Colònia
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pas dels temps (pocs anys), hi ha
quedat la marca transformadora i no
sempre positiva dels humans i les
seves institucions.
Seguint el fil conductor de l’excursió
el grup d’excursionistes retornà al
punt d’inici: les cases i quarter de
Betlem. El nas començà a ensumar
fum de carn torrada. El dinar estava
quasi enllestit i gana no en faltava.
Compartírem taula unes 80 persones.
No és exagerat afirmar que tot va
anar molt bé i que no hi faltà res. Que
hi hagué participació real i que la
directiva del Centre Cultural va tenir,
com sempre, cura de tots els detalls.
La classe política no pareix que encara
hagi engegat la campanya de les
pròximes eleccions generals i per això
no es fa massa present en aquestes
reunions populars. Cal destacar en
aquest sentit la presència del batle, en
Rafel Gili, i del delegat de batlia, en
Jeroni Cantó. Aquestes trobades

d’associacions, sense motivacions, ni
ingredients polítics, solen ser llocs
privilegiats per prendre el pols al grau
de satisfacció o d’insatisfacció dels
ciutadans. A la Colònia, pel que fa al
grau de satisfacció, els coloms volen
baixos.

En fi, que les persones que participaren
en la trobada estaven contentes i
satisfetes de no haver deixat escapar
l’ocasió de triar participar en l’excursió
i no quedar-se arrufats vora la foganya.
Bon senyal!

Detinguts els responsables d’introduir tones de haixix a Mallorca per la zona costanera
de sa Canova

Els dies compresos entre el 12 i 16 de novembre
dispositius de la guàrdia civil i agents del Grup
Antidroga posaren setge a una xarxa de
narcotraficants que introduïen grans partides
d’haixix a l’illa. Un dels punts de desembarc
era la zona costanera de sa Canova. En el
tram comprès entre la Punta de sa Barraca i
s’Entrada, els narcotraficants hi deixaren
abandonada una llanxa ràpida carregada de
bidons de benzina que les havien de servir per
omplir els depòsits d’aquestes embarcacions
ràpides, les quals cobrien el trajecte entre el
Marroc i Mallorca. Arran del descobriment
d’aquesta llanxa els agents del Grup Antidroga
multiplicaren les diligències i en data de 22 de
novembre, 12 dels presumptes narcotraficants
ja havien estat detinguts. El cap d’aquesta
xarxa era un espanyol de nom Valentino. A
l’hora de redactar aquesta notícia l’operació
no es donava per tancada, perquè encara
quedaven implicats per arrestar.

de la Colònia
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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

 1041

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

A això li deis esser un home?
El passat diumenge dia 25 d’octubre va ser el Dia
Internacional de la Lluita Contra la Violència amb les
Dones. Fa empegueir que s’hagi de dedicar un dia a l’any
a recordar aquest tema. Primer, pel sol fet d’haver de
dedicar un dia a concienciar les persones (els essers
humans masculins) de que a una persona (un esser humà
femení) no se li pega ni se li xerra malament, i segon,
perquè s’ha de ser persona (esser humà, en general) tot
l’any. Heus aquí un altre exemple d’aquesta lacra mundial.
Un tribunal d’Aràbia Saudí ha condemnat a la víctima
d’una violació a 200 cops de fuet i 6 mesos de presó. La
indignació que ha suscitat és compartida per molts saudís
impotents davant d’un sistema judicial que ignora els drets
humans més elementals. En tot l’Orient Pròxim, les lleis i
les societats estan amarades d’una visió patriarcal del món
que responsabilitza les dones dels abusos dels quals són
objecte, fent quasi impossible que aquestes els puguin
denunciar.
El drama d’aquesta al·lota va començar el maig del 2006.
Ella llavors tenia 18 anys i havia quedat amb un company
d’institut per recuperar unes fotos que li va donar quan
tenia 16 anys. S’acabava de comprometre i no volia
problemes amb qui legalment ja era el seu marit. Els joves
es trobaren a l’aparcament d’un centre comercial. Uns
desconeguts els robaren el cotxe i els dugueren a un
descampat on els violaren.
En les societats que han col·locat l’honor de les seves
famílies enmig de les cames de les seves dones, la violació
constitueix una vergonya que rares vegades arriba als
tribunals. Però hi va haver un judici i els culpables foren
condemnats a entre 10 mesos i 5 anys de presó i entre 80
i 1000 cops de fuet. Bé, val, han estat castigats. Però el
tribunal també va dir que tant ella com l’altre jove havien
de rebre 90 cops cada un per, textualment, «estar junts
sense esser de la mateixa família», fet tal que, pel que
sembla, és delicte al regne.
Indignada per la condemna cap a ella, l’al·lota va demanar
al seu advocat que recorregués la sentència. I el passat dia

14, els jutges pujaren la condemna als violadors a entre 2
i 9 anys de presó. Però també pujaren el càstig per a la
víctima a 6 mesos de presó i 200 cops de fuet. El motiu,
segons una font judicial, és que va intentar influenciar el
tribunal, duent el cas a la premsa. I han retirat la llicència
a l’advocat.
Què? En voleu més? Perquè hi ha més. A l’Iran, la víctima
ha de presentar testimonis de la violació per fer la
denúncia. Quins testimonis? El violador, no? Si no hi ha
testimonis, el que sol passar és que el violador queda lliure
i la dona pot acabar atupada per fals aixecar fals testimoni,
quan no és acusada de prostitució.
Tot això, passa pel món. I a Espanya, què? Idò a Espanya,
enguany, sols mirant enguany, que encara no ha acabat, ja
hi ha 70 dones mortes a mans dels seus companys o
esposos. No fa falta dir res més, a que no?
Quin serà el dia que tots les persones del planeta Terra
viurem en pau i harmonia i respecte i educació i ningú serà
menys que ningú?
Per amor de Déu vos ho deman, germanets: aturau el món,
que jo bot.

cader

S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.

opinió
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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

noticiari escolar
Els nins i nines de 1r cicle de primària del col·legi Sant Salvador han anat a Son Pardo

Vaig anar a Son Pardo d’excursió i vàrem montar en un carretó.
Joan Cerrato Aguiló
Vaig anar a Son Pardo i vaig fer un nou amic que li deien Noti i ens va donar caramels.
Sandra Mestre Casellas
Els cavalls s’entrenaven i els meus amics i jo les animàvem.
Maria Morey Cursach

col·legi Sant Salvador
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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)

col·legi Sant Salvador

De sa Dragonera a Palma

El passat dia vuit de novembre, els alumnes del tercer cicle
de primària del Col·legi Sant Salvador  anàvem d’excursió
a la Dragonera.
Quan varen venir les mestres ens vare  sorprendre amb la
noticia e que no hi aniríem, perquè feia mala mar.
Pensaren d’anar a Palma a veure alguns monuments i
edificis.
En arribar a Palma ens varen fer seure a uns bancs i ens
digueren que visitaríem bastants de llocs.
El que més ens va agradar va ser que jugaríem a un parc
molt «xaxi» que tenia un tobogan gros i enrevoltillat.
Vàrem jugar un poc al parc i també berenàrem.
Després d’una bona estona anàrem  cap a la Seu. A
l’escala les mestres: Na M.Antonia, na Maria i n’Antònia
ens donaren un mapa en el que havíem de pintar els llocs
del barri antic per  a on passaríem. Els llocs que havíem
pintat eren els llocs importants: la Seu, la plaça Major, la
plaça de Cort, el Parlament, el Consell, el Gran Hotel, el
Born ...
Poc després un bus ens va recollir per anar al Castell de
Bellver. Allà visitàrem un pati molt gran amb moltes
estàtues que l’enrevoltaven i un pou al mig de la plaça que,
per cert, era molt guapo. Al cap d’una estona pujàrem a

dalt de tot i vérem la badia de Palma  i també Palma que
pareixia una maqueta . També vérem sales amb coses
antigues, semblava un museu,  que no  aconseguirem
visitar perquè era hora de dinar.
Vàrem dinar fora del castell. En haver acabat de dinar
agafarem un bus  i cap a Artà .

M.Teresa Llaneras, Bel Vives i Maria Mestre

noticiari escolar
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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

 1044col·legi Sant Salvador

Alumnes de 4t ESO col·legi Sant Salvador visita la UIB
Els alumnes de 4t d’ESO del col·legi Sant Salvador el passat dijous
22 de novembre varen visitar la UIB (Universitat de les Illes Balears)
i, concretament, a la facultat de ciències, per estudiar els ecosistemes
aquàtics de la UIB.
Vàrem anar al laboratori de biologia i vàrem realitzar diferents
pràctiques (analitzar el pH i l’O2 de l’H2O dels dos llacs, vàrem
observar amb el microscopi els microorga-nismes fotosintètics dels
llacs).
Finalment dins el laboratori de química inorgànica realitzàrem diferents
experiments amb el N2  líquid (-183ºC) i CO2   sòlid (-57ºC). Amb el
nitrogen líquid i un batut de xocolata vàrem fer un bon gelat.

Tot plegat va ser un dia molt didàctic en el que
vàrem poder gaudir de la ciència d’una forma
lúdica.

Alumnes de 4t ESO Col·legi Sant Salvador

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

noticiari escolar
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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

noticiari escolar
El passat dia 18 d’octubre tots els cursos de Secundària de
Sant Bonaventura vàrem baixar a l’església del nostre
centre per gaudir d’un concert que ja esperàvem des del
curs passat. El disc es deia Santa Isabel d’Hongria. Tots
ens ho passàrem molt bé!. Va ser molt interessant i el
cantant era molt graciós: ens va fer cantar i ballar. També
va dedicar una cançó a les mares. Esperam que un altre
any torni una altra vegada.

Sant Bonaventura

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

TEL. 971 82 97 97
CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA – SA COMA –
CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA – CALA RAJADA

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

Horari d'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de les 16,30 a 20,00
Dissabtes
De les 8,30 a les 14,00
i de les 16,30 a 20,00

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

L’assignatura de Socials està inclosa dins el
Programa de Seccions Europees, per la qual cosa
part de l’assignatura és impartida en anglès. A
més, tenim un ajudant lingüístic natiu que ens ajuda
amb el vocabulari i amb la pronunciació. Aquest
ajudant ve els dimecres, el dia de Seccions
Europees.
El que vàrem fer va ser una exposició en grups
d’alguns dels exploradors europeus més importants
que varen anar a Àfrica. El nostre grup, a més de
fer una cartolina, vàrem fer una exposició amb
Power Point utilitzant la pissarra digital, que
permetia fer una explicació més «interactiva».
El Programa de Seccions Europees és una bona
manera per a aprendre nou vocabulari en anglès
que, d’una altra manera (només seguint els llibres
de l’assignatura d’anglès) no aprendríem. A més,
com que a l’ajudant lingüístic li parlem en la seva
llengua i l’exposició del segon tema era en anglès,
aquest programa ens ajuda a millorar la nostra
fluïdesa a l’hora de parlar la llengua anglesa.

Jesús Font Infante
3r  d´ESO

SANT BONAVENTURA

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

Sant Bonaventura
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

De visita al museu!

Els alumnes dels dos grups de primer de primària varen tenir l’oportunitat de visitar el Museu d’Artà amb la companyia
d’un estrambòtic personatge: el professor Sorpreses. Aquest estrany professor va mostrar les diferents sales que hi ha
al Museu, sobretot la part que fa referència a la fauna i la flora del nostre municipi. S’ha de dir que la seva manera
d’ensenyar, com podreu comprovar a les fotografies, també és una mica especial, per la qual cosa els alumnes s’ho
passaren d’allò més bé.

noticiari escolar

Podeu donar part de la vostra sang els dies 13 i 14 de desembre de
les 18 a les 21,30 hores, al Centre Sanitari Nuredduna (Hospital).

Na Caragol
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

noticiari escolar
La biblioteca municipal d’Artà, un servei a l’abast de tothom
El passat dimarts, dia 27 de novembre, els alumnes dels dos grups de segon de primària visitaren la biblioteca municipal
de Na Batlessa. Aquesta visita els va permetre conèixer com és la biblioteca i quina és la seva oferta. La visita fou guiada
per na Maria Àngela, la bibliotecària, la qual va aprofitar per recordar als alumnes quines són les normes que s’han de
respectar i com s’ha de fer per poder utilitzar correctament el servei de préstec de llibres, cd’s, revistes o DVDs.

La pissarra digital interactiva: quin gran invent!
Des de fa unes setmanes, els alumnes d’infantil tenim
instal·lada en una de les aules una PDI (pissarra digital
interactiva). Aquesta no és la única pissarra d’aquestes
característiques que hi ha al centre ja que els alumnes de
primària en tenen dues. La veritat és que és molt interessant
fer feina amb aquesta pissarra ja que les seves funcions i
utilitats són infinites. A vegades la utilitzam com si fos una
pissarra convencional (d’aquelles verdes de tota la vida),
però en lloc d’escriure amb un guix podem escriure i
esborrar directament amb els dits. Altres vegades, utilitzam
la pantalla per mirar fotos o contes i es veuen molt més
grossos i amb més detalls. Gairebé és com anar al
cinema!. També és pot utilitzar per cercar coses a internet,
jugar a diferents programes d’ordinador o fer-hi dibuixos
gegants. És increïble la quantitat de recursos que té
aquesta pissarra i ens ho passam molt bé fent coses amb
ella.

Na Caragol
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 2007

DESEMBRE

Dimecres 5
A les 17 h, 4 tune tales. Fashiona
Belle, contacontes en anglès a càrrec
de Julie Fairthweather, a la Biblioteca
de Na Batlessa.

Dissabte 8
A partir de les 11 h, inauguració del
nou rocòdrom, al Poliesportiu de Na
Caragol, amb tallers d’escalada per a
totes les edats.
A partir de les 16 h, MERCAT
NADALENC al carrer de Ciutat,
amb regals, llepolies, joguines, etc., i
amb l’actuació de Animación
UnderClown CIRO, que realitzarà
figures amb globus i jocs de malabars.
També hi haurà un taller de neules
i l’actuació dels Xeremiers d’Artà.
A continuació, actuació de l’orquestra
local The Factory, a la plaça del
Conqueridor.
A les 17.45, encesa del llum de Nadal,
a tot el municipi d’Artà.
A les 18 h, actuació del grup de música
tradicional Nou Romancer, amb
cançons pròpies i populars, a la plaça
del Conqueridor.
A les 19 h, inauguració del BETLEM
MONUMENTAL, a la sala del
Centro. Pep Forteza i Jaume Vives
ens ofereixen el seu treball, de tot
l’any, per crear aquest Betlem. Visita
gratuïta. Romandrà obert cada dia,

fins al 6 de gener, de 18 h a 20 h, i els
matins de festius, de 10 h a 13 h.
A les 20 h, vine al TAST DE VINS
per dinar aquest Nadal i descobreix el
món de l’enologia, a càrrec de Pep
Alonso, a la sala d’exposicions de Na
Batlessa. Places limitades.
Inscripcions al 609 309 443. Preu: 5 €.
Hi col·labora: Licors Moyà.

Dilluns 10
De les 17 h a 19 h, taller de
manualitats de Nadal, a la Biblioteca
de Na Batlessa.

Dimarts 11
A partir de les 10 h, Tots som guapos,
posa la teva cara més graciosa per a
una foto, activitat a càrrec de
MallorClown, a la plaça del
Conqueridor. A partir de dia 17,
exposició fotogràfica a l’Ajuntament.

A les 16 h, projecció d’una pel·lícula
infantil de Nadal, a la Biblioteca de la
Colònia de Sant Pere.

De les 17 h a 19 h, taller de
manualitats de Nadal, a la Biblioteca
de Na Batlessa.

Dimecres 12
A les 17 h, El despistat Pare Noel,
contacontes de Nadal a càrrec del
grup Teatrèmol, a la Biblioteca de Na
Batlessa.
A partir de les 19 h, CUINA
NADALENCA (1a opció), amb el

mestre Jordi Cabrer, al CP de Na
Caragol. El menú serà el següent:
escuma d’alvocat amb gambes,
broqueta de filet de porc i bolets amb
salsa de vi dolç de Porto i menjar
blanc de torró amb gel de licor d’herbes
dolces. Inscripcions al 609 309 443 o
al 971 83 56 24, fins dia 11. Places
limitades. Preu: 7 €. Bon profit i bona
cuina!

Divendres 14
A les 21 h, representació de l’obra
CÒMICA VIDA, a càrrec de la
Companyia Perversions, al Teatre
d’Artà. Comèdia satírica i agredolça,
amb tocs de comèdia negra. Preu: 12
€.

Dissabte 15
Els locals membres de l’Associació
de Comerços d’Artà romandran oberts
fins a les 20 h.
A partir de les 16 h, MERCAT
NADALENC al carrer de Ciutat,
amb regals, llepolies, joguines, etc. A
les 17 h, actuació musical del grup
XIMBOMBA ATÒMICA (una
manera diferent de  conèixer la nostra
música popular). I, a continuació, unes
cançonetes infantils, a càrrec de Lluís
Gili, i l’actuació de l’orquestra local
The Factory, a la plaça del
Conqueridor.
A les 18 h, LA DANSA PAS A PAS,
a càrrec del Ballet de Cambra de les

programa de festes
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Illes Balears. Recreació didàctica de
la dansa, introductòria al llenguatge
acadèmic. Es ballarà un fragment
corresponent al segon acte de
Coppelia. Preu: 5 €.
A les 20 h, un nou TAST DE VINS
especial per al sopar de Nadal, a
càrrec de Pep Alonso, a la sala
d’exposicions de Na Batlessa. Places
limitades. Inscripcions al 609 309 443.
Preu: 5 €. Hi col·labora: Licors Moyà.

Diumenge 16
A les 11 h, I CURSA SOLIDÀRIA
DE NADAL: una volta al poble, partint
i arribant a la plaça del Conqueridor.
La recaptació dels doblers es
destinaran al projecte que tu votis. Hi
pot participar tothom. Inscripcions: a
partir de les 10 h. Preu de la inscripció:
3 €. Anima-t’hi i ajuda els altres amb
la teva participació. Ho organitza: Artà
Solidari.
A partir de la 16 h, IV NADAL
SOLIDARI I ALTERNATIU, al
mercat cobert de la plaça del
Conqueridor. Hi haurà un taller de
decoració nadalenca, un berenar de
productes alternatius per als més joves,
actuacions musicals (nadales, etc.) i
una degustació de postres nadalenques
de diferents països. Ho organitza: Artà
Solidari.

Dilluns 17
A les 19.45 h, concert de Nadal de
l’Escola Municipal de Música, al
Convent.

Dimecres 19
A les 19 h, CUINA NADALENCA
(2a opció), amb el mestre Jordi Cabrer,
al CP de Na Caragol. El menú serà el
següent: sopa freda de formatge de
Maó curat amb raïm, salmó al Calvados
amb puré de poma i patata, i per

acabar flaó eivissenc. Inscripcions al
609 309 443 o al 971 83 56 24, fins dia
18. Places limitades. Preu: 7 €. Bon
profit i bona cuina!

Divendres 21
A les 19 h, inauguració de l’exposició
MAPA EMOCIONAL: el poble
d’Artà vist amb els ulls del nins i
nines, a la sala d’exposicions de
l’Estació. Romandrà oberta cada dia,
fins al 6 de gener, de 18 h a 20 h.

A les 19.30 h, inauguració de
l’exposició V Certamen d’Art
Creatiu Aina M. Lliteras, en el
carrer de la Rosa, 1 (portassa), amb la
participació activa del poble, que haurà
de votar les millors obres. Oberta fins
dia 6 de gener.

Dissabte 22
A les 10.30 h, taller de decoració de
boles de Nadal, al Centre Cultural
de la Colònia de Sant Pere. I, a
continuació, penjada als arbres de la
plaça de Sant Pere. Ho organitza:
AMIPA del CP Rosa dels Vents. Hi
col·labora: Centre Cultural.

Dilluns 24
A les 17.30 h, concert familiar, a
càrrec de l’Orfeó Artanenc, a la
Residència de Persones Majors.
A les 19 h, Matines a la Parròquia de
la Transfiguració del Senyor.
A les 20.30 h, Matines al Convent
dels Frares Franciscans.
A les 21 h, Matines a l’Església de la
Colònia de Sant Pere.
A les 24 h, festa de la Nit de Nadal,
NADAL TOTS PLEGATS, a la
plaça del Mercat. Ho organitza:
Associació de Comerços i Serveis
d’Artà.

Dimarts 25 - DIA DE NADAL
A les 18.30 h, escenificació del
tradicional BETLEM VIVENT, dins
el recinte emmurallat de Sant Salvador,
a càrrec de l’agrupació Artà Balla i
Canta.

programa de festes
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A les 20 h, TARZAN, EL MUSICAL,
al Teatre d’Artà. Un espectacle de
teatre, música, circ i dansa. Escrit i
dirigit per Rafel Brunet. Produït pel
Teatre d’Artà i Rafel Brunet. Preu:
adults 12 € i infants 8 €. Preu especials
per a grups.

Dimarts 26
A les 18 h, TARZAN, EL MUSICAL,
al Teatre d’Artà. Un espectacle de
teatre, música, circ i dansa. Escrit i
dirigit per Rafel Brunet. Produït pel
Teatre d’Artà i Rafel Brunet. Preu:
adults 12 € i infants 8 €. Preu especials
per a grups.

Dijous 27
A les 16.30 h, concurs de dibuix de
Nadal, al Centre Cultural de la Colònia
de Sant Pere. Hi haurà categories per
edats i premis per als guanyadors. En
acabar, hi haurà una xocolatada amb
ensaïmades. Ho organitza: AMIPA
del CP Rosa dels Vents. Hi col·labora:
Centre Cultural.

Dissabte 29
A les 11 h, esperarem l’arribada del
carter reial amb l’actuació del grup
infantil TIPI TIPI TOP, a la plaça del
Conqueridor d’Artà. A continuació,
arribada del carter de Ses
Majestats els Reis d’Orient per
recollir totes les cartes dels nins i
nines d’Artà, a la plaça del
Conqueridor.
A les 16 h, esperarem l’arribada del
carter reial amb l’actuació del grup

infantil TIPI TIPI TOP, a la plaça de
la Colònia de Sant Pere. A continuació,
arribada del carter de Ses
Majestats els Reis d’Orient per
recollir totes les cartes dels nins i
nines de la Colònia de Sant Pere.

Diumenge 30
A les 18.45 h, concert de Nadal, a
càrrec d’Aquatraveus, a l’església
parroquial de la Colònia de Sant Pere.
Ho organitza: Amics de la Música de
la Colònia de Sant Pere.

Dilluns 31
A les 21.30 h, sopar i celebració del
Cap d’Any al Centre Cultural de la
Colònia de Sant Pere. Ho organitza:
Centre Cultural.

GENER

Dissabte 5
A les 18.30 h, arribada de Ses
Majestats els Reis d’Orient, al
moll de la Colònia de Sant Pere.
Acte de benvinguda de les autoritats
i dels nins i nines de la Colònia.

A les 19.30 h, arribada de Ses
Majestats els Reis d’Orient a Artà.
Els acompanyarem des de l’inici del
carrer de Ciutat fins a la plaça de
l’Ajuntament. A continuació, recepció
oficial de les autoritats i dels nins i
nines d’Artà, i repartiment dels regals.

Diumenge 6
A partir de les 10 h, Mercat de
segona mà, a la plaça del Conqueridor.
A les 18 h, VENTAFOCS, UN
MUSICAL, al Teatre d’Artà. Produït
per Coc Teatre i l’Auditori d’Alcúdia.
Preu: adults 10 € i infants 7 €. Funció
familiar.

Dissabte 12
A les 12 h, entrega de premis locals i
internacionals del V Certamen d’Art
Creatiu Aina M. Lliteras, en el
carrer de la Rosa, 1 (portassa).

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JUGUETES (del 14 de novembre al
14 de desembre)
Jugar és un dret, no un privilegi
Punt de recollida: Centre Social (c/ de
Rafel Blanes, 10), dilluns de 10 h a 13
h, i dimecres de 10 h a 18 h. Campanya
destinada a famílies amb manca de
recursos d’Artà i de la comarca de
Llevant. Hi col·laboren: Caritas i
Ajuntament d’Artà. Més informació
al 699 00 71 68 o al 971 83 56 24.

MOLTS D’ANYS I BONES
FESTES A TOTHOM

programa de festes
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Temps d’advent

Quan tots els mitjans de comunicació
i les cases comercials ja proclamen
que som a Nadal, nosaltres, els
catòlics, el proper diumenge 2 de
desembre començarem el temps
d’advent, el temps de preparació per
Nadal.
Aquest temps és una ocasió
pedagògica en que l’Església ens
proposa cultivar l’actitud d’esperança,
fonamental en el cristià. Segurament,
a part de l’apreci per la humanitat i el
més petit i més dèbil, un sentit lineal de
la història entesa com a progrés, és
l’aportació més important de les
religions d’origen bíblic a la història de
la humanitat.
Els clàssics grecs i romans aportaren
a la civilització occidental la racionalitat
i el dret. Però no vivien la història com
un progrés, més bé el contrari, com
una degeneració des dels temps dels
déus i dels herois, en tot cas com una
perpètua repetició. No parlem ja de
les civilitzacions orientals que viuen
tan intensament el cicle de
reencarnacions com un etern retorn.
Veure la història com un progrés ja és
una cosa assumida per la nostra
civilització, però a nosaltres, els
cristians, ens queda encara una cosa
específica nostra: aquest progrés ve
de Déu i ens condueix cap a Déu. Ve
del Pare que creà l’univers amb
potencialitat per donar existència a
l’home dins el qual hi ha la imatge de
Déu; ve del Fill, model o causa
exemplar de lo creat, i home Jesús en
el que ja es va realitzar la plenitud del
ser home i ser imatge de Déu; i ve de
l’Esperit Sant que continua movent la
humanitat cap a la realització de la
seva plenitud.
Nadal, per nosaltres recorda un
moment culminant i vital d’aquesta
història de la humanitat: la venguda al
món del Fill de Déu fet home. És el fet
estructurador de la història que queda
dividida en tres parts: una de preparació
en que es dóna l’evolució i la primera
part de la història en que els homes i
les dones van aixamplant la seva
capacitat per entendre i apreciar Déu;

una part més curta, la vida de Jesús,
en que un home viu plenament com
home i com imatge de Déu; i una altra
part, la que vivim ara, en que la
humanitat va acabant de conèixer,
comprendre, i fer vida
progressivament aquella plenitud que
ja va viure l’home Jesús.
Per tant, per nosaltres, Nadal no només
és un record agraït, sinó també una
presa de consciència d’aquesta
estructura de la història de la humanitat.
El naixement de Jesús se’ns presenta
com el començament d’un procés no
acabat encara: manca estendre a tota
la humanitat i fer ple per tot i per tots
allò que ja va ser ple en Jesús.
Els antics cristians conservaven
algunes expressions en arameu que
no traduïen al grec, les transmetien tal
com les havien rebudes perquè eren
símbols vitals, molt importants. Entre
elles hi ha la darrera paraula de la
Bíblia: Maranata (Senyor, veniu). És
la paraula de l’Advent. És el desig que
Nadal no només sigui un record, sinó
una passa més del desplegament de
l’esdeveniment Jesús dins el món.
El temps d’advent és aquell en que els
cristians pregam així: «Senyor, veniu»
desitjant que ell ens aporti allò nou que
fa progressar la història cap al terme
que estimam perquè ja l’hem besllumat
en el nostre estimat Jesús. Sabem que
allò completament nou, el vertader
progrés, no pot venir més que de fora,
de Déu. Al món, mai han estat majories
qui ho han desitjat. Els rics no volen
res de Déu, no sigui cosa que lo nou
els descol·loqui del seu benestar, no
sigui cosa que les crides a ser millors
les inquietin o els facin tenir sentiments
incòmodes de culpa. En tot cas han
viscut la religió com un tracte
comercial amb la divinitat perquè els
arregli alguns assumptes (fins i tot
dins el catolicisme ha estat així de
vegades). O avui en dia la viuen
cercant pau, benestar, harmonia
interior … una fuita de les
preocupacions, un alivi de l’estrès …
res de nou, res de molest i que impliqui
canvi, sols més benestar.

Els pobres sí que esperen en Déu. No
de bades els països pobres conserven
la religiositat. No de bades el moviment
socialista ha aportat novetat al món
aquests darrers 150 anys. Però no ens
entusiasmem massa amb els pobres.
Les basta treure a la loteria o poder
trobar un passatge cap a un país ric
per deixar-ho de ser. I esperem que
prest tots deixin de ser-ho.
Els personatges de l’advent són Isaies,
Joan Batista i Maria. Els dos primers
representen el profetisme d’Israel.
Una minoria sempre minúscula que
es trobaren amb l’esdeveniment Jesús
representat davant ells per
l’experiència religiosa bíblica, se’n
enamoraren i deixaren la seva
comoditat i el seu benestar per deixar-
se engolir per una realitat tan
trascendent. Maria, representa aquella
massa de persones, que d’una manera
més senzilla, manco conscient i
lletreferida, també saberen ser fidels
a l’aliança amb Déu que havien rebut
dels avantpassats. Gràcies a ells, però
molt més enllà d’ells, va venir Jesús al
món. Ells foren l’antena que es va
posar en simptonia i va permetre que
l’ona de Déu entràs a la humanitat.
Enmig d’una humanitat armada amb
paraigües per evitar ser amarada de
Déu, el desig de Déu d’aquestes
persones va ser encletxa per on Déu
pogué entrar.
L’advent ens crida als cristians a
fomentar aquest desig de Déu per tal
que ens convertiguem nosaltres, enmig
de tants de paraigües, també en una
encletxa per la que l’amaror de Déu
pugui entrar en la humanitat. Lo nou
dins la història no pot venir de dedins,
ha de venir de fora. No som nosaltres
qui serem els artífex del canvi, serà
Déu. La nostra tasca no és realitzar el
canvi segons els nostres projectes.
Nosaltres no som res més que un
més. La nostra tasca és sols ser
obertura per on allò que és més que
nosaltres pugui entrar. Siguem això.
Maranata.

de la parròquia
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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.

Bàsquet
Tota la informació del bàsquet també la podeu seguir setmanalment a traves de les ones de Ràdio Artà Municipal, on
cada dilluns i cada dijous, a partir de les 17:30, en Biel Tous ens fa el repàs de com ha anat la setmana esportiva del
C.E. Sant Salvador.

Presentació dels equips

El passat dissabte dia 18 de novembre el
C.E. Sant Salvador d’Artà va fer la
presentació oficial de tots els seus equips.
La cerimònia va ser tot un èxit, amb molta
afluència tant d’aficionats com de pares i
mares dels jugadors. Coincidint amb el
25è aniversari del Club, es va fer una
menció especial als 4 presidents que ha
tengut el club, que són en Miquel
Hernandez, en Joan Ramon Tous,
n’Enrique Torres i l’actual presidenta na
Maria Ginard. Des del C.E. Sant Salvador
de bàsquet volem agrair la presència a
tots els assistents així com a les diverses
autoritats que assistiren a l’acte.

esports
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Bàsquet Inca

El passat divendres dia 23 de novembre
el gruix de la família del C.E. Sant
Salvador assistí al partit disputat a
Inca entre els equips Fundació Bàsquet
Inca i Plus Pujol Lleida.
En el descans del partit, la Fundació
Bàsquet Inca entregà una placa
commemorativa del 25è aniversari del
C.E. Sant Salvador que va recollir la
nostra presidenta Maria Ginard Mas.
Des d’aquí volem agrair al Bàsquet
Inca la seva predisposició perquè
jugadors, entrenadors, pares i
aficionats al bàsquet d’Artà poguessin
assistir al partit.

Dels partits
Minibàsquet

2ª jornada (17/11/07)
Bàsquet Alcúdia: 3
Sant Salvador «Borinos.Com»: 53

3ª jornada (24/11/07)
Sant Salvador «Borinos.Com»: 58
Bàsquet Muro: 8
Aplastant ha estat la superioritat
demostrada per l’equip mini en els dos
partits disputats en aquesta quinzena;
recordem que els marcadors es
tanquen quan un dels dos equips
aconsegueix una diferència superior
a 50 punts. I això ho han aconseguit
abans d’arribar al descans. Fins al

moment, s’ha de remarcar el bon
ambient que hi ha dins l’equip i les
ganes de treballar que tenen els
jugadors.
Ara bé, l’equip ha de seguir treballant
en els entrenaments, ja que s’ha
d’estar preparat quan es disputin
partits amb equips més preparats i
que, a més, d’això depèn la seva
formació com a jugadors de bàsquet.

Infantil masculí 2
Joan Capó Felanitx  40
CAIXA RURAL ARTÀ  74
Marcadors parcials: 1r: 6-25, 2n: 16-7,
3r: 6-24, 4t: 12-18
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Enric Mas, Ismael

Lucena, Francesc Palou, Degan Maria
i Llorenç Galmés.
Partit en el qual ja per començar
partíem amb dues baixes com eren en
Joan Ginard i en Jeroni Tello, ambdós
amb grip.
Al primer quart sortírem molt intensos
en defensa, robant moltes pilotes i
corrent al contraatac, cosa que ens va
permetre agafar un avantatge de 19
punts i deixar el partit quasi sentenciat.
Al segon quart els nostres ni
defensaven ni atacaven amb
coneixement, les conseqüències, anar
al descans amb sols 10 punts amunt.
Als dos darrers quarts tornàrem sortir
forts en defensa, dominant el rebot
amb claredat i jugant transicions

esports
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ràpides. En alguns moments, amb atac
estàtic jugàrem realment bé, fent
jugades bones i passant i tallant
constantment.
En general tot el partit vàrem dominar,
sols uns minuts en els quals ens
despistàrem en defensa varen fer que
la diferència final no fos més elevada.
Enhorabona a tots i donar les gràcies
al mini Llorenç Galmés que ens vingué
a ajudar.
Eliminats:  Enric Mas.

CAIXA RURAL ARTÀ  74
Sagrat Cor  47
Marcadors Parcials: 1r: 14-16, 2n: 17-
16, 3r: 29-4, 4t: 15-11
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria i Jeroni Tello.
En el primer i segon quart sortírem
pressionant tota la pista, però fent
faltes absurdes i permetent córrer al
rival, cosa que ens va fer rebre molts
de punts. Amb atac no trobàvem el
mètode correcte per fer cistelles fàcils,
perquè els visitants defensaven molt
tancats dins la seva zona. Al descans
el marcador era de 31-32 a favor dels
visitants.
Al tercer període els nostres
demostraren el que saben, defensar
molt fort i sortir ràpid al contraatac,
cosa que ens va permetre endossar-
los un parcial de 29-4 i deixar el partit
quasi sentenciat.
Al darrer quart ens dedicàrem a
mantenir la diferència i a intentar
jugar a passar i tallar, cosa que per
moments molt puntuals aconseguírem.
Enhorabona per la victòria i a seguir
fent feina.
Sense eliminats.

Cadet masculí
Son Cotoner, 31
FLEXA ARTÀ, 73
(8-16,6-16,6-16,11-25)
Partit jugat el dissabte dia 17 de
novembre al poliesportiu de Son
Cotoner. Quarta victòria consecutiva

enfront d’un equip que encara no
coneix la victòria.
L’estadística va ser: Font, T.(15 punts),
Rosselló, A. (12), Femenias, T. (10),
Tous, B. (2), Strunk, R. (2)  -5 inicial-
Sánchez, I. (13), Ferrer, M. A. (7),
Reyes, J. A. (6), Merenciano, J. (6),
Ramírez, R. (0).
Eliminats: Sánchez, I.

FLEXA ARTÀ, 69
Capdepera, 64
(16-21,15-14,18-9,20-20)
Partit jugat el dissabte dia 24 de
novembre al poliesportiu d’Artà i quinta
victòria consecutiva amb un derbi
comarcal de màxima expectació, ja
que cap dels dos equips havia perdut
encara cap partit.
Va ser un partit d’aquests que fan
afició. L’equip gavellí va fer treballar
de valent a tots els components de
l’equip artanenc, ja que volia
aconseguir la victòria així com fos.
Els nostres jugadors varen demostrar
que tenint el cap fred i treballant passa
a passa també es pot aconseguir la
victòria.
L’estadística va ser: Sánchez, I. (16),
Font, T. (15), Tauler, M. (10),
Femenias, T. (4), Reyes, J. A. (3) – 5
inicial - Rosselló, A. (14), Strunk, R.
(4), Tous, B. (1), Merenciano, J. (1),
Nicolau, J. (1), Ferrer, M. A. (0),
Ramírez, R. (-).
Sense eliminats

1ª autonòmica femenina
GASÓLEOS MALLORCA
ARTÀ  60
SANT JOSEP  68
El partit ha anat tot el temps a un ritme
descontrolat, on les jugadores locals
han defensat fort, però en atac no han
tingut gaire encert, fallant molt sota la
cistella i sobretot en els tirs lliures 28
de 56.
Fins al final es podria haver guanyat,
ja que la diferència al marcador no era
molt gran, però als darrers minuts del
quart temps el cansament de les

jugadores d’Artà han facilitat el joc
del St. Josep.
PARCIALS: 11-16/29-33/42-46/60-
68.
ANOTACIONS: Cati M. 4-Marta
10-Cati Gili 11- Mª Antònia Flaquer 6-
Isabel 7- Mª Antònia Galan 4- Marga
Pallicer 0- Kika 10- Marisa 0- Xisca
0- Nena 8- Joana 0

Autonòmica masculina
HORMIGONES FARRUTX  50
Colonya Pollença  69
Parcials: 16-9, 11-26; 11-19, 12-15.
Anotadors: T. Dalmau (11), B. Nebot
(9), S. Carrió (9), J. Cabrer (2), G.
Ríos (2), Toni Arnau (2), X. Lliteres
(11), X. Gili (0), A. Muñoz (2), O.
Bover(0), A. Gayà (-).
Partit disputat el passat diumenge dia
18 de novembre al poliesportiu Na
Caragol, tot just després de l’acte de
presentació del Club.
Partit on l’Hormigones Farrutx va
començar molt bé, jugant un bàsquet
molt fàcil que li permeté arribar al
final del primer quart amb un avantatge
de 7 punts. Les coses canviaren al
segon quart, on l’equip del Pollença
va començar a pitjar amb defensa,
cosa que li produïa fàcils cistelles
aconseguint capgirar el marcador i
arribant al descans amb un resultat
favorable pels visitants de 27-35. Al
segon temps, l’equip visitant plantejà
una defensa zonal que els nostres
jugadors no van saber atacar en cap
moment, i això decantà definitivament
el partit a favor dels visitants.

Bàsquet Pla  56
HORMIGONES FARRUTX  54
Tot i la derrota, molt bon partit de
l’Hormigones Farrutx davant el primer
classificat. L’equip artanenc plantejà
un partit molt seriós en defensa, que li
permeté dominar el marcador gairebé
tot el partit. Al final, la falta de serenitat
i els errors en els tirs lliures marcaren
el desenllaç del partit.
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Viatges Llevant

esports
Una presentació més

Diumenge dia 18 de novembre, com
cada any per aquestes dates
presentàrem els nostres equips al
poble. 145 jugadors entre equips
federats i escoleta a més d’un bon
grapat d’entrenadors, monitors,
delegat i directius.
Si es vol dir així, aquest és un acte
protocol·lari, els jugadors sèniors el
podran considerar com un deure o
una obligació i la veritat pot ser que
tengui raó.
Per altres que vàrem veure néixer
això, ara fa més de vint-i-cinc anys,

significa molt més. És tornar la vista
endarrere i mirar el llarg camí fet per
arribar en aquest punt.
Partírem sense res, per no tenir, no
teníem ni pista, gràcies a la sempre
desinteressada ajuda del pare Oliver,
férem servir la del convent, fins que
l’ajuntament acondicionà la de na
Caragol.
Mil pessetes d’aportació de tots els
jugadors serviren per pagar les
primeres pilotes, calçons i altres
despeses. Les camisetes? Obsequi

de Palo Tunel gràcies a les gestions
d’en Joan Vinero.
Així, any rere any, alguns ho hem
deixat durant un temps, però gràcies
als nostres fills hi hem tornat, altres hi
han trobat parella, fins i tot, el nostre
primer president ja hi duu el nét.
Sens dubte per a mi, aquesta NO ha
estat una presentació més, molts
d’anys a tots i si hem pogut agreujar
qualcú deman disculpes.

Un directiu
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esportsFutbol
3a DIVISIÓ
Serverí  2   -  C E Artà 0
SERVERENSE: Biel, Nacho, Juanpi,
Kranke, Diego, Varon, Mateo,
Martinez, Isma (Galmés), Fran (Martí
Miquel) i Pablo (Sergio).
ARTA: Nofre, Ramon (Reyes),
Brunet, Femenias (Barbón), Terrasa,
Tous, Víctor (Genovart), Grillo, Gayà,
Nieto i Dalmau.
GOLS: 1-0 min. 65 Isma, 2-0 min. 91
Mateu
Partit amb polèmica a Ses Eres per
culpa d’un arbitratge molt casolà. Era
esperat aquest partit que enfrontava,
a Son Servera, dos veïnats en la
recerca de la permanència a tercera
divisió. Molt de públic, sobretot
artanenc, per veure un partit no gaire
atractiu però sí molt intens, un partit
que l’àrbitre s’encarregà de decantar
cap al costat local, ja en el minut 20,
amb l’expulsió rigorosa, per doble
amonestació, del capità artanenc
Dalmau. A partir d’aquí el partit fou
molt travat, sense ocasions gaire
clares, fins que al minut 65 de partit
Isma va marcar de falta directa des
de la frontal de l’àrea l’1-0, pel Serverí,
un gol que no feia justícia al joc vist
durant el partit. A partir d’aquí els
artanencs començaren a cercar el gol
però les bones intervencions del porter
local i l’àrbitre evitaren que l’Artà
aconseguís l’empat. Ja en temps de
descompte Mateu aconseguí el 2 – 0
definitiu per l’equip de Son Servera.
Cal tornar destacar, una vegada més,
el gran nombre d’aficionats artanencs

que es desplaçaren a Son Servera a
veure el partit. Aquest partit va tenir
un seguiment especial per part de les
càmeres d’IB3 Televisió i es va poder
veure un petit reportatge el dissabte
migdia en el programa 4-4-2.

Atl. Ciutadella  5  -   C E Artà   2
ATLÉTICO CIUTADELLA:
Barceló, Gaimundí, Paulo (Tòful, m.
79), Dani, Romero, Igor, Berto, Marcos
(Gasparini, m. 76), Alzina, Juanlu i
Édgar (Chupi, m. 84).
ARTÀ: Nofre, Brunet, Ramon
(Serralta, m. 74), Sureda, Femenías
(Paco, m. 64), Terrassa, Víctor, Grillo,
Reyes (Genovard, m. 67), Gayá i
Nieto.
GOLS: 0-1 (min 7), Víctor. 0-2 (min
38), Nieto, de penal. 1-2 (min 54),
Édgar. 2-2 (min 56), Juanlu. 3-2 (min.
66), Édgar. 4-2 (min. 74), Édgar. 5-2
(min. 83), Juanlu.

Partit per oblidar el viscut a Ciutadella.
En una primera meitat on acompanya
la sort al nostre equip s’avançaren 0-
2 amb gols de Víctor i Nieto, tot i això
les ocasions més clares eren per l’equip
local. A la segona meitat la sort va
canviar d’equip i foren els locals els
que aconseguiren marcar gairebé totes
les ocasions que tingueren, establint el
definitiu 5 – 2 . Hem de recordar que
aquest partit es va veure condicionat
per les expulsions rebudes a Son
Servera.

C E Artà  0  -   Alcúdia 0
ARTÀ: Nofre, Ramon, Femenías,
Terrasa, Víctor, Gachón, Nieto,
Dalmau, Tous (Sureda, m. 87), Toño
i Grillo.
ALCÚDIA: Pozo, Rafa García, Sergi,
Carlos, Olmos, Xisco, Dani Melero
(Jordi, m. 74), Bonilla, Canals,
Anselmo i José Andrés.

* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
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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

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

Molt de vent i molta gent a Ses
Pesqueres per veure puntuar l’Artà.
Bon partit el que vérem a Artà aquest
passat diumenge, sobretot si tenim en
compte el fort vent que bufava. Tot i
això es va poder veure un partit
entretingut amb moltes arribades a les
àrees per part d’un i altre, malgrat el
0- 0 es veieren moltes ocasions de gol.
El fet que mostra que el partit va ser
atractiu és la gent que es va reunir a
Ses Pesqueres per veure el partit i que
no es va moure fins que l’àrbitre va
xiular el final. Quant el partit els dos
equips es repartiren el domini i les
ocasions al 50% essent l’empat un
resultat just.

Juvenils
Col Sant Pere 1  -   C E Artà  1
C E Arta 0 -  Pla na Tesa  3
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 (5), Ruben Moll (1),

Cadets
Andratx  1   - C E Artà    4
C E Artà  4  -  Llosetí  0
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 Martín (6), Carlos
Torreblanca (5), Pau Riera (5), Antoni
Carrió (1), Jon Pascual (1), Omar (1),
Andreu Bover (2).

Infantils F-11
Son Ferriol  1  -  C E Artà  5
Platges de Calvià  3  -   C E Artà  8
C E Artà  8 -   Sa Vileta 2
Alineació: Joan Massanet, Antònia
Navarro, Pere Francesc Llull, Llorenç
Tous, Pere Adrian, Xavier Darder,
Josep Maria Fiol, Pere Agustí, Joan
Riera, Joan Danús, Gastón Daniel,

Joan Arto,  Reduudne Ayadi, Carlos
Andrés.
Golejadors: Pere Adrian (13), Xavier
Darder (9), Josep Maria Fiol (4), Joan
Riera (1), Carlos Andrés (5), Pere
Agustí (2), Joan Danus (5), Gastón
(3).

Infantils F- 7
C E Artà 2  -   Atl Consell  8
Son Cotoner  12 -  C E Artà   1
Alineaciò: 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 (4),
Josep Amer (2), Joan Seguí (2), Carlos
Andrés (4), Joan Pons (1).

esports



30 novembre 2007
Número 779

36

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

 1059

esports
Alevins
Abans de recordar els resultats dels
dos equips alevins vull demanar
disculpes als seus seguidors, ja que a
l’última revista no varen sortir els
resultats. Vos demanam paciència i
temps per posar al dia els resultats
d’aquests dos bons equips, que aquesta
setmana passada s’enfrontaren en un
partit de lliga.
CE Artà  4  -   S’Alqueria  1
CE  Artà 5  -  Llosetí  0
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,
Jonathan.
Golejadors: Joan Marc París (1), Joan
Francisco Carrió (4), Miquel Llinàs (2
), Joan Riera (4), Jonathan (3), David
Carmona (5), Pedro Martín (1), Toni
Caselles (2).

Sant Salvador 2  -  C E Artà 2

Alineació: Jonatan Guntenaar Alba,
Alexandrer Guntenaar Alba, Josep
Bisbal Zafra, Josep Tous Garau, Pedro
Pascual Ginard, Joan Massanet Palou,
Aaron Vega Vaca, Antoni Moll
Moreno, Jaume Ojeda Febrer, Joaquín
Riutort Stern, Antoni Vandrell Mas,
Josep Sosa Maria.
Golejadors: Josep Sosa (1), Josep Tous
(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 2 -  Santanyí  2
Campos  7  -  C E Artà  3
Alineació: Jeroni Artigues, Jose
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara

Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornes, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller.
Golejadors: Bàrbara Ginard (12),
Fouad Ayadi (3), Sacha Goonessekera
(6), Kelvin Joel Santos (2), Jeroni
Artigues (3), Jose 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).

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.
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Infantil masculí
16-11-07
Pòrtol 3
Fusteria Alzina Artà 0
25-10 / 25-10 / 25-16
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Joan Bernat, Miquel
Alzina, Miquel Angel Paredes i Toni
Ferragut.
Millora en el joc de l’equip infantil, tot
i la derrota per 3 a 0. L’equip local,
superior físicament, va dur el ritme del
partit en tot moment i controlaren molt
bé als artanencs. Així i tot, els nostres
aconseguiren construir diverses
jugades d’atac acabades amb èxit. La
recepció també es va millorar i això
també donà més joc als artanencs.

Infantil femení
15-11-07
Restaurant Son Bessó Artà 3
Cide A 1
25-11 / 23-25 / 25-12 / 25-11
Restaurant Son Bessó Artà: M. Bel
Silva, M. Fca. Infante, V. Quintanilla,
C. Zizzo, M. Bel Artigues, B.
Puigserver, A. Arrom, A. Magdalena
Reinés i E. Goonesekera.
Primer partit de lliga per al primer
equip infantil i victòria sense massa
complicacions tot i perdre un set. Les
nostres jugaren un partit més o menys
complet però encara poden donar molt
més. Els sets que guanyaren ho feren
de manera contundent, amb un servei
que fa molt mal al rival i amb un atac
que, quan s’elabora bé, és pràcticament
punt segur. En el segon set va arribar
una mica la relaxació i això ho aprofità
el rival per endur-se’n el parcial.
16-11-07
Duplicat Artà 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
2-25 / 5-25 / 4-25
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, C. Alzamora, R. Alzamora,
L. Kuhne, M. Soledad García, F.
Riutort, M. Marcos, M.Magdalena
Cabrer, L. Servera, M. Bonnin, T.
Esteva i Núria Brazo.

Restaurant Son Bessó Artà: M. Bel
Silva, M. Fca. Infante, V. Quintanilla,
C. Zizzo, M. Bel Artigues, B.
Puigserver, A. Arrom i A. Magdalena
Reinés.
Partit històric el que es va jugar al
poliesportiu «Na Caragol», ja que
enfrontava per primera vegada dos
equips artanencs en competició. A
l’equip més jove, el Duplicat Artà, li
va tocar jugar amb el més fort, el
Restaurant Son Bessó, i la diferència
es va veure a la pista i en el marcador.
Així i tot les joves jugadores intentaren
construir jugades de tres tocs, cosa
molt important, ja que és la base per
començar a jugar.
23-11-07
Restaurant Son Bessó Artà 3
C.J. Petra 0
25-10 / 25-16 / 25-7
Restaurant Son Bessó Artà: M. Bel
Silva, M. Fca. Infante, V. Quintanilla,
C. Zizzo, M. Bel Artigues, B.
Puigserver i A. Arrom.
Partit més fàcil del que s’esperava
davant un dels conjunts que estarà a
dalt a la classificació. Les artanenques
no donaren cap opció al rival i amb un
gran servei encarrilaren el partit. Les
petreres tenien moltes dificultats en
recepció i els punts s’anaven sumant

en el marcador artanenc. Quan
aconseguien neutralitzar el servei,
passaven la pilota fàcil i l’atac de les
d’Artà no perdonava.
24-11-07
Manacor 3
Duplicat Artà 0
25-13 / 25-12 / 25-7
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, C. Alzamora, R. Alzamora,
L. Kuhne, M. Soledad García, F.
Riutort, M. Marcos, M.Magdalena
Cabrer, L. Servera, M. Bonnin, T.
Esteva i Jasmin Barreiro.
A poc a poc es va veient el fruit dels
entrenaments i l’equip entrenat per
Veselin Nenchev augmenta el seu
nivell de joc. Tot i la derrota a Manacor,
les jugadores, l’entrenador i
acompanyants quedaren satisfets amb
el joc de les nostres i es va veure una
progressió respecte als dos primers
partits.
16-11-07
Bar Poliesportiu Artà 3
Sagrat Cor 0
25-17 / 25-11 / 25-18
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.
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Segon partit i segona victòria de l’equip
infantil. Les artanenques sortiren una
mica adormides i el rival es va anar
creixent. A poc a poc començaren a
desplegar el seu joc, amb jugades a
tres tocs i acabant-les amb remat.
D’aquesta manera anaren aconseguint
el control del partit i les visitants
acabaren per cedir.
23-11-07
Dibauto Valldemossa 3
Bar Poliesportiu Artà 1
19-25 / 25-15 / 25-16 / 25-18
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.
Partit que enfrontava als dos primers
classificats del grup b i primera derrota
de les artanenques. Les nostres
començaren molt bé el primer set
però a poc a poc anaren baixant el seu
nivell, al mateix temps que el pujava
l’equip local. La recepció va ser clau,
així com la desconcentració en certs
moments del partit per part de les
nostres.

Cadet  femení
17-11-07
Ícaro Artà 3
Vilafranca 0
25-7 / 25-3 / 25-11
Ícaro Artà: Pilar García, Carme Sansó,
Aina Riera, M. Bel Llinàs, Aina
Ferragut, Katty Sense, Victòria
Quintanilla, M. Bel Silva, M. Francisca
Infante. Lliure, Bel Puigserver.
Un altre partit contundent de les cadets
que no donaren cap opció a les
vilafranqueres. Des del principi es va
veure la gran diferència entre els dos
conjunts i les nostres començaren a
distanciar-se en el marcador gràcies
a un efectiu servei. Aquesta va ser la
clau del partit, ja que les de Vilafranca
poc pogueren fer per contrarrestar-
lo, i quan ho feren, es trobaren amb un
gran joc d’atac artanenc. A destacar
el retorn a la competició de Maria Bel
Llinàs després del greu accident de

moto que va sofrir al més de juny
passat. Sortí en el segon set, amb 5 a
3 en el marcador i amb 20 serveis
consecutius acabà el set.
18-11-07
Icaro Sant Josep A 0
Ícaro Artà 3
16-25 / 19-25 / 12-25
Ícaro Artà: Pilar García, Carme Sansó,
Aina Riera, M. Bel Llinàs, Aina
Ferragut, Katty Sense, Victòria
Quintanilla, M. Bel Silva, M. Francisca
Infante. Lliure, Bel Puigserver.
Partit complicat el que havia de jugar
l’equip cadet femení a Sant Josep, un
dels equips més forts del grup. A més,
les artanenques tenien la baixa de la
capitana Xisca Puigserver, un referent
en atac. Així i tot les nostres jugaren
un bon partit, excepte certs moments
que tengueren bastants problemes en
la recepció, cosa que va fer que les
col·legials s’acostassin en el marcador.
El servei del Sant Josep complicava la
construcció de l’atac artanenc i fins i
tot aconseguia bastants punts directes,
que en certs moments varen fer que el
partit s’igualàs molt. Una vegada
millorada la recpeció, les nostres
començaren a desplegar el seu joc,
sobretot en atac i aconseguiren
guanyar els dos primers sets. En el
tercer, ja es va obrir forat en el
marcador des del principi i les nostres
jugaren molt tranquil·les.

Segona balear femenina
17-10-07
TOLDOS ARTÀ 0
S’Arenal 3
17-25 / 17-25 / 12-25
Toldos Artà: Antònia Servera, Coloma
Maria, Angels Servera, Margalida
Riera, Rosario Llaneras, Mari Zafra,
Montse Artigues, Caterina Artigues,
Alejandra Valdez i M. Coloma Carrió.
Derrota de l’equip sènior en un
encontre en què s’hagués pogut fer
molt més. La falta de conjunció de les
nostres va fer que l’equip visitant
anàs sumant punts sense massa
dificultat i arribassin als finals de set

amb una renda suficient per jugar
tranquil·les, tot el contrari que les
artanenques, que erraren massa
pilotes i regalaren molts punts.
25-11-07
Sant Ferran 0
TOLDOS ARTÀ 3
17-25 / 17-25 / 12-25
Toldos Artà: Antònia Servera, Coloma
Maria, Angels Servera, Margalida
Riera, Rosario Llaneras,  Montse
Artigues, Caterina Artigues i M.
Coloma Carrió.
Victòria sense massa complicacions
de les artanenques després de 3
derrotes consecutives. Des del principi
es va veure la diferència entre els dos
conjunts i les nostres ho aprofitaren
per dur el ritme de l’encontre i controlar
en tot moment el marcador.
17-11-07
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Alaró 0
25-5 / 25-16 / 25-16
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez, Joan
Martí Maria, Alejandro Biasoti, Toni
Massanet i Pere Piris.
Tercera victòria consecutiva de l’equip
masculí que el situa com a líder de la
segona divisió. Els artanencs no
donaren cap opció als alaroners i
després de guanyar amb contundència
el primer set, es permeteren fer proves
amb el sistema de joc i canviar jugadors
de posició. El joc d’atac artanenc
donà poques opcions als visitants que
veien com eren superats en tot moment
per la major qualitat local.

Segona balear masculina
24-11-07
Sant Joan 1
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
16-25 / 21-25 / 25-21 / 13-25
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Alejandro Biasoti, Tobias Widmer,
Jaume Rodríguez i Pere Piris.
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Partits d’alts i baixos per part del
conjunt artanenc, tot i la victòria per 3
sets a 1. Els d’Artà començaren molt
bé el partit, tot i les dificultats del fred
pavelló de Sant Joan. Semblava que
es tenia el partit totalment controlat,

però incomprensiblement l’equip es
va venir a baix en el tercer i ho
aprofità molt bé el conjunt local per
fer-se amb el set. Aquest toc d’atenció
va fer despertar els nostres que
sortiren enrabietats en el quart,

col·locant-se 0 a 17 en el marcador.
Al final 13 a 25 i quarta victòria
consecutiva dels artanencs, que els
permet seguir liderant la classificació.

Partit al Palma Arena
Una cinquantena de jugadors/es i acompanyants
assistiren el diumenge 18 al majestuós pavelló
«Palma Arena» de Palma per presenciar en
directe el partit entre l’Icaro Palma i l’Spar
Tenerife Marichal. El conjunt canari és un dels
equips amb més títols de l’estat espanyol, tant a
nivell nacional com internacional. La representació
artanenca pogué gaudir de vòlei del més alt nivell
i el partit no va decebre a ningú. Les de Palma
aconseguiren guanyar un ajustadíssim primer set
per 34 a 32, però després es va posar en marxa
la «màquina» canària, sobretot en atac, i les
mallorquines tengueren poques opcions. Al final
victòria visitant per 3 a 1 i una gran experiència
per a tota la expedició artanenca.

Partits per aquest cap de setmana
Divendres 30,  a les 18’00 h. Infantil masculí: Fusteria Alzina Artà
– Sant Josep.
Dissabte 1, a les 10’00 h. Infantil femení: Bar Poliesportiu Artà –
Bunyola B
Dissabte 1, a les 10’00 h. Infantil femení: Duplicat Artà – Bunyola
A
Dissabte 1, a les 11’30 h. Cadet femení: Icaro Artà – Manacor
Dissabte 1, a les 16’00 h. Segona balear femenina: Toldos Artà –
Pòrtol
Dissabte 1, a les 17’30 h. Segona balear masculina: Ferreteria
Pascual Artà – Bunyola
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Natació

Comencen les lligues de natació

Control federatiu
Xisca Tous i Javi Muñoz aconsegueixen les primeres mínimes de la temporada pel Campionat d’Espanya

El dissabte 17 de desembre
començaren les lligues de natació en
les categories benjamí i aleví, a la
piscina municipal d’Inca. Hi havia
cares noves entre els nedadors
artanencs. Neus Trigo i Clara Ginard
debutaren en competició i compliren a
la perfecció. Els temps dels nostres
joves nedadors varen ser els següents:
100 braça: Elena Barba (97), 2’15264,
rebaixant 6 segons la seva marca
personal.
100 esquena: Iraide Juez (98), 2’00"54;
Neus Trigo (97), 2’00"36; Elena Barba
(97), 2’01"37; Bàrbara Garcia (97),
1’50"82, millorant 12 segons la seva
marca personal.
50 lliures: Roc Bisbal (98), 47"26,
rebaixant 2 segons la seva marca
personal; Pascual Tello (98), 39"79,
rebaixant la seva marca personal;
Clara Ginard (98), 57"27; Iraide Juez
(98), 44"21, rebaixant 2 segons la
seva marca personal.

Aquesta va ser la notícia més
destacada del segon control federatiu
celebrat a «La Salle» de Palma. Javi
Muñoz en els 200 esquena aconseguí
la mínima pel Campionat d’Espanya
d’hivern que es celebrarà a Palma el
mes de març, i també pel d’estiu, que
es celebrarà a Reus a finals de juliol.
Xisca Tous, que nedà els 200 i 800
lliures, realitzà dues excel·lents proves,
rebaixant 3 segons la seva marca
personal als 200 lliures i 10 segons als
800 lliures, on aconseguí la mínima pel
Campionat d’Espanya júnior d’hivern
que es disputarà a Astúries el mes de
març. A destacar també les marques
de Dani Alzamora i Jeroni Tello als
400 lliures, on rebaixaren 53 i 28 segons
respectivament les seves marques
Els resultats dels nostres nedadors
varen ser els següents:

50 lliures femení: Cati Mari Mayol
(94), 41"40, rebaixant 2 segons la
seva marca personal; M. Antònia
Ribot (93), 33"88, rebaixant també la
seva marca personal.
400 lliures: Dani Alzamora (94),
5’30"72, rebaixant 53 segons la seva
marca personal; Jeroni Tello (94),
5’54"72, rebaixant 28 segons la seva
marca personal.
200 esquena:  Javi Muñoz (92), 2’16"68,
rebaixant la seva marca personal.
50 braça: Maria Cursach (95), 45"81,
rebaixant 10 segons la seva marca
personal.
200 lliures: Xisca Tous (92), 2’13"81,
rebaixant 3 segons la seva marca
personal.
50 esquena: Javi Muñoz (92), 30"09,
rebaixant la seva marca personal; Cati

Mari Mayol (94), 52"62; Esperança
Ferrer (94), 40"72, rebaixant la seva
marca personal; Ananbel Díaz (94),
47"06, rebaixant la seva marca
personal.
100 estils: Alicia Barba (94), 1’28"56,
rebaixant 25 segons la seva marca
personal.
800 lliures: Xisca Tous (92), 9’23"02,
rebaixant 10 segons la seva marca
personal.
100 esquena: M. Antònia Ribot (93),
1’22"98
100 lliures: Alicia Barba (94), 1’20"99,
rebaixant 2 segons la seva marca
personal; Anabel Díaz (94), 1’23"20,
rebaixant la seva marca personal;
Maria Cursach (95), 1’23"88, rebaixant
2 segons la seva marca personal;
Esperança Ferrer (94), 1’16"82.
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PUIG DE FERRUTX
            Diumenge 18-11-2007

Després d’una setmana en la que
havien quedat totes les muntanyes de
la Serra de tramuntana tapades per la
neu, s’aixecà un matí seré i
desembromat, un dia d’aquells clars,
clars, amb l’aire més transparent que
mai i els raigs dels sol tan brillants que
enlluernaven i que augmentaven de
manera espectacular els colors i el
contrast entre les zones d’ombra i les
de sol. Un dia dissenyat especialment
per anar d’excursió.
Ben prestet i amb una temperatura
fresqueta berenàrem davant la creu
del creuer de Sa Colònia per a
continuació partir per amunt pel camí
del Parral. Així com anàvem pujant
anàva quedant el poble i la badia més
i més abaix enfocats per la llum del sol
i mentre tant nosaltres fèiem la pujada
tot el temps emparats per l’ombra de
les muntanyes.
Sembla «La casa de la Pradera»...
vaig sentir d’un qui es meravellava al
passar per dins un sementer de
farratge que lluïa per la rosada del
matí. I era cert.

Al acabar el camí que du a diferents
cases vàrem prendre per dins el torrent
del Parral, que davallava amb aigua
però amb un cabdal prim, suficient per
deixar-nos passar posant peu aquí i
peu allà. L’aigua era tan neta i
cristal·lina que feia beguera i per tot hi
havia salts, cascadetes i gorgs. Una
delícia pel sentits. El torrent ens va fer
d’escala fins que arribàrem a dalt de
la muntanya. Allà, ens vàrem trobar
amb el camí que ve de l’ermita per on
seguírem fins a arribar  al cap d’amunt
d’en Ferrutx.
Al anar caminant per damunt
l’esquena de la muntanya anàvem
veient el poble d’Artà, fins a Canyamel
i la Punta de N’Amer a l’esquerra i La
Colònia, les dues badies i la Serra de
tramuntana a la dreta i si ens giràvem
a darrera l’ermita i el Caló, i al fons
l’Illa de Menorca on casi be podíem
contar les cases.
Passarem arran de les restes d’aquell
pinarro emblemàtic que un temps es
podia veure des de tota la comarca, i
mirant des del carrer Gran Via es veia
allà a l’enfront  damunt el perfil de la

muntanya, però que un dia un maleït
llamp va xapar en dos. Fa llàstima és
veure’l.
Quan arribàrem al cap...es unes
vistes! No és pot tenir vertigen per
guaitar per aquest balcó, un serrat
extraordinari damunt la contrada
artanenca que mira cap a mestral
torna a sorprendre maldament no sigui
la primera vegada que és veu.
Dinàrem, amb un bon soleiet i
estranyament sense gens de vent, ben
damunt el cap de Ferrutx davant un
mirador de privilegi.
I com que és temps que nuen no fan
corda, després d’haver descansat una
estona emprenguérem la tornada dons
hi havia una bona tirada. Ho férem a
peu per Can Canals on trobàrem tots
els torters de la vila que se’n anaven
a veure si n’aglapirien cap de despistat.
Arribàrem ben madurets a casa on
vàrem trobar la camilla i el sofà ben
bons.
Quin dia tan ben passat i quina manera
més bona de fer salut!

F.G.

esports
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Tot el que necessites per mantenir la teva Salut en forma.
T'agradaria aquest Nadal fer regals Saludables?
Cada 15 dies uns 25 productes amb Descompte. Cerca'l

C/  de Pep Not, 43 Tel. 971 836 809 Artà

JERONI NADAL MOREY, un descendent d’Artà desconegut

El pare Jeroni Nadal neix a Mallorca
l’11 d’agost de 1507, fill d’Antoni
Nadal Servera i Maria Morey, tots
dos descendents d’Artà. La família
d’Antoni Nadal Servera té prestigi
social dins Artà i ell actua de notari
tant al poble com a Ciutat. Maria
Morey és descendent de la família
Morey, grans terratinents del poble
d’Artà.
Els Nadal emigraren d’Artà a mitjan
segle XVI, i els Morey, coneguts
posteriorment per Morey de Sant
Martí, restaren arrelats a Artà fins el
segle passat.1

La família de Jeroni s’havia establert
a Ciutat a finals del s. XV, allà ell va
passar la seva infantesa i primera
adolescència, segurament de forma
acomodada i plàcida, ja que pertanyia
a una família benestant. Un cop
acabats els estudis medis, Jeroni,  com
els fills de les famílies acomodades de
l’illa, es va traslladar a la universitat
d’Alcalá de Henares. Allà va
perfeccionar els seus coneixements
de llatí, grec i hebreu, i va cursar Arts
a la classe del famós Doctor Alexan-
dre. En aquest període coneix als
futurs jesuïtes Diego Laínez, Alfonso
Salmerón i Nicolás Bodadilla. 2
Un cop passat aquest període segueix
els seus estudis a París, a la Sorbona.
Allà s’inscriu a les assignatures de
matemàtiques i teologia, per al curs
1532-1533, al final del qual rep el títol
de batxiller en arts de la Universitat de

París. Hi prosseguirà la seva formació
fins l’any 1536.
A París tendrà contacte amb Ignasi
de Loyola, qui es va apropar a ell a
través dels companys que havia
conegut a Madrid, i intentà acostar-lo
al seu grup. Tres vegades va intentar
convence’l per tal que fes els exercicis
espirituals baix la seva direcció, sense
obtenir-ne cap resultat, fins que un dia
– es llegeix als seus Apunts
autobiogràfics – Jeroni, cansat de
tanta persecució, li diu: no tractis mai
més aquests temes amb mi, ni et
preocupis més per mi. Nadal, encara
que se sentia atret pels plans apostòlics
del grup, tenia por que la iniciativa
d’Ignasi no acabàs amb tots ells a les
presons de l’Inquisició.
L’any 1536 Carles V atacà França a
través de Provença, i la sort dels
espanyols residents en territori de la
monarquia francesa no era segura.
Així doncs, Jeroni Nadal es va
traslladar a Avinyó, ciutat sota domini
papal. No se sap gran cosa de la seva
estada allà, però en els Apunts
autobiogràfics diu que abans de
sortir d’Avinyó vaig ésser promogut
al presbiterat i al doctorat en
teologia. Allà va tenir un enfrontament
amb els jueus, que quasi li va costar la
vida. Malgrat que el seu enginy el va
ajudar a sortir de l’entrellat, va haver
de marxar de la ciutat.
D’Avinyó va anar a Niça, hostatjant-
se en el convent franciscà, amb la

casualitat que també s’hi hostatjava
Pau III, arribat feia poc a la ciutat per
assistir a una conferència de pau entre
Francesc I de França i l’Emperador
Carles V.  En saber els francesos que
a la residència papal hi havia un
espanyol, van fer que el fessin fora. El
va acollir el mallorquí Don Pere
Malferit, persona influent que a les
hores era conseller jurídic de
l’Emperador i que, més tard, fou
diverses vegades jurat de Mallorca.
Al cap de poc, amb l’ajuda d’aquest
personatge, Jeroni arribà a Barcelona,
on embarcà cap a la seva Mallorca
natal.
A Mallorca reberen Jeroni Nadal amb
tots els honors el clergat i la bona
societat de Ciutat. Tot d’una va obtenir
o actualitzar diversos beneficis
eclesiàstics, a la Seu, a Santa Eulàlia,
a Manacor, que li proporcionaren unes
bones rendes, de les que no tenia
necessitat, pertanyent a una família
benestant.
És en aquest període que Nadal manté
una relació amb la vila d’Artà, ja que
està documentat que a la quaresma
de 1541 va predicar a l’església
parroquial.
El temps que passà a Mallorca, una
vegada  tornant d’Avinyó, va estar ple
de decepcions i contrarietats, més
subjectives que reals. Fins el punt que
un amic s’admirava de que trobant-se
en un situació on res no li faltava
estigués sempre trist i enyoradís. I

col·laboració

Tenda de salut
Bioladen - Health Shop
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Jeroni li confessava no poder explicar-
se la causa del seu abatiment.
El seus amics feien de tot per animar-
lo. L’Inquisidor del Regne el va
anomenar Conseller del Sant Ofici;
quan Carles V arribà a Mallorca,
Jeroni fou anomenat capellà de
l’Emperador. També va ser promogut
a professor de Sagrada Escriptura de
la Seu..., però res de tot això no feia
que el seu ànim milloràs.
El que va produir una mudança en el
seu estat d’ànim va ser el fet que
un amic seu, el Virrei de Mallorca,
Don Felip de Cervelló, que coneixia
les relacions que Nadal havia tengut
amb Ignasi de Loyola i els seus
companys a París, li va passar una
carta que havia rebut de Don Juan
de Vega, ambaixador de Carles V
a Roma. Dins aquesta carta hi
havia, a més, una altra carta que
havia enviat Francesc Xavier,
company d’estudis de Jeroni a
París, i cofundador amb Ignasi de
Loyola de l’Ordre dels jesuïtes. En
aquesta carta Xavier explicava
detalla-dament els mètodes
missioners i l’immens fruit de
conversions que estava
aconseguint. Però el que va ser
definitiu per moure l’esperit de Jeroni
va ser que Xavier deia que donava
gràcies a Déu perquè la Santa Seu
havia aprovat oficialment la manera
de viure i de fer apostolat que Ignasi
havia infós en la Companyia.
Aquesta carta va ser un revulsiu per
l’estat d’ànim de Jeroni i va veure ben

clar que a partir d’aquell moment el
seu lloc estava a Roma, al costat
d’Ignasi de Loyola.
Va arribar a Roma el d’octubre de
1545. No va entrar tot d’una a l’orde.
Va estar un temps a casa d’un amic
mallorquí, el futur cardenal Pou.
Mentrestant mantenia contacte amb
Ignasi fins que finalment es va decidir
a fer els exercicis espirituals. Durant
aquelles setmanes – escriu – em
vengué no només una increïble

consolació d’esperit, sinó fins i tot
una notable milloria corporal.
Dia 29 de novembre de 1545 fou
admès oficialment a la Companyia i
començà  el noviciat. Durant aquest
temps passà moltes estones amb Ignasi
que l’havia de convertir amb el seu
braç dret per portar endavant la
Companyia.

Ben aviat Ignasi, que coneixia les
seves remarcables qualitats,
l’anomena Vicari General de l’Ordre,
amb la mateixa autoritat que ell tenia
per a tractar els assumptes. Al 1547
l’envià a Messina (Sicília) com a rector
i organitzador de la nova fundació
d’un col·legi de la companyia. L’èxit
aconseguit per Jeroni en aquesta nova
tasca fou definitiu per tal que Sant
Ignasi fes dels col·legits i de l’educació
de la joventut una de les finalitats

principals de nou Ordre religiós. La
importància de l’obra de Jeroni a
Messina radica en la introducció
d’una nova didàctica que
revolucionava l’escola tradicional
de tall medieval. Volgué fer néixer
una escola d’inspiració humanística,
posada al dia amb mètodes didàctics
experimentats per ell mateix a la
universitat de París amb resultats
eficaços. Era el que anomenaven
modus parisiensis, molt més
reglamentat i seriós que els mètodes
d’ensenyança aplicats a les
universitats d’Itàlia i Espanya.
Després de l’èxit de Messina, el P.
Jeroni Nadal és enviat a Espanya,
Portugal, França, l’actual Bèlgica,

Centre Europa, arribant fins i tot a
Polònia. Aquests recorreguts els va
fer en 4 viatges durant 12 anys de la
seva vida, en els quals va visitar i
organitzar més de 80 cases i col·legis
de la Companyia i en fundà uns 30. A
cada una hi promulgà i explicà les
Constitucions i, en els col·legis
determinà l’estructura de les classes,

col·laboració
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Del poc, molt

Entre un ecologisme extrem
i un liberalisme exagerat
afavoridor d’un
consumisme i un mal ús
dels recursos limitats que
tenim, amb els que uns pocs
se fan més rics i uns molts
s’empobreixen, preferesc
el primer.

Utrac

els autors que s’havien d’estudiar, els
exàmens i els exercicis acadèmics,
que s’havien de fer. En resum, les
normes que durant segles han regulat
la formació de les elits de tota Europa
tant en el camp polític com en el
cultural.
A part de la fundació de col·legis
l’actuació de Jeroni s’estengué també
a les relacions amb els monarques i
prínceps d’Europa que li demanaven
sovint consell i li proposaven noves
fundacions de col·legits i universitats.
Això va facilitar el que pogués resoldre
malentesos en les corts d’ Europa,
com per exemple en l’espanyola quan
es va crear el malentès de la relació
de Francesc de Borja amb la germana
del rei, Joana d’Àustria, a les hores
Regenta d’Espanya, de la que ningú
sabia, fora de les autoritats de la
Companyia, que era jesuïtesa i que
havia fet els vots de l’Ordre. Ella ha
estat l’única dóna que entrà i morí en
la Companyia de Jesús. També és
gràcies a l’amistat de Jeroni amb el rei
de Portugal que es va aconseguir que
comencés la relació ecumènica de
l’Església etiòpica amb l’Església
romana. Destaquen entre totes les
relacions que Jeroni Nadal va mantenir
amb els Emperadors del Sacre Imperi,
Ferran, germà de Carles V, i el seu fill
Maximilià, en el marc de l’evolució i,

posterior, aplicació del Concili de
Trento.
Des de l’acabament del Concili al
1563 fins al 1574, Jeroni es dedicà a
missions diplomàtiques, com per
exemple suavitzar les relacions entre
catòlics i luterans a Alemanya entre
1566 i 1568. Després fou anomenat
assistent d’Espanya i al 1571 una altra
vegada Vicari General de l’Orde.
Al 1574, ja prop dels 70 anys, es retirà
a Alemanya a escriure les meditacions
sobre l’Evangeli acompanyades de
gravats. És l’anomenada Biblia
Natalis. Un llibre que va esdevenir
una obra mestra destinada a assolir
fama i influència no només entre els
exponents més il·lustres de les arts
plàstiques d’ Europa com Zurbarán,
Ribera o Rubens, sinó que també seria
admirada i difosa en les regions més
remotes de la Xina, del Japó o a les
regions andines d’Amèrica.
Al 1577 quan ja té l’obra de les
meditacions pràcticament acabada
marxà cap a Itàlia. Arribà a Roma
l’any 1578 i s’instal·là al noviciat de
San Andrea del Quirinale. Morí el
diumenge de Pasqua de 1580, que
aquell any caigué el 3 d’abril. Jeroni
Nadal tenia setanta-tres anys, dels
quals trenta-sis els havia viscut a la
Companyia de Jesús, quasi
exactament la meitat de la seva vida.

col·laboració
Les seves despulles reposen sota la
meravellosa cúpula de l’Església de
Sant Andrea del Quirinale, l’obra
mestre del gran arquitecte Gian
Lorenzo Bernini.

1

Aquestes notes biogràfiques estan
extretes de Gili Ferrer, Antoni.
El P. Jeroni Nadal S. J. Descendent
d’Artà, en el «Butlletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana»,  tom
XXXXVIII, p. 317-325.
2 La resta de l’aportació és un resum
de la conferència donada pel professor
Dr. Joan Nadal Cañellas, l’11 d’abril
de 2007, a l’Obra Cultural de «La
Caixa» de Palma de Mallorca, per
commemorar el Cinquè Centenari del
naixement de Jeroni Nadal Morey

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



 45
30 novembre 2007
Número 779

45

col·laboració
 1068

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

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

Reunida la Junta Directiva el 28 de
desembre de 1972, es varen tractar i
acordar els següents assumptes:
En primer lloc va fer ús de la paraula
el nou president, Sr. Morey, agraint la
confiança que els socis del Club havien
dipositat en la seva persona en l’elecció
a la presidència. Acte seguit va animar
els nous membres de la Junta a
col·laborar amb ell per una eficaç
labor a favor del Club, i al mateix
temps es va oferir incondicionalment
i segons les seves possibilitats al servei
del Club.
A continuació es va parlar sobre la
contribució que el Club havia fet anys
enrere als actes de la festivitat de
Sant Antoni, i s’acordà convidar tots
els associats a participar a la torrada
al fogueró del Club. El vocal de teatre,
Sr. Llull, va proposar que es
programassin algunes obres teatrals
que fossin populars i al mateix temps
d’algun valor literari per acontentar
els gustos de tots. Es va acordar la
celebració d’una vetlada de música
folk a càrrec d’un grup d’estudiants
de la Universitat de Barcelona, entre
els quals actuava el nostre paisà i soci
del Club Miquel Mestre. La vetlada
se celebraria al saló de Can
Matemales.
Per acabar s’acordà que les juntes
ordinàries se celebrarien

quinzenalment al local social els
diumenges a les 10.30 hores.
Ja al gener de 1973, a les dues juntes
celebrades el 10 i 21 del mateix mes,
s’acordà en primer lloc la participació
a la festa de Sant Antoni i també la
celebració d’un cicle de conferències
i alguna obra de teatre. El vocal
d’excursionisme va proposar fer
algunes excursions a diferents punts
de l’illa, cosa que va agradar els
presents, i se n’aprovà una per a dates
pròximes.
A la reunió del 21 es va acordar
formar un col·loqui juvenil al local
social, en què es tractarien temes
d’interès per a la joventut, quedant
que en endavant es prestaria l’ajuda
necessària a les activitats que
s’organitzassin. També s’aprovà
celebrar en pròximes dates diverses
sessions de cine amateur al local social.
A les reunions de la Junta Directiva
dels 7 i 22 de febrer es prengueren els
següents acords: Delegar al president
el permís corresponent per a la
celebració d’una conferència a càrrec
del Dr. D. José Mª del Hoyo, que
versaria sobre el tema de la diabetis,
acte que se celebraria el proper dia 2
de març. El vocal de premsa va
proposar la confecció d’un bolletí a
ciclostil d’aparició mensual, el qual es
repartiria a tots els associats. Dita

proposta va obtenir els vots de tots els
reunits. També es va acordar unir
forces entre el club i l’Obra Cultural
Balear, sol·licitant d’aquesta
associació major informació sobre uns
cursets que va oferir. Es va autoritzar
al president una petició al batle d’Artà
per convocar una reunió a
l’ajuntament, de la qual hauria de sortir
una comissió per dirigir els treballs
pro-monument al P. Antoni Llinàs.
De la reunió del dia 19 de març es
varen treure els següents acords:
Celebrar un espectacle de ballet a
càrrec dels infants fills dels socis del
club a celebrar el dia 6 d’abril, el qual
seria dirigit per la professora i sòcia
del club Ivonne Berchtold. També es
va acordar celebrar una conferència
sobre el tema de la joventut i les
drogues el proper dia 13 d’abril, a
càrrec del fiscal de l’Audiència de
Palma, Sr. Miravet. Pel dia 8 d’abril
es va aprovar la celebració d’una
vetlada a l’Oratori de Sant Salvador a
càrrec de la Coral de Santanyí. El
vocal Sr. Guiscafrè va apuntar la idea
de fer una programació d’espectacles
folklòrics per a la propera temporada
amb col·laboració d’obres teatrals,
proposta que va quedar aprovada per
tots els reunits.
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col·laboració
Artà fa 77 anys (del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 20 de novembre de 1930
Conferència d’en Miquel Massutí
(Biologia Marina)
Aquest titular encapçalava la portada
de la segona i darrera desena de
novembre, ja que aquest mes hem
comprovat que només sortiren dues
edicions, la del dia 10 i la del 20.
La presentació del conferenciant fou
feta pel conservador del Museu, Sr.
Garcias, saludant a la concurrència i
donant pas al conferenciant a
desenrotllar el tema tan interessant
com era el d’aquesta conferència: Els
fenòmens des dels físics als biològics.
Més envant tracta de la pesca a les
aigües mallorquines i explica que la
nostra mar és pobra de peix a causa
de la pesca d’arrossegament, la qual
destrueix un sens fi de cries, resultats
que forçosament s’han de definir com
a desastrosos.
A la mateixa portada un altre tema
ben interessant: El projecte de D.
Antoni Sastre, enginyer de Camins, el
qual dissertava sobre les aigües
potables, dient que en els anys 1717 i
1774, el municipi d’Artà va adquirir
unes petites fonts que sorgien al peu
de Son Calletes vorejant el torrent.
Recollides posteriorment, foren
transportades a la Vila mitjançant una

calçada, de la qual queden pocs
vestigis. Posteriorment, l’any 1892,
es practicaren obres a una font situada
a la mateixa parcel·la a uns 60 metres
aigües amunt de les primeres.
Practicades les excavacions
pertinents es va trobar un cabal d’aigua
que, amb una canonada de ferro de
0,14 cm, fou transportada a la població
pensant que d’aquesta manera
quedava resolt definitivament el
problema d’abastament del poble.
Desgraciadament no fou així i el nivell
del nou pou va descendir igualment
que els altres. Més endavant es va
parlar de foradar a s’Hort de Carrossa
i, partint del suposat que hi havia
suficient cabal, unir aquest amb el de
s’Hort des Bril a pesar dels
inconvenients que s’haurien de patir.
Construint un dipòsit prop de la plaça
del Conqueridor, s’alimentaria el poble
directament de les fonts mitjançant
una canonada de 0,20 capaç de donar
una despesa de 14 a 15 litres per
segon. Dit dipòsit seria receptor de les
aigües transportades establint una casa
de màquines per elevar l’aigua a un
segon dipòsit regulador, emplaçat al

carrer de les Figueretes, o sia en el
punt més elevat de la població, del
qual sortirien les canonades
d’abastament. La quantitat a elevar
és de 800 m3 diaris que correspondrien
a 9,25 litres per segon.
Càlcul n. 1. Hort de Carrossa:
Execució de les obres 160.803,27 ptes.
Despesa diària de manteniment 32,02
ptes. El total inclosos els interessos
sumarien 233.803,20 ptes.
Càlcul n. 2. Hort des Bril: Execució
d’obres 135.000 ptes. Despeses
diàries 58,93 ptes. Representant un
capital de 430.212,- pessetes.
En cap dels càlculs s’inclou el cost del
projecte de distribució interior
(54.063,22 ptes), ni la compra dels
terrenys. Per s’Hort de Carrossa es
podria aconseguir una subvenció de
l’Estat i d’aquesta manera el cost
d’execució seria inferior al de la font
de la Vila. Si aquests càlculs fossin
exactes, no seria aventurat afirmar
que el m3 d’aigua duita de la Font de
la Vila resultaria a doble preu que la
de s’Hort de Carrossa.

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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Sopa de
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entreteniments

SUDOKU -------- Nivell difícil --------->

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

HORITZONTALS: 1. Fet sortir, posat defora. Quan feia el servei
militar li varen tallar els cabells així. 2. Torneu a juntar, a conjuntar,
a harmonitzar. 3. Sistema de filaments en el citoplasma de la cèl·lula.
4. Una vida ideal però irrealitzable. Diu el sergent. 5. Es diu de la
situació o estona en què el malalt no té febre. 6. Ho tregués tot però
tot. Al·lotet. 7. Aquests van de columna a columna, com els del
claustre del convent. N’afegiré al palo i resultarà l’aperitiu més
mallorquí. 8. Conducte de la sang. La que mana com hem d’anar
vestits. Vocal. 9. Anau alerta si és passat per Manacor, com diuen.
Molt devota que és, n’ha resat unes quantes del rosari per l’ànimal
del difunt. 10. Del tacte de cert teixit oriental. Davant de l’entrada
del teatre.
VERTICAL: 1. Per on
ha de passar el botó.
Que li cau la saliva. 2.
Recuperaré el moble vell
i el deixaré com nou. 3.
Ho diuen els metges dels

embarassos extrauterins. Consonant. 4. En medicina, que evolucionen
lentament i sense tendència a canviar; avui va de metges la cosa. Nota
musical, la del pit. 5. Divinitat grega del destí. Al novè surt a la vida. 6.
Acumulacions de pus en un teixit; i venga metges. 7. He repartit números
i l’he sortejat, com a la tómbola. Quan als còmics s’encén un llumet damunt
el cap. 8. La ràdio estatal pública. Títol de fill de rei d’Espanya. 9. Exposició
a l’acció química de l’aire. Terminació verbal. 10. Fermaran. Faci servir.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

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

Cercau el nom dels següents llegums:
llentia, ciuró, fava, mongeta, xitxero,
fasol, soja, garrova.
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

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

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

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

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

 c/ de Rafel Blanes

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

 

Fa 40 anys
Novembre del 67

[...] Aquí mismo en Artà he conocido
padres remisos a llevar a sus hijos al
oculista cuando el maestro les ha dicho
que observaba anomalías en el modo
de escribir o mirar de su hijo. Y este
concepto caduco y absurdo hay que
desterrarlo por completo. Las gafas
no son un lujo, ni los defectos visuales
una vergüenza que haya que encubrir;
sinó un problema que solucionar.

Fa 25 anys
Novembre del 82

A LA FI! senten dir per dins el poble.
A la fi s’ha aprovat el projecte de Na
Batlessa. I és que ja era ben hora, una
cosa tan bona per Artà no es podia
perdre. Ja ho veureu quan arribi l’estiu
si mos ne pegarà de passetgera i si
n’hi haurà de gent per davall aquells
arbres tan hermosos. Estam
d’enhorabona. Tendrem uns jardins
que seran l’enveja de molts de pobles.

Fa 10 anys
Novembre del 97

Som una veïna del carrer Rafel Blanes
i del tram que fa poques setmanes han
prohibit aparcar els cotxes. Resulta
que jo no tenc cotxeria i cada dia vaig
a fer feina amb el cotxe. Abans sempre
l’aparcava vora ca nostra però ara el
tenc a dur bastant enfora i els matins
em causa bastant de problema per
sortir d’hora. Deman a l’ajuntament
que prengui  altres mesures ja que tots
tenim els mateixos drets...

S T C D E T A P L B G S Z L H N H C V R
I M O N G E T A E H A V Ç L R B P B G D
P V C C V B N G J Q B M D E S X O M S W
G V L S O J A F T E S P N N X D I P Z S
K A T I I Z C R R D Z E C T P W J L A X
J O S F K L E I X Q D R V I R Q U F E I
P X J A E X A F Z F Z U R A H G Z R D T
B P E S M V T G A F Q X X R T C D Y N X
K Ç E C A M E V Q Y V A V O R R A G U E
L I Z F Y I H E W T C M J F Y E C X S R
C S O E A S J K S L M I C Q G F T G B O
F C S L H X V A K S D F U Y H J U K I A
I X B A C U X I A T R U R R N C D Y F L
S F A S O L H T F C B M L Q O K M G G V
P H E U P G H M U R H U G D A N L Z Q T
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De viatge per la xarxa
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TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
Exposició de: rajoles, paviments, revestiments, balaustrades, gelosies,

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Agrupació Fotogràfica d’Igualada
http://www.afigualada.com/
Web de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, dedicada a la fotografia,
cursos de fotografia, exposicions i
activitats socials. Organitzadora del
concurso Ibèric, Trofeu Pell y concurs
social de fotografies. També de la
matinal fotogràfica Enfoc.

Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Sant Feliu de
Guíxols
http://www.foto.org/
Web d’aquesta associació d’entitats
de les comarques gironines dedicades
a la fotografia sorgida a Sant Feliu de
Guíxols. Té delegacions a Arbúcies,
Banyoles, Blanes, Contrallum, Enfoc,
Olot, Salt, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols.

Amics de la Fotografia de la Vall
de Llemena
http://www.elzoom.net/
Pàgina d’aquesta associació
d’aficionats a la fotografia del municipi
de Sant Gregori i els pobles de la Vall
del Llémena. Informació de les
activitats. La web no està del tot
operativa.

Amics de la Fotografia de
Vallromanes
http://vallromanesfoto.bloc.cat/
Activa entitat vallesana: Concurs de
Fotografia, exposicions, ral·li
fotogràfic Vallromanes, exposició de
fotografia al Casal, concurs de
fotografia Sant Miquel, passejada
fotogràfica Vallromanes i Serralada
Litoral.

Associació Fotogràfica Canalina
d’Aficionats – AFCA
ht tp : / /www.af i fo to .es /por ta l /
associacio/associacio.aspx?id=1
AFCA, Associació Fotogràfica
Canalina d’Aficionats va ser fundada
al juliol de l’any 1988 per un grup de
gent que es va conèixer a un curset de
fotografia. Vol difondre la fotografia
mitjançant les activitats que realitza.

Associació Fotogràfica Flash
Gelida
http://www.flashgelida.org/
Web de Flash Gelida, aquest espai
està dedicat al mon de la fotografia,
desitgem que us agradi i que us pugui
ser de utilitat. Estem oberts a qualsevol
col·laboració, comentari o aportació
de la vostra banda. Informació i
Butlletí. 14 anys.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285
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TORNAREM EL DIA  21/XII

cloenda
 1075

Era el dia 11 de juliol de l’any 1963. El saló d’actes de C
an M

atem
ales es vestia de gala per celebrar el banquet nupcial d’una parella que s’havien prom

ès
a les 11 del m

ateix m
atí a la Parròquia d’A

rtà.
Els nuvis eren A

ntoni N
ebot Llinàs i Francisca Fuster Sancho, coneguts per Toni Serverí i Francisca G

arreta, els quals eren cosins germ
ans dels gerents

i propietaris del local, Pedro i B
ernat M

atem
ales.

A
vui publicam

 una fotografia d’uns convidats a la festa en honor dels recents casats. Eren un grup d’am
igues dels nuvis les que foren retratades les quals

acabaven de degustar el m
enú d’aleshores: X

ocolata i ensaïm
ades, xam

pàn i el cigarret de costum
, que m

oltes d’elles consum
ien.

A
 l’esquerra de la foto  i com

 a d’am
agat surt la fesom

ia d’en B
ernat Escanelles, Paies, assegut i m

irant la feta.
Envoltant la taula i dretes: M

argalida C
apó, M

aria Salas, Francisca C
abrer i M

aria Sua (filla de B
artom

eu de Telègrafs).
A

ssegudes: A
pol·lònia C

onfita, C
atalina C

orpa, A
ntònia de C

an C
anyam

el, C
arm

e G
arreta, M

ª À
ngela B

overa i Lita M
olinera.

D
eu herm

oses jovenetes, les quals aleshores estaven a la flor del m
ón i que actualm

ent quasi totes són garrides padrines, ja que no en va han passat 44
anys, m

enys una que ja és difunta.
D

e l’hom
e m

ajor que es troba darrera i a la dreta no en sabem
 ni noves. D

el nin, algunes de les retratades han dit si podia ser en Tòfol del D
orado, però

no queda confirm
at.

Racó



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


