
VISCA SANT ANTONI !!!

Programa dels
Darrers Dies

(planes centrals)
REVISTA QUINZENAL
Nº 782 -  ANY  XLVIII

Artà, 25 de  gener de  2008  ( 2  € )



25 gener 2007
Número 782

2
 2

Revista quinzenal
Num. 782, 25 gener 2008

Redacció i Administració:
Rafel Blanes, 10 - Artà. Apartat nº 96

Tel. i Fax 971 835 033
(contestador automàtic)

E-mail: revistabellpuig@terra.es

Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.A. (Manacor)
c/ Pintor Gris, 2 tel. 971 555 212

Redacció:
Antoni Amorós, Guillem Bisquerra,
Rafel Carrió, Antoni Esteva, Lluís Gili,
Paula Ginard, Pere J. Llull, Rafel Pérez.

Col·laboradors:
Guillem Amorós, Joan Caldentey,
Cristòfol Carrió, J. José Cladera,  Da-
vid Escanellas, Joan Martí.

Repartidor:
Jaume Terrassa

Mòbil: 660860188

Administració i publicitat:
 Guillem Bisquerra.

   609 957402

   Bellpuig no es responsabilitza del contengut
dels articles que van firmats. No garenteix la
publicació d'originals no demanats ni es
compromet a donar-ne explicacions. També
és reserva el dret a extractar-los.
   Bellpuig surt dos pics cada mes llevat dels
extres de Sant Salvador i de Nadal.

agenda

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

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

AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
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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Educar o castigar?

D’un temps ençà s’ha estès un cert malestar
entre la població d’Artà, i la gent té una
mica podríem dir de por a circular
motoritzada dins el nucli urbà.
Deim això perquè ens han arribat moltes
queixes de l’actuació d’alguns, que no tots,
agents de la nostra Policia Local, que
sancionen els conductors dels cotxes per
raons que segur són denunciables, però no
hi estàvem acostumats, havent-hi una certa
tolerància a infraccions que amb una mica
de mà esquerra es poden passar per alt.
Es diu per cosa certa que alguns policies
denuncien per conduir sense dur posat el
cinturó, o per fer marxa enrere contra
direcció, encara que aquest cas era per
entrar en el garatge, posant el cep al cotxe i
multant amb prop de 500 euros i retirada de
tres punts. Cent cinquanta euros i retirada
de tres punts per no dur el cinturó. Tres-
cents euros de multa i tres punts manco al
carnet per no dur fermat l’infant dins el
cotxe a la sortida del col·legi. I d’altres
casos que ens han contat i no publicam.
Ningú diu que aquests policies no
compleixen la seva obligació, però des que
n’hi ha tants de nous a la plantilla mai havia
passat res semblant. Ordre, sí, però càstig
desproporcionat No!!!
Davant tots aquests casos que la gent
considera negatius, no seria bo que es
revisassin certes actuacions de certs policies
i posar més cura a altres fets molt més
importants i desagradables que ocorren dins
la nostra comunitat artanenca?



25 gener 2007
Número 782

4

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

Un Sant Antoni ben complet !
Aigua, vent, música, gent, nous itineraris, ambulàncies, bísties i bèsties, pancartes, suc i sucats...

La festa de Sant Antoni d’enguany
ens va despertar pendents del temps.
Des de feia uns dies els meteoròlegs
ja venien anunciant possibilitat de
plujes, com així fou. Tot i això el
carrer de la Vinya, lloc on hi ha situada
la casa de Mossèn Gili es va omplir de
gent vestida de blanc i vermell i
disposada a donar el sus a la festa.
Abans, però, a la casa del trui ja s’hi
havien reunit totes aquelles persones
que formen part de l’obreria, més les
autoritats i altres convidats, per menjar
una mica d’ensaïmada banyada amb
xocolata i començar a entonar les
primeres cançons. Enguany es va
variar l’itinerari de la capta la qual
cosa va fer que la gent tengués
dificultats en situar els dimonis i es
passejàs dispersa pel poble. Tal
vegada hagués estat més encertat
respectar la volta tradicional ja que
això hagués permès preveure en quin
lloc es trobava la comitiva exactament
i cap on es dirigiria a continuació,
però ja sabem que les coses si no es
proven no se sap si funcionen. Una de
les coses lamentables que es varen
poder veure, i que no ens agrada gens
als artanencs, foren algunes bregues
entre jovenets externs que no sabem
massa bé si varen venir a conèixer la
festa o més bé a agafar el gat de la
seva vida. De fet, l’ambulància va
haver de comparèixer i els serveis
mèdics varen haver d’assistir més

passat festes
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

d’un cas de excès de suc dins les
venes. Aquesta és una part de la festa
que s’està embrutant de cada vegada
més i que demana alguna solució.
Com s’explica que tants de joves
menors d’edat tenguin tanta facilitat
en aconseguir botelles d’herbes i
mesclat? No està prohibida la seva
venda a aquest sector de població? És
una llàstima però aquesta és la realitat.
Lamentablement s’està posant massa
de moda beure fins perdre el
coneixement durant la capta i això fa
que molts de joves, que en un principi
haurien de ser els continuadors de la
festa, siguin incapaços de saber què
ocorre a les completes o quines
cançons es canten al foguerons.  Tot
i aquestes notes negatives la capta es
va poder realitzar i encara que la pluja
es va fer present, això no va impedir
que es completàs la volta. Havia
arribat l’hora de descansar i de
resposar una mica ja que encara
quedaven moltes hores de festa per
davant. El capvespre, com marca la
tradició, novament el carrer de la
Vinya, es va tornar omplir de gent
ansiosa per participar a les completes
i cantar com un sol cor les cançons
dedicades al Sant. S’ha de dir que
enguany la teringa de cançons fou
interpretada d’una forma peculiar que
va fer que la gent dubtàs una mica a
l’hora de seguir-la. Això sí, l’»Assistiu
...» va sonar fort i acompassat, com
ens agrada cantar-lo en aquest
moment. Una anècdota curiosa fou
que, en acabar, un bon grup de

passat festes
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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persones es va posar a botar i en Pere
Pep, obrer, va haver de demanar que
s’aturassen ja que el subsòl de
l’esglèsia està plena de tombes i de
buits que, amb l’embat de tant de pes
podrien ocasionar un esfondrament.
Anècdotes a part i una vegada
concloses les completes el poble es
va convertir en un vertader infern ple
de foc, espires i fum. Enguany va fer
molt de vent, la qual cosa va ajudar a
que els més de 50 foguerons es
consumissen aviat. De fet va fer
qualque bufada que pareixia que
s’havia d’endur les soques enceses.

passat festes
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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Dia 17, la diada del Sant.- Qui vol
participar a la cavalgada ja sap que
s’hi ha de posar prest. Poc importa si
hi ha ressaca o si el cap encara dóna
voltes. El dia de Sant Antoni arreu es
poden sentir les petjades dels cavalls
o el peculiar renou de les rodes de
carro. Enguany ha estat simplement
exagerat: 219 bisites, 56 d'enganxades
i 44 carrosses. Hi ha hagut tanta
participació que la gent es queixava
perquè només havien pogut fer dues
voltes abans de l’aplegament al coll
de n’Abrines. En aquest sentit s’ha de
destacar la bona voluntat de la majoria
de participants que acaten les
decisions de l’obreria i faciliten que
la festa vagi bé. S’ha de dir també que
n’hi ha alguns, pocs per sort, que

tenen per costum fer la seva pròpia cavalgada sense
respectar ni els altres participants ni la gent que omple els
carrers per veure les carrosses, ni l’itinerari marcat per
l’obreria i aconsegueixen crear un caos que podria acabar

en alguna desgràcia. L’opinió generalitzada en aquest
aspecte és que en actuar d’aquesta forma, com a mesura
preventiva, l’obreria els hauria de fer fora de la cavalgada.
Com a anècdota direm que un conegut artista italià va

passat festes



25 gener 2007
Número 782

8

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.

 60

passat festes
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intentar desplegar una pancarta però no serem nosaltres
qui li ferem propaganda, així que ja està dit tot. D’això
se’n diu «pixar fora de test». Després de les beneïdes va
venir l’Ofici Major. Enguany el bisbe de Mallorca va
predicar l’homilia. Per acabar la festa, la gent que encara
en tenia ganes va acompanyar l’obreria, la banda i els
dimonis fins a la casa del trui on es va cantar l’Argument
compost per la glosadora Joana Aina Ginard Brunet
«Butlera». Finalment, el capvespre, l’agrupació Artà Balla
i Canta va oferir un ball obert durant el transcurs del qual
els dimonis es varen acomiadar fins l’any que ve. Un any
més s’ha de destacar l’encomiable tasca feta per la banda
de música ja que, sense tenir aires de protagonisme, és una
de les peces fonamentals sense la qual no es podria
celebrar la festa de Sant Antoni. Molts d’anys a tots!

passat festes
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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noticiari

S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.

Roda de premsa al Teatre

El passat dissabte dia 12 de gener
Bellpuig va ser convidat a una roda de
premsa convocada pel Grup
Independent d’Artà, a la qual també
hi assistiren premsa de la comarca i
Ràdio Artà Municipal.
La dita reunió es va celebrar a la
mateixa cafeteria del Teatre amb
assistència de l’exarquitecte
municipal Mateu Carrió i els regidors
dels Independents Margalida Tous i
Pere Obrador.
Començà el torn de paraules la
regidora Tous dient que sobre el tema
del Teatre el que passa realment és
que s’intenta crear una falsa alarma
sobre algunes deficiències a l’obra de
l’edifici sense una base sòlida en què
aferrar-se. Va afegir que des de la
meitat del maig passat hi ha hagut
actuacions polítiques, com fou
l’acordonament d’algunes façanes i
posteriorment l’apuntalament de la
terrassa, quan realment només hi ha
dues bigues en mal estat i no produït
per cap sobrepès com addueix l’equip
de govern, sinó que s’ha produït per
humitat. Una biga que cedeix per
sobrepès és per un tall transversal i
els problemes que hi tenen són
longitudinals. El que passa és que a la
terrassa, a causa de la instal·lació
d’una carpa des del 2004, s’han fet
uns trenta forats per subjectar-la, i
això tres vegades. Els forats no han
estat tapats i l’aigua pluvial ha pogut

traspassar les diferents capes
protectores i danyar-les.
Segons la regidora l’equip actual de
govern des del maig del 2007 no ha
fet res per solucionar aquestes
deficiències, per tant és el màxim
responsable de l’estat actual de dita
terrassa.
A continuació intervengué el regidor
Obrador, patró del Patronat del Teatre,
confirmant que, després de les
eleccions del maig del 2007, es va
informar de les deficiències al Teatre,
com petits cruis, després més greus i
darrerament l’apuntalament
expressat. Es va parlar de desfer-ho
tot i tornar-ho fer amb un arquitecte

de solera i també una bona empresa.
Es varen fer proves de gran tonatge
però sense cap resultat. El problema
és de la humitat i no es posa o no es vol
posar solució, sinó que el que es fa és
alarmar i donar per fet que les obres
del teatre costaren 600 mil euros quan
està ben demostrat que foren 450 mil.
Seguí el torn en Mateu Carrió, el qual
va agrair en primer lloc als
Independents esser avui aquí primer
com a tècnic i també com a simple
ciutadà.
L’exarquitecte va afirmar que des del
15 de maig del 2007 l’ajuntament
alarma la gent dient que el teatre
manté unes greus deficiències i va



 11
25 gener 2008
Número 782

11
 63

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.

encarregar un informe a l’empresa
ATP, enginyers d’obres públiques (la
feina dels quals és fer ponts i obres
d’aquesta envergadura), per saber
l’abast de dites deficiències, adduint
que aquesta empresa no està
autoritzada per fer tals informes.
Només ho poden fer tècnics d’edificis
públics, com és el cas que ens ocupa.
L’arquitecte continuà dient que ell va
encarregar un informe a la seva
asseguradora i li va dir que les
deficiències a les bigues eren
produïdes per unes goteres a la terrassa
a conseqüència d’uns forats d’uns 30
cm. de profunditat, per subjectar una
carpa adaptada per a unes festes. El
més estrany és que després no es
tapassin aquests forats per evitar les
possibles goteres, culpant de tot això
al batle i consistori. Per tant, sembla
més una persecució política cap al
Grup d’Independents per motius
totalment aliens a possibles
deficiències a les obres d’edificació
del Teatre. Mateu Carrió també afegí
que havia sabut que l’ajuntament
havia encarregat un estudi a un
contractista de Capdepera per avaluar
els possibles danys i la seva reparació.
Acabada la roda de premsa sortiren
tots a la terrassa i amb un
engramponador d’uns 20 cm. es va
poder comprovar que s’enfonsaven
als forats de la terrassa. Es va demanar
per accedir sota la terrassa però el
director artístic del Teatre, Joan

Matamales, va dir que tenia ordres de
no deixar-lo visitar a ningú.
Això transcrit és realment el que va
passar a la roda de premsa, a la qual
Bellpuig va assistir com a convidat.
Nosaltres ni entram ni sortim en els
problemes que s’han creat ni tampoc
ho creim ni ho descreim. El temps
donarà la raó al qui la té. El cert és que
l’alarma s’ha creat.

noticiari
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noticiari
Entrega de premis
Certamen d’Art Creatiu Aina Maria Lliteras

El passat dissabte dia 12 de gener va
tenir lloc a la galeria d’Art de Can
Cardaix l’entrega de premis de la VI
edició Internacional i II Local.
En primer lloc i per amenitzar l’acte
va actuar la coral local Aquatreveus
interpretant quatre melodies que foren
molt aplaudides pel nombrós públic
assistent.
L’entrega dels premis es va fer al holl
de la casa pairal de Can Cardaix on hi
hagué molta premsa i aparells de TV.
Hi hagué l’assistència del batle i molts
regidors de la Sala, com també altres
convidats de fora.
El Primer Premi Internacional va
recaure en la persona de Guillem
Crespí, amb l’obra titulada Galls
enfrontats. El segon premi va ser per
Anna Vallespir amb l’obra Cor
foradat.
El Primer Premi Edició Local fou per
Carme Sánchez amb l’obra titulada
Colònia de Sant Pere. El segon premi
local va ser per Laura Hedrosa amb
l’obra titulada Mujer I.
Bellpuig va ser convidat a tal acte del
qual en dóna fe i al mateix temps
l’enhorabona a la pintora local Carme
Sánchez per la seva obra premiada.
Resaltar que a dit Certamen hi havia
presentades entre d’altres, obres
d’artistes locals, com Maria
Genovard,  Victor Castells, Mercedes
Collantes i Joan Llaneras.
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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

Ecos
Desembre 2007

Defuncions:
Dia 07, Adela Esteva Sureda, 79 anys. (Viuda de D. Toni
«Regalat)
Dia 15, Catalina Esteva Cursach, 74 anys. (de ca Na
Setcentes)
Dia 18, Gabriel Ferrer Piris, 97 anys. (Canai)
Dia 26, Jeroni Mestre Rotger, 88 anys. (Llesca)
Dia 27, Gabriel Massanet Femeninas, 86 anys. (Maia)
Dia 28, Maria Palou Lliteras, 89 anys. (Mola)
Dia 31, Damià Vicens Pastor, 95 anys. (De ca Na Metxa)

Presentació de dos llibres

El proper divendres, dia 25 de gener de 2008, a les 20:30 h. a la sala d’actes del Teatre Municipal tendrà lloc la
presentació dels llibres Poesías,  de 1900, de Joan Lluís Estelrich i La vida monástica i eremítica, de 1670, de Miquel
Monserrat Geli a càrrec de Bernat Martí i Antoni Gili.

Necrològica

Fa pocs dies que ens va deixar per sempre Jaume Gelabert
Obrador, a) Jaumí, fill d’Artà i resident a Santa Maria.
Jaume Gelabert, fa ja fa molts anys, regentava una barberia
d’homes, juntament amb el seu germà Toni, ubicada a la
plaça de s’Aigua, de lo qual els nostres lectors més antics
encara recordaran.
En Jaume Jaumí, era des de fa molts anys subscriptor de
la nostra revista i fins a la seva mort als 95 anys. Però
Bellpuig no perd els subscriptors perquè dita subscripció
seguirà des d’ara a nom del seu fill Jaume resident a Santa
Ponça.
Des d’aquestes sencilles línies volem expressar el nostre
condol al fill del finat, Jaume Gelabert Miquel i a tots els
seus familiars. (d.e.p.).
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Vols depurar i potenciar les teves defenses?
Tot el que necessites per mantenir la teva Salut en forma.
Cada 15 dies uns 25 productes amb Descompte. Cerca'l

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

Tenda de salut
Bioladen - Health Shop

A LA GRAN FAMÍLIA DEL TEATRE D’ARTÀ.
GRÀCIES

A l’obra Tarzan, el musical,  na Jane
li diu a na Xita que és  molt rara.
- Rara, no. Diferent  - li contesta na
Xita .
- Per a ser com els altres a qualsevol
hora hi som a temps.
I és cert, cada vegada que veia aquesta
escena, pensava quanta raó tenia na
Xita.
Diferents, especials i extraordinàries
són les persones que m’he trobat al
teatre
d’Artà. La família musical artanenca:
els grups de teatre, els professors de
les escoles, els alumnes de la mostra
de teatre escolar, els professors de
l’escola de teatre, els monitors de la
mostra, les AMIPAS, en Pep Tosar,
en Rafel Brunet, en Miquel Mestre,
na Gina Calpin i la seva família, en
Bernat Mayol i família, en Joan
Matamales, en Josep Francesc Palou,
n’Ivonne Berchtold, n’Albert Garcia,
en Lluís Canet i família, en Miquel
Franco, na Marga Llobera i en Miquel,
n’Agustí Torres, la gent de «Fet per
dones», en Serafí Guiscafre, en
Francesc Vernet, na M. Antònia
Gomis, en Tomeu Ginard, na Maria
Francisca Danús, na Cati Piris i la
seva família, en Biel (de ses terres)
tots formau l’ànima del teatre
artanenc i us vull donar les gràcies,
moltes GRÀCIES, en majúscules,
perquè el Teatre d’Àrtà és viu gràcies
a vosaltres. Aquests tres anys que
hem treballat plegats m’heu fet créixer

moltíssim com a persona i sempre vos
estaré agraïda pels bons moments que
hem viscut plegats.
Quan em vaig presentar, juntament
amb quatre persones més, per a ocupar
el càrrec de gerent, ara fa tres anys, ho
vaig fer amb molta il·lusió. En certa
manera era un deute personal que jo
tenia amb el teatre, després de la
desgràcia que tinguérem amb l’antic
edifici. En aquells moments el
Patronat de la Fundació va recolzar el
meu projecte. El meu objectiu
principal era donar un fort impuls al
nou teatre, dur endavant un projecte
que el posicionés a la primera fila del
teatre mallorquí perquè tots els
artanencs/es ens sentíssim orgullosos
després dels anys  i els doblers que
ens havia costat.
Durant aquests tres anys s’ha fet molta
feina  per a poder arribar a l’objectiu
que m’havia proposat. Entre altres
coses i resumint molt, podríem
remarcar que s’ha creat un grup
empresarial de mecenatge, en el qual
hi ha quinze empreses que ens ajuden
econòmicament amb una aportació
anual que ens ajuda a pagar alguns
espectacles i s’ha iniciat l’escola de
Teatre de manera reglamentada i
oficial. Com a referent especial i
diferenciador del teatre d’Artà s’ha
creat el Cool Days Festival, gràcies a
l’impuls de Joan Matamales, el seu
director. S’han duit obres de teatre de
fora de Mallorca, amb molt d’èxit de

públic: Hamelin, Mathilde, Somni de
somnis, Lorca eramos todos. També
hem fet grans concerts i presentacions
de discs, com el dels Anegats , el de
Caponam, el concert de Pedro Guerra,
Sunflowers, Quimi Portet, Pitjor estás
tú, Lluís Gili, els concerts de Santa
Cecília, l’aniversari de l’Orfeó i
d’Esclafits i Castanyetes.
S’ha fet una coproducció Tarzan, el
musical ,amb Rafel Brunet que ha
estat un gran èxit de crítica i de públic,
més de 9.000 espectadors. Els
programes mensuals que puntualment
heu rebut a casa vostra són un reflex
fidel del que s’ha fet. I s’ha pogut fer
perquè, he gestionat subvencions
externes  a la Fundació de més de
25.000 euros l’any 2006.
Actualment la Fundació Teatre
Municipal d’Artà té una bona salut
econòmica, molt més bona que quan
vaig arribar. Totes les propostes que
he duit al patronat s’han aprovat per
unanimitat, fet significatiu del suport
que el patronat ha donat a la meva
gestió i això  es d’agrair.
També els grups artanencs han
treballat de valent per a  produir obres
teatrals. Recordem Gilda,
L’Antartida, Romeo i Julieta,
L’Hostalera, Ai Quaquin que has
vingut de prim, entre d’altres. A nivell
d’espectadors i segons dades del diari
Ultima Hora del 25/03/2006, després
de Manacor, som el teatre amb  més
espectadors (29.499). Tenim més

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

Venda vehicles
Reparació xapa,
Pintura
Mecànica

Servei de vehicle substitutiu

públic que Alcúdia, Sa Màniga,
Capdepera, Lloseta, Villafranca o
Petra. I segons les nostres memòries
tancàrem l’any 2007 amb més de
31.500 espectadors.
També s’ha creat l’Associació de
Teatres i Auditoris públics, per a poder
programar coordinadament i lluitar
units per oferir una programació de
qualitat, a baix cost per a l’espectador,
això és el que ens diferencia dels
teatres privats.
La veritat és que el teatre ha crescut
amb activitats, ara es fa una
programació mensual estable. Tots
els caps de setmana hi ha espectacles
i els altres dies hi ha matinals i assajos.
El teatre està obert i amb activitats tot
l’any. Funciona com a centre cultural
i dinamitzador  de la vida sociocultural
d’Artà .
Al llarg d’aquests tres anys n’he après
molt de la vida cultural artanenca. La
cultura, -deia Rojas Marcos-, és com
la sal a la sopa, no es veu ,però si no
n’hi ha es nota. El poble d’Artà es
saborós i això  tots ho hem de cuidar
i n’hem d’estar orgullosos.
Segurament no ho he fet bé per a
tothom, ja solen dir que el que estar
enmig sempre balla, i jo he ballat i
molt, però no em sap greu, ho tornaria
a fer. Actualment el teatre d’Artà té
les portes obertes a tothom i esper que
així segueixin per a molts d’anys. Ara
hi ha un ordre intern i unes normes de
funcionament que per a una
infrastructura per la qual hi passen
més de trenta mil persones cada any,

és molt necessari i el que no ho vol
veure és que és cec.
És evident que tot el que he assenyalat
no ho he fet sola. S’ha pogut dur a
terme gràcies al treball diari de tot el
personal del teatre i del bar. La
implicació personal de tots ells ha
anat més enllà dels seus deures
professionals. Estic parlant de na
Xisca Piris i en Pere, en Jaume
Nicolau, n’Encarna, n’Antònia, na
Maria Àngela, na Maria ,en Pep, en
Toni Martí i el personal tècnic de Tot
Teatre (especialment en Miquel
Fullana, en Rafel, n’Albi, en Jaume i
en Dani), sense els quals jo no hagués
pogut sobreviure a les pressions
diàries d’una feina tan especial com
aquesta. Són un equip responsable i
eficient i això avui en dia no és fàcil
de trobar. Sempre els estaré agraïda
per tot el que m’han ensenyat. M’és
impossible transcriure els sentiments
i les vivències que hem viscut plegats
tot l’equip humà que ha fet possible
que durant aquests anys s’aixequés el
teló tantes i tantes vegades.
Sé que aquesta carta està plena de
noms i llinatges, esper que això no
vos sàpiga greu, però som un poble
petit i tots ens coneixem, és el que ens
diferencia de l’anonimat de les grans
ciutats i és el que a mi em fa començar
el dia amb alegria, perquè sé que el
compartiré amb gent especial. També
esper que em perdoneu els qui no us
he anomenat i també sou part del
teatre d’Artà, que segur que sou molts,

tants que la llista es faria massa llarga
i no es tracta d’avorrir els lectors.
Gràcies especials a Jaume Massanet i
a Radio Artà per la difusió que fa dels
actes del teatre i per tans de bons
moments compartits els divendres a
la radio. Extensives les mateixes a la
premsa local i comarcal.
Quan repàs el projecte que vaig
presentar som conscient de que moltes
coses no les he pogudes dur a terme
per falta de temps i perquè he hagut
de solucionar molts de problemes
pendents de la gestió anterior, sobre
tot en el tema de l’edifici. Així i tot
me’n vaig tranquil·la d’haver-hi posat
el millor de mi mateixa i conscient de
que he gestionat els vostres diners de
la millor manera que he sabut. Fa
vint-i-tres anys que faig feina en la
gestió pública i em segueix produint
el mateix respecte que el primer dia,
malgrat els entrebancs polítics que a
vegades no pots evitar.
Sols em queda agrair-vos enormement
a tots vosaltres el PÚBLIC, autèntics
protagonistes d’aquesta història, el
gra de sal que cadascun de vosaltres
posau al Teatre d’Artà i encoratjar a
Joan Matamales, nou director artístic,
a seguir treballant tan bé com ho ha
fet fins ara per fer del teatre d’Artà  un
referent a nivell d’illa.

Maria Bel Sanxo i Orell

P.D.: Com sempre, el meu mòbil
segueix operatiu per a tots vosaltres.
Mil gràcies a tots.

carta al director



25 gener 2007
Número 782

16

(J. Caldentey)

 68

de la Colònia
Escola Rosa dels Vents
Retalls
Només arribar, després de les vacances de Nadal, i quasi
sense digerir els reis, mos ha arribat Sant Antoni. A
l’escola, aprofitant l’ocasió, hem realitzat molts tallers per
conèixer millor aquesta festa tant important i preparar-nos
bé per celebrar-la així com toca.
Des de l’escola, com que ens agrada molt aquesta tradició
i creiem que s’ha de mantenir viva, amb els nins i nines
hem realitzat tallers de caretes, hem dibuixat i pintat
dimonis per tot, i hem retallat llangonisses i botifarrons
per decorar l’entrada. També hem ballat com si fossim
dimonis i hem cantat gloses:
A 17 és Sant Antoni
a l’escola de «sa Coloni»
nins i nines de s’escola,
no tendran por del dimoni
Un dia molt important per nosaltres va ser el dia que ens
va venir a visitar en Benet i en Rafel (el dimoni) i ens vàren
explicar moltes coses que no sabiem sobre la festa. Els
grans de l’escola varen aprofitar per fer-los-hi preguntes
i poder aclarir els dubtes que tenien. Ens vàren mostrar el
vestit i la careta del dimoni (això si que mos va fer
respecte!) i ens va ensenyar a ballar.

I llavors va arribar la festa!
El dimecres 16 nins, nines, pares, mares i mestres vàrem
fer una sortida conjunta a Artà. Ens trobàrem tots a la
plaça del Pes, i després d’un bon bocí de coca de Sant
Antoni varem anar a córrer darrere els dimonis. Acostumats
a la tranquil·litat de la Colònia veure tota aquella multitud
ens va impressionar molt, però ens ho vàrem passar d’allò
més bé.
I el divendres 18 vàrem fer un fogueró a l’escola. Només
arribar, mestres i infants vàrem preparar-ne un de ben gran
al pati. El vam fer tant bé que es va encendre a la primera,

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
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa
Torre

Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
i a les 12, quan varen començar a
arribar pares i mares, ja teníem el
caliu a punt, (els hi vàrem clavar un
bon ensurt quan els nins i nines varen
sortir amb les caretes!). L’AMIPA ja
ens tenia preparades unes bones
llangonisses, botifarrons, talls de llom
i de panxeta a punt per torrar. Ens
vàrem atipar ben atipats i després
vàrem entonar (n’hi ha que més, n’hi
ha que menys) un munt de glosses.
Des de l’escola Rosa dels Vents hem
gaudir de la festa i voldríem agrair a
l’AMIPA la organització del fogueró
així com a la resta de pares i mares per
haver ajudat, col·laborat i participat a
la festa. Gràcies i visca Sant Antoni.

Xesco

La festa de Sant Antoni Abat
Sant Antoni Abat és un sant fredorenc,
però pot també coincidir amb les
calmes de gener, com ha estat el cas
d’aquest any en què el temps ha estat
esplèndid.
Divendres dia 18 en torn a les 12 del
mig els nins i nines de l’escola Rosa
dels Vents es feren amos i senyors de
l’espaiós pati  on els pares, mares i
mestres havien preparat un bon munt
de llenya per a donar inici a una de les
festes més grans de la Colònia. El dia
era lluminós, seré i sense núvols. El
paisatge imponent. Dies abans, els
dimonis, protagonistes importants de
la festa, havien visitat, acompanyats
de l’obrer major, en Benet Capó,
l’escola per donar-se a conèixer i
assajar amb els nins i nines el vistós i

original ball de la festa. I quan el fum
començà a enterbolir l’ambient el pati
es va tornar una festa que va durar
fins passades les dues del capvespre.
Es va ballar, es va cantar i va haver-hi
dinar per a tots. Havia començat la
festa.
Dissabte dia 19 a les 10’30 es feu
l’acapte per tot el poble amb els
dimonis i la banda de música. El
recorregut es va iniciar a la plaça de
l’església i, entre ball i ball, en dues
hores, dimonis, banda de música i
Obraria seguits d’una llau
impressionant de gent s’havien trescat
tot el poble.
A les 19’30, fosca negra, la gent,
banda de música i obreria es
congregaren davant l’edifici

municipal per anar a completes, les
quals va oficiar el rector Antoni
Amorós. Al final, després del cant
dels goigs de Sant Antoni, el crit de
l’obrer major «Visca Sant Antoni,
Visca la Colònia» va donar una
empenta forta a la festa, a l’eufòria
del públic que abarrotava l’església i
del que esperava fora. Després la gent,
com de costum, va acompanyar els
dimonis a l’encesa dels foguerons. A
partir d’aquí la festa ja no tenia ni
horari ni programa i anà arribant a les
cases i als foguerons particulars,
distribuïts per tots els carrers i places
de la localitat. Les torrades de
llonganissa, panxeta i botifarró, i les
coques dolces de Sant Antoni
cobraren protagonisme.
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

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

Diumenge dia 20, cavalcada i
beneïdes. D’aquest acte, a més de dir
que fou molt lluït i participat, en
destacaria la participació de més d’una
vintena de cavalls, tots molt ben
ensellats i engalanats, així com també,
l’originalitat, bon gust i qualitat de
les carrosses.
 Antoni Amorós, assistit per l’escolà
major de la cerimònia, en Jordi Jaume
i amb la presència de les principals
autoritats de la Colònia, el batle Rafel
Gili i el delegat de batlia Jeroni Cantó,
procedí a la benedicció dels animals
tan de pel com de ploma. Fou també
molta la gent i assistents del prevere
que es beneficiaren de tan saludable
ritus.
Després de la volta amb les autoritats,
es celebrà l’ofici solemne que oficià
Mn. Andreu Genovart, el qual en
l’homilia exhortà els presents a
conèixer la vida del sant anacoreta,
del qual destacà, com a contrapunts
de la nostra societat, el seu
despreniment, la seva austeritat,
senzillesa i coherència de vida.
Com a curiositat N’Andreu ens
explicà el perquè de representar a
Sant Antoni acompanyat del porquet.
I la festa va acabar amb el ball de Sant
Antoni i els Dimonis damunt la plaça
de l’església envoltats de centenars
d’espectadors que no es volgueren
perdre aquest punt i final d’unes festes
tan entranyables.
Acabada la relació dels actes de la
festa em semblen pertinents algunes
constatacions que no per evidents i
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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
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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)

sabudes deixen de ser oportunes:
− Els animadors d’aquest acte i dels moments més
destacats de la festa foren, com no podia ser d’altra
manera, Sant Antoni i, els seus perseguidors implacables,
els dimonis. L’actuació d’aquests personatges es mereix
amb tota justícia el reconeixement i enhorabona de tot el
poble.
− De l’Obreria cal destacar el bon gust en la confecció
del programa. Les fotos són estupendes i del tot adients
amb la festa. La seva presència i activitat ha estat  constant
i ha contribuït al seu objectiu: que la festa del sant resultàs
en tot moment participada i lluïda.
− Un altre gran protagonista és el poble. No és fàcil
caracteritzar o qualificar l’actuació d’un col·lectiu tan
nombrós com és el que participa en les festes de la nostra
localitat. No obstant dels molts trets que se li podrien
assignar jo en destacaria un: La seva capacitat d’orientar-
se cívicament  en cada moment de la festa. Vora del
foguerons canta i es desinhibeix d’acord amb els trets
ancestrals de misteri, ambigüitat i disbauxa que
s’atribueixen a aquesta nit. A l’església (completes i ofici
del Sant) és respectuós i participa en les celebracions com
pertoca al  lloc i als actes que s’hi commemoren. En els
recorreguts i rituals a l’aire lliure es sap combinar l’alegria
de la festa amb els comportament cordials i respecte a les
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persones i al medi ambient.
− I, finalment, no volem acabar
aquesta crònica sense fer una menció
molt agraïda a  la banda de música.
No és gens còmode, desprès d’unes
jornades intenses i llargues de
cercaviles i enceses de foguerons en
les festes d’Artà, venir a la Colònia i
donar un suport tan substancial a la
festa com és la música. Gràcies, per
tant, Tomeu Ginard i gràcies a tots els
integrants de la banda de música
d’Artà i la Colònia.
I ara per acabar...  diguem: !Visca
Sant Antoni, visca la Colònia¡ I que
molts d’anys per a tots.

Associació de Persones Majors
Programa d’activitats per a gener i febrer
Dia 19 de gener es celebrà la
tradicional torrada de Sant Antoni.
Dia 16 de febrer s’inicia el trofeu de
petanca d’hivern. Els dies de
competició seran els dissabtes i
diumenges. La competició ha

d’acabar abans del dia 30 de març.
Tots els socis que estiguin interessats
a participar en aquesta competició
s’hauran d’apuntar el dia 1 de febrer
de les 15’30 a les 17 h. en el club.
La directiva de l’Associació

comunicarà als socis, en el moment
que rebi la informació dels Serveis
Socials de l’ajuntament, la data d’inici
del «Programa d’entrenament de la
memòria».

Notable millora del servei de neteja
Des d’inicis de gener, la brigada de la Colònia de Sant Pere
compta amb un operari, Walter García,   amb dedicació
exclusiva a la tasca de manteniment de la neteja dels
carrers i places de la localitat. Aquest operari recorr amb
la màquina de neteja, de dilluns a divendres, tots els punts
del nostre poble. Com no podia ser d’altra manera, això ja
s’ha notat i la Colònia està en curs de convertir-se en la
localitat neta que desitgen  els coloniers. En aquesta
millora cal que hi col·laborem tots i, podem fer-ho de
moltes maneres com: contribuir a millorar la recollida
selectiva, evitar tirar plàstics, llaunes i papers sobre les
voravies i solars no edificats, tenir cura de retirar els
excrements que puguin deixar els nostres cans, col·locar
papereres en els indrets de més trànsit del centre i perifèria
de la localitat i, en tant que el camió que fa la recollida del
diferents residus, especialment, paper/cartó, rebuig i
plàstics tingui cura de fer-ho bé.
La màquina desbrossadora ha fet també una passada per
molts de camins i solars. No estaria de més que l’ajuntament

prengui, a més,  nota de la necessitat de cura i manteniment
que necessiten gairebé totes les zones verdes de
Montferrutx.
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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

VELA

1a REGATA DE LA LLIGA HIVERN-PRIMAVERA 2008

Dissabte, dia 12 de gener, es va encetar
la lliga d’hivern de vela amb una bona
mestralada: 22-23 nusos de vent de
Nord-oest amb ratxes que s’acostaven
als 30 nusos. A la reunió de patrons es
van donar per escrit les normes que
s’han de respectar durant totes les
proves de l’any i també les
instruccions d’aquesta regata, el
recorregut de la qual fou un
«barlovent-sotavent» entre el port de
la Colònia i Son Serra. Les  boies
estaven situades a 1’8 milles de
distància entre elles i s’havien de
voltar per babord. Aquest recorregut
s’havia de fer tres vegades complet
per poder creuar la línia d’arribada.
En total, foren 10 els velers que hi
participaren, tots ells de la nostra
flota. Cal dir, però, que hi ha hagut un
canvi respecte de la lliga anterior, ja
que el BAUXA (de J. Fullana) se n’ha

anat al R.C.N. de Palma per fer la
temporada a allà, i en el seu lloc ha
vingut el  TRAP (de N. Sitjar), que ja
havia estat entre nosaltres en lligues
anteriors. Pel que fa al
desenvolupament de la prova, és
important destacar que va ser molt
difícil navegar amb tant vent i les
tripulacions hagueren d’estar més
atentes a la navegació segura que no
pas a la tàctica. Tot i el gran esforç
dels patrons, algunes embarcacions
sofriren desperfectes (es trencaren
veles i altres mecanismes importants),
per aquesta raó, dues d’elles es van
haver de retirar. La veritat és que els
velers grans gaudiren molt amb
aquestes condicions meteorològiques,
però els petits tingueren moments
molt durs, encara que no impediren
que finalitzassin la regata, que va

durar dues hores aproximadament. El
guanyador absolut, tant a temps real
com a temps compensat, va ser
l’HESPÉRIDES XL (de T.
Massanet), que va anar en primera
posició durant tota la prova. L’AIA
(de M. Oliver) i el KAYA (de Jofre/
Cantó) lluitaren pel segon lloc, i al
final va ser aquest últim qui la va
aconseguir. El SURIÑE (de C. Serra)
va fer tercer a temps compensat i, a
causa de l’alt ràting que té, l’AIA
s’hagué de conformar amb la quarta
posició. La resta de vaixells també
van tenir un mèrit enorme perquè
aconseguiren navegar contra vent i
ones de manera totalment controlada,
demostrant així que la nostra flota ha
millorat molt el seu nivell amb
l’experiència acumulada durant tots
aquests anys.

Pos Núm..Vela Iot Patró Hora arribada Invertit Corregit Obs Punts
1 FRA110 Hesperides xl Toni Massanet 17:08:25 1:48:25 0:00:00 1.00
2 ESP7119 Kaya Joan Jofre 17:24:56 2:04:56 0:09:42 2.00
3 ESP8686 Suriñe Carles Serra 17:41:22 2:21:22 0:12:33 3.00
4 ESP6511 Aia Miquel Oliver 17:21:41 2:01:41 0:17:51 4.00
5 ESP5799 Smile Nicolau Obrador 17:44:29 2:24:29 0:24:02 5.00
6 ESP8599 Tacuma Toni Llinàs 17:56:40 2:36:40 0:25:00 6.00
7 ESP1 Ses xesques Xesca Fiol/Xesca Sastre 18:00:08 2:40:08 0:31:10 7.00
8 ESP8567 Idefix uno Bernard Weidmann 17:50:00 2:30:00 0:49:36 8.00
9 ESP8565 Madrugada Gino Crescioli DNC 12.00

10 ESP2 Àfrica Mateu Carrió DNF 12.00
11 ESP6789 Trap Nicolau Sitjar DNF 12.00

CLASSIFICACIÓ:

de la Colònia
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

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

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

En acabar la regata, els participants varen gaudir d’un bon berenar a la sala de socis del Club, organitzat per l’armador
de l’HESPÉRIDES XL, T. Massanet. Després d’una prova tan intensa, es van poder recuperar forces per a la propera
regata, que si el temps ho permet es realitzarà dia 26 de gener a les 15:00 h. Animau-vos a participar!

* Per a més informació, visitau la Web http://kayaracingblogspot.com

M.R.C.E.

de la Colònia
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Per favor, un poc de seny amb el Teatre
Algunes notícies aparegudes en
distints medis de comunicació i la
preocupació creada als artanencs en
relació al seu Teatre Municipal em
varen fer redactar, dies enrera, un
escrit de marcat caràcter tècnic sobre
els esdeveniments i la situació en que
es troba l’edifici. Però després de
deixar-lo reposar uns dies he trobat
oportú refer-lo i donar-li un altre
enfocament, del qual resulta el
següent.
Les falsedats que vaig veure
publicades, algunes més greus que
altres, provocaven la necessitat de
desmentir-les i la necessitat de
respondre per tal de contrarestar el
seu efecte sobre els ciutadans.
No tinc coneixement del que es
manifestà a través de Ràdio Artà però
a la premsa escrita vaig poder llegir
coses com les següents: «El Teatre
d’Artà presenta greus deficiències en
la seva estructura, segons un informe
redactat pel Col·legi d’Enginyers de
Balears»; El Batle d’Artà lamenta
que «un edifici que suposà una
important despesa econòmica al
poble, quasi 700 milions de pessetes,
quasi cinc anys després, ens
recomanin esbucar-ho tot i construir-
ho de bell nou»; «L’edifici del Teatre
d’Artà presenta deficiències
irreversibles. La seva rehabilitació
no es compatible amb la seguretat i,
segons aconsellen els col·legis
professionals, l’únic viable és
enderrocar-lo». «Volen que s’aclari
com és possible que, després d’una
inversió de quatre milions d’euros,
set anys després l’immoble no només
s’ha d’apuntalar per complet, sinó
que les instàncies tècniques
recomanen el seu enderroc per
seguretat»; «Hi ha informes que
alerten d’aquestes deficiències i
nosaltres hem encarregat una revisió
total per analitzar l’estat de l’edifici.
Encara no s’han conclòs els informes
definitius. Per això, a dia d’avui,
encara no podem avaluar les

deficiències i el cost que suposarà».
Aquesta darrera manifestació també
s’atribueix al Sr. Batle.
Es pot observar la gran contradicció
entre afirmar que l’edifici presenta
deficiències irreversibles, que segons
els col·legis professionals l’únic
viable és enderrocar-lo, que es
recomana esbucar-lo, i per altre part
dir que no s’han conclòs els informes
definitius i que per això encara no es
poden evacuar les deficiències. Quina
és la veritat?
És natural que llegint això, sabent
que els informes esmentats no han
estat emesos per cap col·legi
professional i que basta mirar l’acte
del Ple de dia 31 de gener de 2002 per
saber que el cost de les obres varen
ser 450 milions de pessetes i no 700,
es a dir, 2,7 en lloc de 4 milions
d’euros, com falsament es diu, resulti
difícil no intentar contribuir a
l’aclariment d’aquestes qüestions i
més tenint a la mà l’informe pericial
de l’arquitecte d’una assegurança que
intervé en el procediment segons el
qual el problema més gran són les
humitats provocades per la filtració
d’aigua de pluja des de la plaça
d’entrada al Teatre. Si això és cert, a
la vista dels trenta forats fets per
ancorar les carpes que l’Ajuntament
instal·la per les festes de Nadal des de
l’any 2004, és fàcil esbrinar de qui és
la responsabilitat i quina és la forma
d’evitar la causa de les deficiències.
Però encara en el cas de detectar-se’n
d’altres, els artanencs poden romandre
tranquils i estar segurs que seran
reparades, sense cap cost per ells, a
càrrec de les respectives assegurances
dels tècnics i de les empreses que
participaren en la construcció del
Teatre, com ocorre massa sovint en
casos semblants.
S’ha d’entendre que les notícies
alarmistes i algunes clarament
errònies fetes públiques, en les quals
es deixava entreveure a qui s’ha
d’exigir responsabilitats, tècniques i

polítiques, provoquessin una resposta
dels Independents i de jo mateix
d’acord amb la informació de la qual
es disposava en aquells moments i
que es podria veure ampliada a mesura
que cada un dels perits de les distintes
assegurances vagin realitzant els seus
informes. Deixem que fessin la seva
tasca tranquils i després es podran
esbrinar les responsabilitats de
caràcter tècnic.
Pel que fa a les suposades
responsabilitats polítiques he de
recordar que tots els grups polítics
que des de l’any 1998 fins el dia
d’avui han tingut representació a La
Sala, participaren en major a menor
mesura en gestionar i fer possible la
construcció del Teatre. Això es pot
comprovar consultant les actes dels
Plens en els quals es tractaren i
s’aprovaren, en la majoria de casos
per unanimitat de tots els grups, els
punts referents a l’aprovació del
projecte, dels seus modificats i del
complementari, a l’adjudicació de les
obres i dels diferents equipaments a
les respectives empreses i per últim a
la liquidació final.

Crec que no té sentit parlar de
responsabilitats polítiques i en tot
cas, si existeixen, haurien de ser
compartides per tots els grups. Les
responsabilitats del que hagi succeït
en la construcció i en el manteniment
del Teatre és únicament de les
persones que han intervingut en el
projecte, en l’execució de les obres i
en les accions posteriors que s’hi han
produït en ell.
Tractem tots amb seny, i jo el primer,
la qüestió del Teatre per tornar a
normalitzar el seu ús.

Mateu Carrió, arquitecte.

carta al director
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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

opinió
On són?

Fa dues setmanes, Mariluz Cortés, de
cinc anys, li va demanar a sa mare
Irene un euro per anar al quiosc de les
llepolies del cap de cantó. La nina va
sortir al carrer i va travessar una
placeta. Eren més o manco les quatre
i mitja. Brusquinejava i feia fred a
Huelva aquella tarda de diumenge.
No hi havia gent pel carrer. Va tombar
a l’esquerra a la primera cantonada i
va caminar uns 50 metres per l’acera
d’una avinguda de dos carrils per
sentit. Va arribar al quiosc i va
demanar una bossa de patates fregides.
Els al·lots que xerraven amb el
quiosquer foren els darrers que la
veren. On és la nina?
Mitja hora després l’angoixa més
terrorífica es va apoderar de la família.
L’alarma va botar a tot el barri gitano
de El Torrejón i d’allà es va estendre
a tot Huelva i Espanya sencera.
El cas se suma al de l’adolescent
irlandesa Amy Fitzpatrick, de 15 anys,
desapareguda a Mijas (Màlaga) fa
devers un mes i al de Yeremi Vargas,
de 9 anys, que manca de ca seva de
Gran Canària des del març.
La nit del diumenge, els familiars de
Mariluz organitzaren batudes per
cercar la nina. S’acostaren a obres
properes, miraren als baixos dels
edificis en construcció que envolten
el barri. Des del primer moment
sospitaren d’un veí amb antecedents
penals. S’acostaren a ca seva amb la

intenció d’assaltar-la. La policia ho
va impedir, però va prendre nota de la
sospita. Al matí següent aquest home
va fugir a Granada. Els especialistes
policials l’han localitzat, interrogat i
han registrat sa casa. Està considerat
sospitós però no hi ha cap prova contra
ell i es troba en llibertat.
La policia no descarta que el cas
respongui a una venjança entre
famílies gitanes, però no hi ha res en
clar. Sols que la nina no surt. Se la
cerca no sols a Huelva, també a Sevilla
i a Portugal i no sols als solars propers,
també al femer municipal i a les
llacunes dels rius Odiel i Tinto.
Al barri es disparen els rumors: qualcú
assegura que va veure la nina amb
altres dues menors aquella tarda de
diumenge, un altre diu que li va
semblar veure-la plorant a un autobús,
o dins d’una sospitosa furgoneta
blanca. No hi ha res de cert, o,
almanco, res no s’ha pogut comprovar.
La psicosi no acaba aquí: un cosí de la
mare diu que a Motril (Granada) un
home amb la cara tapada va voler
endur-se’n un nin dels braços de la
seva mare, i remata dient que tot és
cosa de bandes organitzades.
Aquest cas té una base. La dona de
Motril, efectivament, va denunciar
que un home va intentar prendre-li sa
filla. Però la policia assegura que no
es tractava d’un intent de rapte, sinó
d’un pertorbat o un bromista amb

mala sang que després va partir a
córrer.
La policia diu que no hi ha més
denúncies de desaparicions que en
anys passats, que no han augmentat
els delictes de segrest, que no hi ha
motius per a una alarma general. Els
tres casos citats responen a les seves
pròpies característiques aïllades. En
una paraula: no hi ha una onada de
desaparicions.
Cada any es produeixen devers 14000
denúncies per aquest motiu. D’elles,
el 60% que es fuguen de casa i la
majoria compareix abans o després.
Ara mateix, la policia comptabilitza
9000 denúncies que amaguen, això
sí, tota casta de situacions: moltes són
relatives a persones que sense més ni
més se’n van de casa i no volen que
les trobin.
Però els agents centrats en
desaparicions conserven una carpeta
especial i sinistra. Agrupa els casos
considerats «inquietants»: ara hi ha
100 noms a la carpeta, d’ells uns 20
menors. Cada any s’afegeixen 10
casos. Yeremi i Mariluz són dos d’ells.
Ningú no sap res, ningú no ha vist res,
ningú no ha sentit res. Qui s’ho creu?

cader
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ELS SERVEIS EDUCATIUS INFORMEN...

MAPA EMOCIONAL D’ARTÀ

El passat desembre es va fer l’acte de
presentació del llibre Mapa
Emocional. Artà amb ulls d’infant,
una publicació, editada per
l’Ajuntament d’Artà, que recull una
selecció dels treballs fets des del maig
de 2007 per tots els alumnes de
primària dels tres centres de la vila.
Es tracta d’un enorme cabdal de
plànols, dibuixos, textos, fotografies,
etc., que els nins i nines elaboraren
durant els itineraris exploradors de
tots els carrers i places del poble
exercint un paper de detectius
ambientals. Una exposició ubicada a
S’Estació d’Artà, que va estar oberta
fins a principis de gener d’enguany,
va mostrar la totalitat dels treballs
originals i la reproducció, sobre

diversos plafons, del llibre que s’ha
editat. L’activitat (exploració,
publicació i exposició) és una
experiència pionera a Mallorca i està
inspirada en altres fetes a distints
llocs d’Europa.
Aquest treball es va elaborar seguint una
estratègia DAFO (debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats) interpretada pels
nins i nines del poble. El resultat és una
visió ben interessant d’uns ‘experts’ en
diagnòstics originals.
La iniciativa surt del Consell Infantil,
organisme que va sorgir l’any 2004
impulsat per la Regidoria d’Educació
per tal de promoure i estimular la
participació dels infants per conèixer
i millorar el poble. És un espai de
participació que concedeix la paraula
als infants. Per això, s’utilitza una

noticiari

metodologia que suposa la implicació
activa i directa dels nins i nines
procurant la inclusió en aquesta
dinàmica de la resta de població i de
l’Ajuntament. La coordinació del
Consell Infantil és a càrrec dels
Serveis Educatius Municipals amb la
col·laboració de mestres representants
de cada centre educatiu. Els centres
que col·laboren en el projecte són el
CP Na Caragol, el CC Sant
Bonaventura i el CC Sant Salvador.
Els membres del Consell Infantil són
dotze, sis nins i sis nines, elegits per
sorteig a les escoles, i són els que
exerceixen la representació en el
Consell de la resta de nins i nines del
poble. Es reuneixen un cop al mes i
discuteixen els temes que interessen
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

aquest sector de la població, elaboren
propostes, decideixen actuacions i
presenten les seves opinions i
peticions, tant a l’Ajuntament com a
d’altres entitats del poble. Aquests
quatre anys de funcionament del
Consell Infantil han demostrat la
capacitat d’aquests ciutadans per
percebre amb precisió quines són les
necessitats del poble i per formular
propostes de millora per a ells i per a
la resta de la ciutadania.
L’objectiu del projecte del Consell
Infantil és millorar la qualitat de vida
del poble amb una metodologia
participativa. És un projecte a llarg
termini i el procés educatiu que
desencadena és la principal riquesa
que reverteix sobre els nins i nines.
De participar, se n’aprèn participant.
Els alumnes responen amb interès a
l’oportunitat de desenvolupar
activitats com la del mapa, que ha de
servir de carta de navegació per a
noves iniciatives.
El valor afegit és que, segons F.
Tonucci, un poble adaptat als infants
és un poble on tothom hi viu bé. És
per això que d’aquest treball se’n

noticiari

deriven beneficis per al conjunt de la
població.
D’aquesta manera, amb aquesta
anàlisi del poble, es té un punt de
partida perquè tota la població,
encapçalada pels infants del poble,
actuï per canviar allò que no agrada i
mantingui els aspectes que els nins i
nines han considerat oportunitats per
tenir un poble millor.
A l’exposició realitzada, hi va assistir
molta gent, però, així i tot, la passa
següent és fer més difusió de la
publicació entre la població. Com

que la seva edició és limitada, el
Consell Infantil ha decidit que es
repartiran llibres a diferents indrets
del poble, com poden ser el Centre de
Salut, els diferents edificis municipals
i llocs d’encontre de gent diversa, per
tal que tothom el pugui consultar i
conegui allò que pensen els infants,
ciutadans actius del poble.
D’aquesta manera, la gran tasca duita
a terme començarà a servir per assolir
la finalitat primera: procurar un poble
millor per a tothom.
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

DARRERS DIES 2008

Dijous Llarder, 31 de gener
A les 15 h, rueta infantil.
Concentració a la plaça de
l’Ajuntament i, llavors, es farà el
recorregut següent: c. d’Antoni
Blanes, c. de Ciutat, Plaça del
Conqueridor i  , finalment, c. de Ciutat.
A les 17 h, festa infantil, amb
l’actuació de  MORFOCIRC, a la
plaça del Conqueridor.
A les 21 h, concentració a la plaça de
l’Ajuntament i, a continuació, Rua
Popular, amenitzada per la Banda de
Música d’Artà i amb l’itinerari
següent:  c. de la Rosa, c. de Sanxo de
la Jordana, c. del Pou Nou, c. de Rafel
Blanes, c. de Antoni Blanes i,
finalment, plaça del Conqueridor.

Divendres, 1  de febrer
A les 21 h, tradicional Ximbombada
popular, a la plaça del Conqueridor,
amb els ximbombers del poble. Ho
organitza «Associació Foguerons
Gran Via».

Dissabte, 2  de febrer
A les 23 h, gran festa de disfresses al
mercat cobert de la plaça del
Conqueridor amenitzat amb
l’actuació musical dels HORRIS
KAMOI. Ho organitza «Associació
Foguerons Gran Via».

Foto arxiu

Foto arxiu

programa de festes



 29
25 gener 2008
Número 782

29
 81

Dimarts, 5 de febrer
A les 21 h, concentració a la plaça de
l’Ajuntament i, a continuació, la Gran
Rua dels Darrers Dies, que seguirà
l’itinerari següent: c. de la Rosa, c. de
Sanxo de la Jordana, c. del Pou Nou,
c. de Rafel Blanes, pl. del Marxando,
c. Major, c. de Josep Melià Pericàs, c.
de Ciutat, c. Antoni Blanes, c. del
Figueral, c. de Santa Margalida, c. de
Montserrat Blanes,i finalment, pl. del
Conqueridor.
En haver arribat, hi haurà refresc i
ball de fi de festa, amb musica
amenitzat per l’ORQUESTRA
COCKTAIL LATINO.
Pel bé de la festa, recomanam que
respecteu els itineraris prevists i que
no aparqueu en els carrers per on han
de passar les rues.

Foto arxiu

Foto arxiu

programa de festes

Presentació del cançoner dels Darrers
Dies

Jaume Cabrer Fito, gran coneixedor de la cultura
popular, ja té enllestida la publicació d’un cançoner
del Darrers Dies. Al cançoner s’hi podran trobar totes
aquelles cançons que es cantaven antigament per
aquestes dates. A més, en Jaume ha duit a terme una
intensa tasca de recerca que li ha permès recuperar
moltes i bellíssimes gloses. Encara no està clar quin
dia es presentarà la publicació ja que encara està
pendent de rebre els exemplars però l’autor artanenc
ja ens ha comentat que possiblement serà el proper dia
29 de febrer.



25 gener 2007
Número 782

30

de la parròquia
 82

Gràcies, Artà.

Una de les anècdotes de les passades
festes de Sant Antoni haurà estat
l’intent de’n Leo Bassi, un showman
italià afincat a Mallorca, de mani-
festar-se a les beneïdes. El poble
d’Artà va rebutjar la seva acció, i des
de l’Església hem de dir que ens
sentim agraïts d’aquesta actitud del
nostre poble. Dins un món on sempre
pareix que cau bé atacar-nos, ens
sentirem estimats, protegits i agom-
bolats pel poble. Ja sabem que el
poble no va pretendre fer un gest de
recolzament a tots els plantejaments
de l’Església, mai l’hi hem demanat.
Però quasi onsevulla sempre és ben
rebut que ens ataquin i quasi mai
surten veus que ens protegeixin. A les
beneïdes d’Artà no va ser així.
Gràcies, Artà.
El Sr. Bassi ha fet moltes coses per
ridiculitzar el cristianisme, i el resultat
sempre solen ser aplaudiments.
Segurament se’n va dur una bona
sorpresa aquí a Artà veient que era
rebutjat. De totes maneres, s’ha de dir
que la seva actitud va ser pacífica i no
va ser ofensiu. També dir que les
preguntes que duia escrites a la
pancarta no pretenien ridiculitzar
l’Església i el Bisbe, sinó debatre
temes teològics.
Eren unes preguntes molt profundes
que no es poden respondre fàcilment
en l’espai que dóna un article com
aquest, però intentarem, al manco,
dir una paraula il·luminadora.
«¿Con el Dios del Viejo Testamento,
puede la Iglesia defender de un modo
creíble una actitud ecológica?»
Segurament darrere aquesta pregunta
hi ha una acusació comú: el
cristianisme, en aquest tema
coincidint del tot amb el judaisme,
proclama la principalitat de l’home
com a cim de la creació; i moltes
vegades s’ha dit que l’actitud
occidental de dominar i sotmetre la
natura mitjançant la tecnologia té la
seva arrel simbòlica en aquest principi

de doctrina. Prova-
blement és així, i no
deu ser casualitat
que les revolucions
industrial i tecnolò-
gica hagin nascut als
països cristians i no
als d’orient o altres.
Els primers capítols
del Gènesi, a l’Antic
Testament, serien la
formulació més acu-
rada d’aquest pensa-
ment. St. Joan, al pròleg del seu
Evangeli recull aquesta teologia i hi
incorpora el fet que Déu s’ha fet home
i ha vengut a habitar el món.
La paraula «do», regal, pot resumir el
pensament cristià sobre la natura: Déu
ha regalat el món a l’home.
L’ecologisme cristià mai consistirà
en pensar que la natura és superior a
l’home i que la tasca de l’home és
servir-la.
L’ecologisme cristià vendrà d’altres
plantejaments:
Un gran regal de qui ens estima no pot
ser tractat i tudat de qualsevol manera.
Cert que s’ha de gaudir, per això ha
estat regalat, però no s’ha de tudar ni
molt manco despreciar o
minusvalorar.
Aquest regal que és el món és per
totes les generacions, no només pels
que vivim ara. És una herència que
hem rebut i que hem de transmetre
ben conservada a les generacions dels
nostres fills.
I un altre principi, aquest més discutit
i que ens allunya del racionalisme
que fa de l’home principi absolut de
tot: Déu ho ha creat tot i ha ordenat
cada cosa al seu fi, l’home ha de
descobrir el fi al que ell mateix i les
coses han estat ordenats, no inventar
i decidir de manera totalment
autònoma quin destí vol donar al món
i a ell mateix.
Aquest ecologisme cristià s’ha
manifestat ja quan el problema no

havia sorgit. Sobretot el
franciscanisme ha apreciat els sers
vius i tot lo creat. I quan el problema
ha estat real, a finals del segle XX, la
doctrina dels papes s’ha orientat de
manera poc polèmica i discutida a
favor de la conservació de la natura.
L’ecologisme és un moviment molt
variat. Hi ha persones que el viuen
des de plantejaments religiosos o
filosòfics d’origen oriental, o amb
arrels en les religions indígenes, i
pensen que la natura està per damunt
l’home que l’ha de servir i no servir-
se’n. En aquests casos el cristianisme
no compartiria aquests plantejaments.
Però amb molta facilitat comparteix
els plantejaments de la majoria de
persones que defensen la natura.
L’altra pregunta del Sr. Bassi era
sobre si beneir els animals no és
hipòcrita. La benedicció significa
valorar aquests animals i encomanar
a Déu que siguin preservats. I això és
així. Tradicionalment eren
col·laboradors en el treball, ara són
més per fer-nos companyia o per
compartir l’oci amb ells. I com a tals
els valoram i els encomanam a Déu.
Encara que la benedicció ni és ni mai
ha estat ni ho pretenim l’element més
important de les beneïdes de St.
Antoni.
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Mercadet Solidari

Vos convidam a participar en el
Mercadet Solidari que el centre Sant
Salvador organitzarà el proper dimarts
5 de febrer. El que es recapti es
destinarà als NINS DE BARRA DE
PATUCA (HONDURES) on hi

treballa Sor Joana Obrador, Germana
de la Caritat.
Hi podreu trobar llibres, jocs, CD’S,
roba, objectes de segona mà ... i
material elaborat pels alumnes del
centre (bisuteria, clauers, ceràmica).

A més hi podreu menjar, prendre un
refresc, un cafè o xocolata calenta.
Estarà obert des de les 09,00 hores i
fins les 16,30. Obert també al migdia.
Vos hi esperam

noticiari escolar

En Mosca a l’escola

Dimarts, 15 de gener, va venir en
Xisco Mosca a la nostra escola. En
Ferriol no va venir perquè era a repartir
«gasofa». De 1r. fins a 6è. de primària
vàrem anar al pati. Tots li vàrem fer
preguntes, i fins i tot en Llorenç li va
cantar una cançó molt verda. Uns
nins petits disfressats de dimoni varen
ballar amb en Mosca. Com que
estàvem molt a prop dels que ballaven,
en Mosca va dir que ens féssim enfora
i  molts de nins varen caure.

Pere A. Matemales

Sant Salvador

Sortida al Torrent De Biniaraix
El passat divendres dia 18 de gener, després de la «pallissa» de
Sant Antoni, els nostres estimats professors tengueren la brillant
idea de dur-nos d’excursió. Però no a una excursió-relax, no,
ens dugueren a caminar, a fer el barranc de Biniraix, una bona
caminada.
Ens feren aixecar prest, molt prest. A les vuit del matí, ens
vérem a la plaça del Pes per partir cap a l’embassament de
Cúber.
Després d’una hora i mitja d’autocar i uns 10km de voltes, per
fí, arribàrem a l’embassament, des d’on començava la nostra
excursió.
Una vegada allà, i ja recuperats del mareig, començàrem a
caminar durant una estona molt llarga; fins que quan ja quasi no
podíem més, ens aturàrem a berenar i a recuperar forces.
Recuperades les forces, continuàrem el camí. Sort que ens
havien dit que era quasi tot baixada, per- què caminàrem
muntanya amunt durant uns tres quarts d’hora, com a mínim.
Però per sort, va arribar un moment en el que començàrem a
baixar.
Anàrem per camins, vérem boscs i salts d’aigua,  però després
d’hores de caminar, i de baixar molt, vérem a la fi, allà lluny,
Biniaraix.
Quan hi arribàrem, tenguérem temps per dinar i descansar, però
sense temps per a la sesta, tornàrem a caminar direcció a Sóller.
Al cap d’una no curta caminada, arribàrem al final a la plaça de
l’Ajuntament d’aquest poble, on hi estarem una estona, menjant

llepolies que havem comprat a les botigues dels costats, esperant
que fossin les tres per pujar al bus i tornar cap a Artà.
Pujàrem al bus, i després d’una hora i una mica més de camí,
arribàrem a la fi al poble, tots morts i cansats, però tot i així,
bastant satisfets amb l’excursió, ja que si no tenim en compte
tres o quatre petis incidents, va anar d’allò més bé, inclòs, es
podria tornar a repetir, això sí, l’endemà d’una festa, millor que
no.

Alumnes 3r ESO: Aina Ferragut Gili, Bàrbara Bisbal Carrió,
Joan Marca Piris Sansó, Júlia A. Massanet Lòpez
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Col·legi Sant Bonaventura

Visita a l’exposició del mapa emocional

Com a cloenda de tota una sèrie
d’activitats iniciades ja el curs passat,
es realitzà una exposició a l’estació
per mostrar al públic els aspectes
positius i negatius del poble, vists
amb els ulls dels més petits. Tots els

nins i nines de l’etapa de Primària,
poguérem gaudir d’una estona ben
agradable, acompanyats de Margalida
Morey visitant tota la feina feta per a
la confecció del mapa emocional
d’Artà. Les impressions de l’alumnat,

anaren des de la sorpresa, passant per
la il·lusió de veure un treball propi,
fins a la valoració de les aportacions
de molts altres nins del poble.

«Digau visca Sant Antoni amb so mocador pe’s coll»

Encara no havia passat Nadal i per l’escola ja se sentia la tonada de Sant Antoni. Moltes han estat les activitats que
s’han fet. I com que una imatge val més que mil paraules...

Tota la gent fa rotlada,
Enrevoltant foguerons,
Mengen bons botifarrons
I coques amb sobrassada.

1r Cicle de Primària

Al Claustre en Mosca contesta les
preguntes i curiositats del nins.

 Cal estar preparats per a la festa.

Enguany els dimonis varen ser primerencs en arribar a l’escola
i ens trobaren tots amb el mocador en es coll.

Nins i nines de’s Convent
Anau cap al fogueró
Per encendre el tió
Que el dimoni ve corrent

2n Cicle de Primària.

Els de sisè, què punyetes!
Només pensen en cantar
Per poder anar a Completes
I després tots a sopar.

3r Cicle de Primària

Grans i petits davant el fogueró de l’AMIPA.

noticiari escolar
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Saps que hi ballen de bé!

Poder veure un ball dels dimonis des
de les primeres files és un dels
privilegis més desitjats per qualsevol
artanenc. Enguany, el dia de la capta,
els dimonis entraren dins les aules del
nostre centre i varen espantar de valent
als alumnes, des del més petit al més
gran. Tot seguit es dirigiren cap al
pati on tant els pares i mares com el
professorat i els alumnes tengueren
l’ocasió de veure de ben aprop el ball
dels dimonis.

noticiari escolar

Visitam els dimonis de l’estació!

Durant la setmana passada i aprofitant
l’ambient de Sant Antoni que es
respirava arreu, els alumnes de Na
Caragol vàrem visitar l’exposició
Dimonis que es podia veure a la sala
de S’Estació. Cada un dels alumnes
va gaudir molt davant les diferentes
propostes relacionades amb la
temàtica dels dimonis que distints
artistes locals –Pere Pujol, Xisco
Alzamora, Conrado, Guillem Ferrer,
Pere Llaneres, Joan Llaneres- havien
creat. La veritat és que els infants
quedaren impressionats davant les
caretes antigues dels dimonis que fins
fa ben poc encara s’utilitzaven o
davant els enormes dimonis inspirats
en les rondalles i creats per Pere Pujol.
En definitiva fou un  sortida ben
interessant que va servir per inculcar,
encara més, l’esperit de la festa dins
les nostres venes.

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.

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

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

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

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

Xisco «Mosca» i mossèn Antoni
Gili visitaren el nostre centre

Com ja és costum aquests darrers
anys, mossèn Gili –obrer- i Xisco
«Mosca» –dimoni- varen visitar el
nostre centre per respondre les
preguntes que els volien fer els nostres
alumnes. Tant una conversa com
l’altra fou molt interessant i els nins i
les nines varen aprofitar bé la
proximitat de dos dels principals
protagonistes de la festa. Després de
la conversa amb Xisco «Mosca» una
petita colla de dimonis, alumnes del
mateix centre, i una banda de músics
improvisada es va anar passejant aula
per aula per ballar la coneguda dansa.
Al final, tothom va acabar enmig del
pati on tots els alumnes varen tenir
l’oportunitat de ballar acompanyats
de la petita banda i del dimoni gros.

Escola d’adults
Cursos amb matrícula oberta

OFIMÀTICA 50 hores  (Inici de curs finals de març)
MONITOR/A D’OCI I TEMPS LLIURE
AUTOCAD. DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR (Inici de curs 14 de febrer)
INFORMÀTICA: EXCEL+ACCES (Inici de curs 4 de febrer)
CURSOS EXCLUSIUS PER AL SECTOR COMERÇ, gratuïts.
Per a més informació posau-vos en contacte amb en Toni, al telèfon 971835624 o al 606154581
L’Escola d’adults de l’Ajuntament
d’Artà vos informa que
l’EXCURSIÓ a les instal·lacions
d’IB3 televisió ja té data: serà
divendres dia 15 de febrer de 2008.
Sortirem des d’Artà a les 9.15 h; a les

la vostra professora, que us marcarà
al llistat de matriculats. Animau-vos!
(L’excursió s’organitza pels cursos
de Punt Mallorquí, Creueta, Llatra,
Ceràmica i Macramé).

11.30 tenim prevista la visita guiada
per la nova corporació de ràdio i
televisió; devers les 14.30h, de camí
de tornada, ens aturarem a dinar;
l’hora prevista d’arribada és a les 17
h. Per apuntar-vos heu de xerrar amb

noticiari escolar

Na Caragol
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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

Voleibol

Infantil masculí
11-01-08
Fusteria Alzina Artà 0
Pòrtol 3
7-25 / 11-25 / 19-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Joan Bernat, Miquel
Alzina, Miquel Angel Paredes,
Maties Capó i Miquel Vives.
Partit jugat de menys a més per part
dels nostres infantils. Els artanencs
començaren espantats i no
aconseguien entrar en joc, cosa que
aprofità molt bé el Pòrtol per anotar-
se els dos primers parcials. En el
tercer es va veure realment el joc dels
artanencs i el set va estar bastant
igualat, amb un gran joc de conjunt
per part dels locals.

Infantil femení
18-01-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Manacor 0
25-1 / 25-12 / 25-15
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 que en principi es presentava
complicat, ja que el Manacor només
havia perdut tres partits i a més l’equip
artanenc tenia baixes importants, però
des del principi es va veure que no
tendria color. Les d’Artà es col·loca-
ren 16 a 0 i les de Manacor ja no

pogueren reaccionar en tot el partit.
Els altres sets, tot i que el marcador
no va ser tan clar, foren controlats en
tot moment per les d’Artà.

19-01-08
Vilafranca 3
Duplicat Artà 0
25-16 / 25-16 / 25-15
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, N. Brazo, 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.
Una llàstima que no es vegi en els
partits la progressió d’aquest equip i
el nivell exhibit en els entrenaments.

Era un partit per gaudir i fins i tot per
guanyar-lo, ja que els dos equips eren
molt similars, però els nervis varen
trair les artanenques i no pogueren
desenvolupar el seu millor joc. Tant
l’entrenador com jugadores i pares
coincidiren que jugaren massa tenses
i nervioses i això els va impedir
disfrutar del joc.

11-01-08
Bar Poliesportiu Artà 0
Montesion 3
5-25 / 15-25 / 22-25
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa, C.
Picó, M. Bel Matallana, M. Fca.
Bisbal, C. Rozalen, M. del Mar Gil,

esports
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M. Fca. Pastor, M. Riera, M. Victòria
Sorel, M. Ravelo i G. Quintanilla.
Després d’un inici desastrós de partit
on les artanenques eren incapaces de
construir qualsevol jugada, s’anaren
entonant i entrant a poc a poc dins el
partit i plantaren cara al Montesion,
un dels equips invictes del grup. En el
primer set les d’Artà tengueren molts
problemes en recepció i això els costà
molts punts directes i també impedia
qualsevol construcció d’atac. En el
segon, anaren igualades fins a la
meitat, on el major encert visitant
decidí el set. El tercer va ser el més
igualat i es va tenir alguna opció, però
finalment es decantà del costat
col·legial.

18-01-08
Sant Josep B 3
Bar Poliesportiu Artà 0
25-23 / 25-21 / 15-12
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa,
M. Fca. Pastor, M. Ravelo, M.
Victòria Sorel, Catiana Picó, M. Bel
Matallana  i M. Fca. Bisbal.
Partit per oblidar el que jugaren les
nostres infantils a Sant Josep. És
veritat que es donaren una sèrie de
circumstàncies que no afavoriren gens
el desenvolupament del partit, com
jugar a una pista exterior; algunes
baixes i sobretot que 6 de les 7
jugadores havien anat tot el dia
d’excursió per la muntanya i els costà

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

molt entrar en joc. Tot i això s’hagués
pogut fer alguna cosa més.

Cadet  femení
12-01-08
Ícaro Artà 3
Montesion 0
25-8 / 25-13 / 25-9
Ícaro Artà: Pilar García, M. Fca.
Infante, M. Bel Silva, V. Quintanilla,
Aina Riera, Xisca Puigserver, M. Bel
Llinàs, Aina Ferragut, Katty Sense,
M. Blanca Banús, Antònia Maria
Carrió. Lliure, Bel Puigserver
Partit de clar domini artanenc tal com
ho demostren els parcials. Les d’Artà
no donaren cap opció a l’equip
col·legial, que tengué molts problemes
en recepció i també en defensa, davant
l’ampli repertori atacant local.

21-01-08
C.J. Petra 0
Ícaro Artà 3
18-25 / 6-25 / 15-25
Ícaro Artà: Pilar García, M. Fca.
Infante, M. Bel Silva, Carme Sansó,
Victòria Quintanilla, Aina Riera,
Xisca Puigserver, M. Bel Llinàs, Aina
Ferragut i Katty Sense,
Partit que enfrontava els dos primers
classificats de la categoria cadet i
victòria clara de les artanenques, que
posen una mica més de distància a la
part alta de la classificació. Les d’Artà
eren conscients del que es jugaven i

començaren una mica nervioses,
sobretot en el servei on erraren bastant,
cosa que permeté a les petreres seguir
dins el partit. A partir de la meitat del
primer set, les artanenques
començaren a desenvolupar el seu
millor joc i obriren un important forat
en el marcador. En el segon set,
ràpidament s’escaparen amb el servei
de Pilar García i posteriorment de
Maria Bel Llinàs i les de Petra no
pogueren fer res. En el tercer tampoc
varen tenir massa problemes i tot i el
canvi de posicions, les d’Artà
controlaren en tot moment l’encontre.

Segona balear femenina
12-01-08
Bunyola 3
TOLDOS ARTÀ  0
25-12 / 25-19 / 25-12
Toldos Artà: Antònia Servera,
Coloma Maria, Angels Servera, Mari
Zafra, Montse Artigues, Caterina
Artigues, Alejandra Valdez, M. Riera
i M. Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Desastrós partit el que va fer l’equip
sènior contra el Bunyola a la UIB.
Les artanenques en cap moment
aconseguiren entrar en el partit i
donaren totes les facilitats possibles
perquè el Bunyola es fes amb el partit.
L’actitud de les d’Artà no va ser la
millor i això ho aprofità l’equip local
per dominar el partit de principi a fi.
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

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

19-01-08
TOLDOS ARTÀ  0
Valldemossa 3
17-25 / 23-25 / 19-25
Toldos Artà: Antònia Servera,
Coloma Maria, Àngels Servera,
Montse Artigues, Caterina Artigues,
Alejandra Valdez, M. Riera i M.
Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Sembla que la fluixa imatge donada
la setmana anterior va fer reaccionar
les d’Artà davant el líder, i tot i la
derrota, les nostres jugaren un dels
millors partits de la temporada. Els
parcials varen ser bastant igualats, i a
bona part dels tres sets les artanenques
anaren per davant en el marcador,
gràcies sobretot a un gran treball
defensiu i a una gran actitud, molt
diferent a la mostrada contra el
Bunyola. Sols als instants finals de
cada set, l’equip visitant va imposar
el seu  joc.

Segona balear masculina
12-01-08
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Muro 0
25-17 / 25-10 / 25-13
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Xavier Riutort, Jaume Rodríguez,
Toni Massanet i Pere Piris.

Partit fluixet, tot i la victòria, de
l’equip sènior. Els artanencs, molts
superiors als murers, es deixaren dur
una mica pel joc visitant i es relaxaren
en certs moments del partit. Tot i
això, la victòria va ser clara i en cap
moment els visitants crearen
complicacions als d’Artà.

20-01-08
Porreres 0
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
15-25 / 14-25 / 23-25
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Carles Rodríguez, Tobias Widmer,
Jaume Rodríguez, Joan Martí Maria,
Toni Massanet i Pere Piris
Un dels millors partits de l’equip
entrenat per Joan Martí Maria en la
seva visita a Porreres. Conscients que
seria un partit complicat, els d’Artà
sortiren molt mentalitzats i no donaren
cap opció als porrerencs en els dos
primers sets. Tots els aspectes del joc
funcionaven i no hi havia fissures en
el conjunt d’Artà. En el tercer set hi
va haver un canvi radical. Els locals
trobaren un forat dins el joc artanenc
i es col·locaren 20 a 5, davant la
incredulitat dels d’Artà i la festa del
nombrós públic local. Quan semblava
que tot ja estava perdut, tornà a
funcionar la «màquina» artanenca i
amb un final de set increïble, els

nostres aconseguiren donar-li la volta
i guanyar el set 23 a 25, davant la
desesperació local. Això haurà estat
un gran revulsiu de cara als dos partit
següents, Manacor i Rafal, que igual
que els artanencs, sols han perdut un
partit. A destacar tot el joc de l’equip
però sobretot a Tobias Widmer en
l’aspecte atacant, on va superar una
vegada i altra la defensa, tant de
primera com de segona línia visitant;
Carles Rodríguez en el servei, sobretot
en el darrer set quan les coses estaven
molt negres; i Miquel Pastor en
tasques defensives, que tot i ser el
col·locador, aixecà pilotes increïbles.

Partits pel cap de setmana
- Divendres 25 a les 18’00, infantil
femení, Bar Poliesportiu Artà –
Esporles
- Dissabte 26 a les 9’30, infantil
masculí, Sant Josep – Fusteria Alzina
Artà
- Dissabte 26 a les 10’00, infantil
femení, Duplicat Artà – Pòrtol
- Dissabte 26 a les 11’30, cadet femení,
Ícaro Artà – Sóller
- Dissabte 26 a les 16’00, segona
masculina, Manacor – Ferreteria
Pascual Artà
- Dissabte 26 a les 19’00, segona
femenina, Porreres – Toldos Artà
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.

VENDA:
HABITATGES de 2 habitacions, inclòs parking, 2 banys, gran cuina, galeria, porxo i terrassa
posterior en el primer pis (11 m2.).

DUPLEX de 3 habitacions i vestidor, situat a la cantonada, 2 banys, gran cuina,   galeria i un
«aseo».

APARCAMENTS a planta soterrani amb entrada de 5 mts d’amplada pel carrer Parres.

Informació als tels. 696 387 873 – 670 333 807.

Natació
El dissabte 12 de gener es va celebrar
la 3a jornada de lliga benjamí i aleví
a les piscines de Son Hugo. A destacar
el debut en competició de Carla Cueto,
que nedà els 50 braça. Els temps dels
nostres nedadors varen ser els
següents:

Fase final del campionat d’Espanya

- 50 braça: Pascual Tello (98),
1’00"51, millorant la seva marca
personal; Roc Bisbal (98), 1’04"88,
millorant 15 segons la seva marca
personal; Iraide Juez (98), 1’04"20,
millorant 5 segons la seva marca
personal; Carla Cueto (99), 1’17"80.

- 200 lliures: Madeleine Cueto (96),
3’26"72, rebaixant 20 segons la seva
marca personal; Elena Barba (97),
3’42"19, rebaixant 12 segons la seva
marca personal; Bàrbara García (97),
3’35"11; Neus Trigo (97), 3’43"33.

Aquest fí de setmana, Laura Rosselló
del Renshinkan disputarà la fase final
del campionat d’Espanya Senior
Absoluta.
Madrid torna ser la seu de la fase final
absoluta i el Poliesportiu de Leganés

la posada en escena d’aquesta edició
de 2008.
Laura Rosselló obté la plaça per la
seva condició de bronze en el sector.
Els demés membres de l’equip balear
són Aina Ribas (or al sector), Udoka

Sunday i Victor Canseco (medallistes
any anterior), delegats Pep Mascaró i
Teo Blàzquez.

Judo
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a
01,00
Dilluns tancat
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Bàsquet
Ràdio. Tota la informació del bàsquet també la podeu seguir setmanalment a través de les ones de Radio Artà
Municipal, on cada dilluns i cada divendres, 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.

Minibàsquet

L’equip de minibàsquet del
BORINOS.COM encara no ha
disputat cap partit aquest any.
Però la bona notícia d’aquest equip és
la convocatòria per a la preselecció
balear del seu jugador Gabriel Serra.
Enhorabona al jugador i als seus
companys!!!

el domini i la intimidació del joc
interior, que ens permeté capturar
molts de rebots tant defensius com
ofensius. Així, l’equip pogué
desenvolupar un joc ràpid i
aconseguiren cistelles amb certa
facilitat.

Infantil masculí 1

I Bahia Sant Agustí   75
ELECTRO HIDRAULICA   24
Parcials: 11/7, 21/5, 20/6,  23/6
Partit jugat el passat dia 12 al
poliesportiu s’Estel de Palma on
només podem destacar el primer quart
dels nostres, ja que va ésser l’únic
que varen plantar cara el rival, perquè
en els restants quarts els locals
aprofitaren la mala defensa dels
nostres i el poc encert a l’hora de
llençar a cistella.

ELECTRO HIDRAULICA   58
Bàsquet Manacor   53
Parcials: 15/10, 16/11, 16/16, 11/16
Partit jugat el dia 19 al poliesportiu
de Na Caragol on els nostres
realitzaren un partit molt seriós,
sobretot en defensa, ja que en tot
moment varen ésser capaços d’aturar
l’envergadura dels contraris. En atac,

els jugadors artanencs varen jugar
bastant amb equip per poder aprofitar
la millor acció per anotar. Tot i això
els darrers tres minuts varen ésser de
nervis, ja que els contraris varen fer
un parcial de 6 a 1.

Infantil masculí 2

At. Escolar   45
Caixa Rural Artà   73
Marcadors Parcials: 1er: 11-13, 2on:
10-23, 3er: 10-12, 4rt: 14-25
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria, Jeroni Tello y Joan
Riutort.
Derbi comarcal el que jugàvem
dissabte dia 12 a les 17:00 a dins
Capdepera.
Després de les vacances tornàvem a
la competició amb un rival a priori
més fluix que nosaltres degut a la
posició que es troben a la classificació.
Començàrem el partit amb molts de
nervis i amb moltes imprecisions, fet
que va provocar que el primer quart
no juguéssim amb cap criteri i només
el guanyéssim per 2 punts.
Al segon quart sortim disposts a
escapar-nos al marcador encara que

Bahia Sant Agustí: 42
Sant Salvador «Borinos.Com»: 71
Havia despertat cert interès aquest
partit, ja que el disputaven dos equips
imbatuts fins aleshores. I amb més
facilitat de la prevista l’equip dels
minis d’Artà saberen controlar el joc
i dominar el partit en tot moment.
Destacaríem la defensa realitzada,
fonamentada amb una forta pressió, i
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

no es podia perquè el rival es tancava
dins la zona i el tir exterior no ens
entrava. Als 5 minuts del quart
decidírem pujar les línies defensives
i córrer al contraatac, cosa que ens
funciona i aconseguírem anar al
descans amb un avantatge de 15 punts.
Als dos darrers períodes ens
dedicàrem a seguir augmentant la
diferència i sols unes quantes badades
defensives provocaren que la
diferència no fos més elevada.
Enhorabona a en Jesús i en Jeroni
Tello per la defensa realitzada durant
tot el partit. Ara a seguir fent feina
que la setmana que ve tenim un difícil
compromís dins Artà.
Sense eliminats.

Caixa Rural Artà   43
Eu Moll   51
Marcadors Parcials: 1er: 4-14, 2on:
19-10, 3er: 11-14, 4rt: 9-14
Jugadors: Jesús Font, Joan Ginard,
Ismael Lucena, Enric Mas, Francesc
Palou, Degan Maria, Jeroni Tello i
Joan Riutort.
Partit difícil abans de començar
perquè venia un dels equips forts de
la lliga, a part que teníem dues baixes
com eren en Jeroni Esteva per angines
i en Jaume Fullana per motius
personals.
El primer quart sortírem adormits,
fora ganes de córrer ni defensar i els
atacs estaven plens d’indecisions. Al
final ja perdíem de 10.

Al segon quart sortim disposts a
escurçar diferències amb una defensa
un poc més intensa i corrent al
contraatac. Els atacs eren més clars i
encara que fallàrem moltes entrades
fàcils, aconseguírem anar al descans
un punt avall.
Al tercer i quart període sortírem fora
ganes de defensar i menys d’atacar, la
defensa era inexistent i l’atac era molt
travat, l’únic que es decidia a fer
coses era en Joan Ginard, que de fet,
dels 20 punts que férem entre els dos
períodes ell en va fer 14.
Al final derrota per 8 punts de
diferència i molt mal joc el fet pels
nostres. Hem de millorar molt si volem
aconseguir quedar entre els 3 primers
a la lliga, i això comença fent molta
feina als entrenaments.
Eliminat: Joan Ginard.

Cadet masculí

La Salle, 61
Flexa, 37
(19-5, 12-8, 16-10, 15-14)
Partit jugat el dissabte dia 12 de gener
al pavelló de la Salle de Palma.
Així com dèiem al darrer comentari
d’aquesta revista, que el partit havia
tingut dues parts, avui tan sols podem
dir que en va tenir una. Una i nefasta,
on l’equip quan va voler reaccionar
no hi va ser a temps. Moltes pilotes
perdudes que l’equip local va saber
aprofitar en ràpids contraatacs. Un

percentatge de tir molt baix (32% en
tirs lliures), tot això, va dur que l’equip
artanenc sofrís aquesta segona derrota
a la lliga, enfront d’un equip, que no
és que sigui molt superior, però que
va jugar el partit que havia de jugar.
L’estadística va ser: Sánchez, I. (10),
Font, T. (9), Reyes, J. A. (4), Tous, B.
(2), Femenias, T. (0) – 5 inicial -
Strunk, R. (6), Tauler, M. (5), Nicolau,
J. (1), Ramírez, R. (0), Merenciano, J.
(0).
Sense eliminats

Flexa, 65
Binissalem, 55
(17-16, 20-12, 11-12, 17-15)
Partit jugat el dissabte dia 19 de gener
al pavelló de la Salle de Palma.
Partit avorrit pel poc bàsquet que es
va poder veure. El partit va tenir
diverses parts, després d’un parcial
de 0 a 11 de partida, l’equip artanenc
va reaccionar acabant el primer quart
amb un parcial de 17 a 16 i al segon a
37 a 28, diferència que varen més o
menys mantenir al llarg de la resta del
partit. En poques paraules, la llei del
mínim esforç, guanyant, però sense
oferir-nos el bàsquet al qual ens tenien
avesats.
L’estadística va ser: Font, T. (23),
Sánchez, I. (6), Tous, B. (1), Femenias,
T. (1), Ramírez, R. (0) – 5 inicial -
Strunk, R. (10), Reyes, J. A. (8),
Nicolau, J. (8), Merenciano, J. (5),
Tauler, M. (3), Ferrer, M. A. (0).
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A R T Á
C/. Ciutat nº 2
TEL. 971 82 97 97

CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA – SA COMA –
CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA – CALA RAJADA

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

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

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

Sense eliminats

2ª autonòmica femenina

Calvià   91
HNOS. PALLICER PONS   53
Partit disputat el diumenge dia 13 de
gener de 2008 a Calvià. El grup de
Calvià és el millor equip d’aquesta
categoria. Sabíem que ens trobaríem
amb jugadores veteranes que en
temporades anteriors han jugat en
equips de superior categoria, però
així i tot, el nostre joc fou molt
satisfactori. En atac s’intentà jugar
amb tranquil·litat, esgotant al màxim
el temps de possessió i assajant les
jugades que tenim estudiades. Així i
tot, algun descontrol en les males
passades provocà més de dos
contraatacs i jugades molt fàcils per a
les contràries. Pel que fa a la defensa,
podem dir que hi posàrem ganes i
que, sobretot en el primer període,
realitzàrem una bona defensa.
Malgrat el resultat, aquest partit fou
molt important pel nostre equip.

1ª autonòmica femenina

Felanitx   43
GASÓLEOS MALLORCA   37

GASÓLEOS MALLORCA   60
Esporles   62

Autonòmica masculina

HORMIGONES FARRUTX  78
Llucmajor  62
Parcials: 17-11, 24-24; 16-12, 21-15.
Anotadors: T. Dalmau (7), B. Nebot
(5), S. Carrió (26), J. Cabrer (0), G.
Ríos (4), Toni Arnau (9), X. Lliteres
(18), X. Gili (2), A. Muñoz (7), O.
Bover (0).

Partit disputat el passat dijous dia 10
de gener al poliesportiu Na Caragol.
Bon partit el jugat pels jugadors
artanencs, que des del primer moment
van controlar el partit gràcies a la
seva bona defensa i a la serenitat en
atac. Important victòria per
l’Hormigones Farrutx que el permet
mantenir-se a mitjan taula
classificatòria.

HORMIGONES FARRUTX  64
Sa Pobla  57
Parcials: 12-18, 15-14; 19-20, 18-7.
Anotadors: T. Dalmau (4), B. Nebot
(6), S. Carrió (21), J. Cabrer (0), G.
Ríos (0), Toni Arnau (18), X. Lliteres
(8), X. Gili (0), A. Muñoz (8), O.
Bover (0).
Partit disputat el passat diumenge dia
13 de gener al poliesportiu Na
Caragol.
Important victòria l’aconseguida pels
artanencs davant el Sa Pobla. Partit

on l’equip visitant va anar gairebé tot
el partit per davant en el marcador.
Va ser en el darrer quart, i gràcies a un
parcial de 18-7, que els jugadors locals
aconseguiren capgirar el resultat, i
gràcies a l’encert final en els tirs
lliures, aconseguir la victòria final.

Bàsquet Manacor  53
HORMIGONES FARRUTX  52
Parcials: 12-15, 13-13; 16-13, 12-11.
Anotadors: T. Dalmau (4), B. Nebot
(7), S. Carrió (16), J. Cabrer (0), G.
Ríos (3), Toni Arnau (3), X. Lliteres
(15), X. Gili (0), A. Muñoz (4), O.
Bover (0).
Partit disputat el passat diumenge dia
20 de gener a Manacor.
Derbi comarcal on com sol passar en
aquest partit la igualtat va ser la tònica
dominant. Els artanencs començaren
molt bé el partit, jugant un bàsquet
molt seriós tant en defensa com en
atac, cosa que els va permetre guanyar
el primer quart. A partir d’aquí el
partit va resultar molt igualat, alterant-
se els dos equips constantment en el
marcador. El final del partit va ser a
cara o creu, i aquesta vegada va sortir
creu. El desencert en els tirs lliures
dels nostres jugadors va marcar el
resultat final, ja que només
aconseguiren fer-ne 15 dels 39
llançats.
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

esports
COMENTARI HÍPIC

A les darreres setmanes s’han celebrat
les habituals carreres de Sant Antoni
a Manacor i la Diada de Sant Sebastià
a Son Pardo encara que els nostres
cavalls no han estat gaire afortunats.
Només la poltre de tres anys Ona Pou
Rafal, de la quadra Es Pou d’Es Rafal
es classificar en tercer lloc amb un
registre de 1.22 sobre 2.100 mts a Son
pardo.També recordar que el proper
diumenge es disputarà una de les
carreres més importants dins els
calendari del trot europeu, es tracta
del « Gran Prix d’Amerique» amb
una dotació en premis de 1.000.000 €
i que tindrà lloc a l’hipòdrom de
Vincennes a Paris.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

esports

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 12 13 17 20

GENTILLE DE NUIT 1.18 16

GLEAM BOWL 1.18 1

HACKER BLACK 1.17 6

JOLI DE FRANCE 1.17 16

KRAK MUTIN 1.14 14

LAMBRO BRANCH 1.17 4
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

LE CLARAY VX 1.18 13

MAX FORTUNA PV 1.14 10

MENDEL 1.16 12
MENDOCITO VX 1.21 1
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.17 30

ONA POU RAFAL 1.22 2 3ER 2
ORGULLOS MAR 1.25 2

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE GENER
LIDER:  MY DREAM

NOM DEL CAVALL PUNTS 

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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3a divisió
Ferrioler  3  -  CE Artà   1
Ferrioler: Lozano, José A, Manresa
(Manresa m. 46), Fernández, Artabe,
Pozo, Picornell (Calero m. 63),
Najera, Azcona, Rojals (Sastre m.
74), Àngel
CE Artà: Bisbal, Cotà, Femenies,
Víctor (Genovard m. 74), Gaià II,
Nieto, Dalmau, Tous, Ramon (Reyes
m. 72), Grillo i Serralta (Paco m. 62)
Gols: 1-0 Àngel (1'), 1-1 Serralta
(18'), 2-1 Najera (28'), 3-1 Rojals
(53').
Soledat  0    -  CE Artà   0
Soledat: Gaspar, Bru, Zárate,
Atxabal, Vasco, Julio, Lolo, Paco,
Jousoft, Marco (Miguel, m. 80), Eke
i Rubén.
CE Artà: Bisbal, Dalmau, Ramón
(Reyes, m. 76), Gaià I, Víctor, Tous,
Toño (Serralta, m. 45), Grillo, Gaià II
(Femenias, m. 22) i Nieto.
Dos partits fora i un punt més per a
l’equip artanenc. Després de dues
sortides consecutives sumam un punt
més a la classificació per poder
continuar pensant en la salvació,
aquesta és la conclusió que podem
extreure dels dos darrers partits. El
primer es va jugar a Son Ferriol al
camp d’un clàssic de la tercera divisió,
un camp difícil per treure alguna cosa
positiva però els nostres varen estar a
punt d’aconseguir-ho, ja que als vint
minuts de joc el marcador era d’empat
a 1 i es produïen arribades a les dues
porteries. Però a la segona meitat
l’expulsió rigorosa de Cota per doble
amonestació va fer que el partit
caigués cap al costat local, sentenciant
el partit en el minut 53 amb el 3-1
marcat per Rojals. Tot i jugar amb
deu homes l’Artà va donar una molt
bona imatge i fins i tot el darrer quart
d’hora va dur el pes del partit tenint
ocasions per marcar fins i tot algun
gol més.
El segon partit per la seva banda es va
jugar ben a prop de Son Ferriol ja que
es jugà a Son Malferit, a Palma.
Visitava l’Artà el Soledat, un equip
milionari fet per pujar a segona B

però que es troba a la part baixa
empatat a punts amb els nostres. Tot
i això s’esperava un partit molt
complicat, ja que els palmesans
disposen de jugadors amb experiència
a segona B, segona A i fins i tot a
primera, ja que en aquest equip juga
Josemi, exjugador del Reial Mallorca.
El partit no va ser gaire vistós però sí
molt intens, com sol ser normal quan
juguen equips de la part baixa, va ser
un partit sense massa història on les
defenses guanyaren la partida als atacs
i on la bona feina defensiva de l’Artà
no va permetre demostrar als jugadors
palmesans la seva suposada qualitat.
Malgrat tot al darrer minut hi hagué
una ocasió per a Víctor, després d’una
gran passada de Nieto, que hagués
pogut canviar el signe del partit, però
el seu xut va sortir fregant el pal dret
de la porteria de Gaspar. Al final
repartiment de punts a Son Malferit,
un punt que permet a l’equip artanenc
no despenjar-se de la lluita per la
salvació.

Juvenils
C E Artà  1 -  Arenal B  2
Alineació: Cristian Alba, Marc
Strunk, Ismael de Jesús, Jaume Bover,
Alejandro Bajo, Alejandro Molina,
Joan Genovard, Antoni Serra , Alberto
Fernández, Juan Francisco Duran,
Joan Alzamora, Aitor Joaquín Galán,
Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc Riera.

Cadets
C E Artà  3  - Montuïri 1
Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastia
Coll, Jorge Martin, Pau Riera, Antoni
Carrio, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynes, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano

Infantils F-11
Llucmajor 0  - CE Artà  2
Alineació: Joan Massanet, Antònia
Navarro, Pere Francesc, Llorenç
Tous, Pere Adrian, Xavier Darder,
Josep Maria Fiol, Pere Agustí, Joan

Riera, Joan Danús, Gastón Daniel,
Joan Arto,  Reduudne Ayadi, Carlos
Andrés.

Infantils F- 7
C E Artà  0   -  Alaró 4
Alineació: Joan Artigues, Francisco
Vega, Josep Amer, Carlos Andrés,
Edgar Nelson, Joan Seguí, Joan Pons,
Emili Navarro, Joan Sevillano,
Reduudne Ayadi, Joan Girart, Adrian.

Alevins
Santa Eugènia  4 -  C E Artà  5
CE Artà  5 – Felanitx  2
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.

Sant Salvador  9 -  Porto Cristo 0
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.

Benjamins F-7
Serverí 5 -  CE Artà  2
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sansó, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis, Germán
Colomer, Sergi López.

Benjamins F-8
Cala d’Or 2  -  CE Artà 3
Alineació: Jeroni Artigues, José
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornés, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller.
Prebenjamins
Santanyí  0 -   C E Artà  5
Alineació: Carlos Pérez, Julián Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.
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La Colònia de Sant Pere

Dins el terme artanenc està ubicat,
com a segon nucli de la població, la
Colònia de Sant Pere que roman unida
al parc natural de llevant, formant un
singular entorn protegit, on encara es
pot gaudir de l’encant de virginitat
que ens atorga la natura.
La Colònia de Sant Pere, s’assenta
sobre les terres que ocupava l’antiga
regió de Ferrutx del districte moro
d’Artà, situada a la costa oriental de
la badia d’Alcúdia, ocupa la part oest
de la serra de Llevant. Aquesta zona
rectangular constitueix una ampla
esplanada litoral definida pels
terrenys de les  possessions de Morell
i Ses Pastores.
Vora la necròpolis de Son Real,
seguint per la carretera d’Alcúdia fins
Artà, a la mateixa part del desviament
que condueix a Son Serra de Marina,
on es troba el talaiot de forma
quadrada «de la cova de sa nineta», i

al seu voltant es poden veure diverses
construccions adossades ben a prop
del torrent de na Borges, que actua
com a límit entre els pobles de Santa
Margalida i Artà. A pocs quilòmetres
es troba el desviament que du a la
Colònia i just passat el punt 1,300
km. hi ha un portell que ens dirigeix
al talaiot més majestuós de Mallorca,
conegut per Sa Clova des Xot o de Sa
Canova.
Mallorca posseeix un gran patrimoni
arqueològic i la cultura talaiòtica és
el seu plat fort, essent aquesta zona
on es poden trobar un gran nombre de
monuments que ho justifiquen. Són
testimoni de la presència de l’home
en època prehistòrica les coves
naturals d’enterrament com la de Sa
Davesa o la del Molí del Turó.
Els pobladors prehistòrics de la nostra
illa deixaren clares senyals del seu
pas pels voltants dels terrenys que

avui coneixem amb el nom de la
Colònia de Sant Pere, d’Artà. A canvi
de documentació escrita ens deixaren
importants mostres arqueològiques
que comprenen des del bronze
primitiu fins a l’època romana. El
poblat de na Xinxeta, el dolmen de
l’Aigua Dolça, les coves Bartolines,
el talaiot de ses Llenques i la cova de
la Devesa (cova natural
d’enterrament) i l’esmentada cova del
Turó del Molí, que es troba en ple
nucli urbà de la Colònia (al carrer de
Sant Mateu) són algunes de les
deixalles pretalaiòtiques més
destacades.
De l’època talaiòtica es conserven
també vestigis importants, de manera
més rellevant els trobats al poblat de
Sa Canova.
La llei de «Colònies Agrícoles i
Poblacions Rurals» de l’any 1868
beneficiava als qui volien passar a ser
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nous pobladors d’aquestes terres. Els
avantatges pels que decidiren ésser
els pioners de l’oferta pública i oberta
a tothom, foren l’assignació de
terrenys lliure d’imposts i
l’alliberament dels fills del servei
militar.
Els primers habitants que es
traslladaren a viure a la Colònia
pertanyien a vuit famílies, procedents
dels pobles d’Artà, Sant Llorenç,
Santanyí, Ariany i Felanitx. Eren
coneguts pels següents sobrenoms:
Canais, els Carboners, els Castellets,
els Ueus, els Estaques, els Geneques,
i els de ca’n Pamboli.
Constitueix tot un exemple de
solidaritat i bona harmonia, entre els
primers pobladors, la construcció d’un
modest oratori, que dedicaren a Sant
Pere, beneït l’any 1882.
Els terrenys que avui constitueixen la
Colònia de Sant Pere foren camp de
batalla quan el rei Jaume I el
Conqueridor, al capdavant d’un
exercit de 35 cavallers catalans i
centenars de soldats, amb gran esforç
aconseguí la rendició dels sarraïns
que estaven amagats per les
muntanyes de la Serra de Llevant.
Segons el Llibre dels Feits eren uns
mil cinc-cents moros els que estaven
dins les coves dels penya-segats
d’aquests paratges, esperant ajuda
d’altres llocs, però que mai arribà.
Fou el rei Jaume II qui va adquirir els
terrenys de la Devesa d’en Ferrutx
per dedicar-los a vedats per la cacera
de la casa reial mallorquina. Aquest
simbòlic conjunt de muntanyes, que
es troben agermanades amb les de
l’ermita de Betlem, constitueixen una
mampara que guarda de les
inclemències climatològiques a Sa
Colònia. Són prou conegudes les
muntanyes de sa Talaia Moreia, sa
Tudossa, sa Talaia Freda (561m).,, en
Xoroi i en Ferrutx ( 519m.), com a
parts integrants de l’anomenada
península de Llevant, on es pot veure
una cinquantena d’espais naturals,
sotmesos a una especial protecció,

convertint així a Mallorca amb un
tresor portador de garantia de futur.
El rei Sanxo, fill de Jaume II, amplià
molt més la Devesa de Ferrutx,
afegint-hi un alt nombre de terrenys i
poblant-la de porcs senglars. Però,
els reis no s’hi engrescaren massa i
pel maig de l’any 1333 vengueren un
tros a Gil del Colombers de Morell i
a Jaume Ferrer de Binialgorfa, avui
l’Ermita de Betlem, on s’hi pot anar a
peu i amb facilitat per una de les
muntanyes que té marcat el traçat.
A mitjan segle XIX, les 3500
quarterades que sumaven les
possessions de Sa Devesa, Betlem,
Alqueria Vella, Es Barrancar i Es
Caló passaren a ser propietat dels
germans Mateu i Andreu Homar,
d’Alaró, començant a realitzar el que
més endavant seria l’actual Colònia
de Sant Pere. L’agost de l’any 1880
s’aprovaren els primers plànols, que
foren realitzats per l’agrimensor
Antoni Bisquerra.
Malgrat la Colònia de Sant Pere sigui
un nucli agregat al municipi d’Artà,
els seus habitants tenen una
personalitat pròpia que els fa diferents,
cosa que queda plasmada amb el fet
que essent artanencs són, per damunt
de tot, coloniers.
A la Colònia d’Artà hi viuen unes
tres-centes persones. Arrel de la
construcció del port esportiu s’ha
ampliat el nombre de visitants, però
es pot dir que és dels pocs llocs de
Mallorca que encara no coneix el
«boom» turístic que caracteritza a la
major part de les zones costeres.
La Colònia s’obre com un ventall des
del cap Ferrutx fins al torrent de na
Borges. Tal vegada la conservació de
la seva bellesa encisadora sigui
deguda a la llunyana situació de
Ciutat. Com diu la dita: «Per Artà hi
arriba qui hi va», (es troba a 73
quilòmetres de Palma).
Un arbre que sovint és present és el
tamarell. Té grans ametllerars i
figueres d’una dolçor especial. Per
altra banda, el raïm de «Sa Colònia»

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

es considera exquisit. Les vinyes
arranquen de l’edat mitjana, quan el
rei Jaume I va ordenar que fossin
sembrades a la possessió de sa Devesa.
Dins els 12 quilòmetres de costa que
té la Colònia de Sant Pere es pot
gaudir de racons tan evocadors com:
l’Arenalet dels Ermitans, Ca los Cans,
Cala Mata, na Clara, el Barrancar, el
Caló... I per damunt tot, l’ampla platja
de 2 km. que uneix la Colònia, des de
l’Estanyol, amb Son Serra de Marina.
Són diversos els itineraris que es
poden emprendre des de la Colònia.
A 13 km. d’Artà, se poden contemplar
llocs de vertader interès cultural.
La platgeta que és el centre de la gent
que aprofita l’estiu per trobar la fresca
i la pau, es va posar a un lloc molt
emblemàtic: sa Bassa d’en Fesol, com
encertat és conservar la creu de pedra
que dóna la benvinguda, amb un
simbolisme prou eloqüent.
Volem acabar aquest reportatge
destacant un testimoni altruista, es
tracta d’una fita important en la curta
història de sa Colònia quan un dia del
llunyà 1922 arribaren quatre monges
(germanes de la Caritat) que es
dedicaren desinteressadament a cobrir
la manca de serveis educatius i
sanitaris.
Que com les torres de vigilància
marítima, sapiguem conservar el
positivisme que ofereix la Colònia de
Sant Pere i el seu voltant.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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Joan Lluís Estelrich, una biografia incompleta
Estam a punt de presentar las Poesías,
de Joan Lluis Estelrich Perelló de
1900, en la col·lecció Jano que edita
Calima Ediciones.
Avui en dia és una època que ha oblidat
completament una part dels intel·lectuals
que, des del mitjà del segle XIX fins a la
primera meitat del XX, formaren un grup
digne d’entrar en els llibres d’història de
la cultura. Estelrich en va ser un destacat
personatge, amb prou feines el recorda
Artà, el seu poble natal, del que hi ha
notícies en la seva correspondència. Va
escriure en castellà. Josep Sureda Blanes
el presentà com a castellanista. És un
dels oblidats. José Vidal Isern, en
Hombres de ayer (Treinta semblanzas)
de 1961 ja es queixà d’aquest silenci.
Estelrich duu, com a segon llinatge,
Perelló. Fou home inquiet, missè,
periodista i jo diria, creador d’una
correspondència que el món de la cultura
hauria d‘agrair-li. Se sol confondre amb
Joan Estelrich  Artigues. Un és d’Artà,
l’altre, de Felanitx; el primer neix al
1856;  el segon al 1896.
Joan Lluís Estelrich Perelló fou
professor de retòrica, lo que avui
diríem Llengua i Literatura
Castellanes. Va esser, també,  director
de La Última Hora.
Mantingué correspondència amb
Costa i Llobera, amb Rubió i Lluch,
però sobre tot amb Marcelino
Menéndez y Pelayo. Tant la
correspondència de Costa i Rubió
com la de Menéndez Pelayo ocupen
dos toms considerables publicats el
primer per Torres Gost; el segon per
Enrique Sánchez Reyes en el Boletín
de la Biblioteca Menéndez y Pelayo.
Poesías de Estelrich és un poemari
d’un poeta i traductor, que ens permet
entrar en aquest món de les
experiències de lectura i de les seves
observacions reflexives. Borges donà
carta d’identitat a la poesia filosòfica
per l’ús dels abstractes. Nosaltres
parlam de poesia cultural per les
referències a les experiències de fe o
de vida, com diria Quadrado, que de
la seva consciència intel·lectual ens
transmet.

Però ens hem proposat aquest article per
tal que, qui ho sàpiga, ens ajudi a
completar algunes llacunes de la seva
biografia. Primera llacuna, sols coneixem
les cartes que Estelrich escriví a Marcelino
Menéndez y Pelayo. Torres Gost, que
publicà les de Costa, Rubió i Estelrich en
un sol volum, pareix que no pot consultar
les del d’Artà. Ens agradaria, idò, conèixer
les que escriví als seus altres amics que
d’elles donen notícies. La
correspondència de tot personatge és part
important del que els investigadors
exposin sobre la biografia del autor.
La segona llacuna, se refereix a la
seva família. No hem pogut trobar els
seus descendents. Joan Lluís se casà
amb una viuda de la qual tingué una
filla amb la que va anar a Capdepera
a passar alguns estius. Pel que diu en
la carta de Menéndez y Pelayo, pareix
que tenia casa al poble.
En la carta del 23 de març de 1889,
l’anuncia els seus esdeveniments
familiars:
Mi querido Marcelino: Allá va
una noticia sin preámbulos: Me
he casado. Te ofrezco mi nueva
casa, Baluarte del Príncipe, 6.
Te advierto que de la ventana
del comedor de mi nueva casa
domino la bahía de Palma, y
como otro nuevo D.
Hermeguncio engullo y... me
arrulla el mar latino, etc., etc.,
etc. [...] Ya ves que al apagar
el casamiento los ardores de
mi virilidad, no amenguan mis
cariños literarios.
Forte che forte.
Me alentará el
ejemplo de Rubió,
que hace un libro
y un chico por
semestre... Mi
esposa se llama
Luisa Enseñat, y
te la presento.
Marcelino, en una
altra, hi afegeix:
«Me alegro que tu
Rosario sea tan

precoz y vejete en aquel delicioso
Capdepera que no he visto desde
1873.»
La seva dona, idò, es deia Luisa
Enseñat, i sa filla, Rosario. Vivien al
Baluart del Príncep, 6, on escriví un
bell sonet titulat La bahía de Palma.
Són els descendents de Rosario
Estelrich Enseñat, si els tingué, qui
ens podrien aportar més dades per
aquesta biografia entranyable.
Permeteu-me deixar constància del
meu domicili per a aquelles persones
que poguessin col·laborar: Sant
Joaquín 25, 8º G – 07010-Palma.
Però tenia també el propòsit de parlar
de la presentació de La vida
monástrica y eremítica, del cartoxà
Miquel M. Geli;  no obstant, no hi ha
espai per a tanta lletra. Amb lo que
hem exposat aquí, els interessats
hauran pogut emmagatzemar a la
memòria l’essencial de l’autor, s’obra
i  l’avís de la presentació de les dues
obres d’èpoques tan distants una de
l’altra que la primera és de 1670, y la
segona de 1900.
Com, sobre el dos llibres es farà una
presentació a Valldemossa i a Palma,
si Déu ho vol, deixam La vida
monástica i eremítica per parlar-ne,
com a motiu central, a la publicació
d’un altre article a Valldemossa i per
ventura a Palma.

Bernat Martí.

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

40 anys de la fundació del Club Llevant
(Transcripció de G. Bisquerra)

De la reunió de la Junta Directiva del
2 de gener podem destacar el següent:
Es va acordar la compra de 600 bosses
de caramels per repartir entre els nins
i nines amb motiu de l’arribada dels
Reis.
També que el dia 17 al capvespre se
celebraria un concert a càrrec de la
banda de música municipal de Palma.
Organitzar la posta a punt per muntar
un bar al club, pel qual motiu es
reunirien uns quants directius. Es va
tractar de la compra d’un piano en
bon estat pel preu de 30.000 pessetes,
la junta directiva acceptaria tal
proposta i a més que es podria adquirir
amb pagaments ajornats. També es
va tractar de muntar un orfeó
convidant les persones adequades i
interessades per a la seva organització.
A la reunió del dia 9 de gener es va
acordar, entre d’altres, el dia 11 de
gener al transcurs de la vetlada
musical, premiar la rifa pro-club amb
un transistor i una pepa. Celebrar una
exposició de Joan Sarasate el dia 12.
El dia 13 una excursió a sa Talaia
Moreia. Convidar el delegat de la
Caixa de Palma per assistir a
l’homenatge al delegat local, Antoni
Cursach, el qual rebria la insígnia
d’or del Club Llevant i un ram de
flors a la seva esposa.
Es va tractar d’organitzar un ball-
festival al saló de Can Matemales el
pròxim carnaval i el dijous llarder un
ball de disfresses i un espectacle de
ballet. També es va tractar i proposar
que l’ajuntament atorgàs la medalla
d’Alfons X el Savi a D. Andreu Ferrer

Ginard (Sagristà), i obrir un carrer a
nom del desaparegut i apreciat Mn.
Llorenç Lliteras Lliteras.
Es va acordar nomenar una comissió
per tal que a la propera tardor s’hagués
resolt la conveniència de seguir o no
amb el butlletí informatiu, el qual
s’incloïa al periòdic local Bellpuig, o
es fes a ciclostyl a càrrec del Club, la
qual cosa podia suplantar el citat
butlletí. Per a aquesta feina es
nomenaren els següents socis: Jaume
Alzina Mestre, Miquel Gili Morey,
Jaume Morey Sureda i Antoni Gili
Ferrer.
Es va donar a conèixer la decisió del
jurat corresponent al III Certamen
literari Vila d’Artà. El primer premi
de narració fou concedit a Margalida
Morey Pons amb l’obra «En Pere
Rialla». El segon de narrativa fou
atorgat a Miquel Mestre Genovard
amb l’obra «Un conte i una profecia».
El primer premi d’investigació va ser
atorgat a Antoni Gili Ferrer, titular de
l’obra «Contribución al rectorologio
artanense» i el segon fou per a Jaume
Alzina Mestre amb l’obra
«Demografia d’Artà». Els tals premis
s’entregarien a l’entremig del concert
a celebrar al Teatre Principal el 17 de
gener.
A la reunió de la Junta Directiva
del 23 de gener es va recordar la
celebració del dijous llarder i també
un festival per a associats. Els primers
dies de febrer, escenificar una obra de
Federico G. Lorca a càrrec d’un grup
d’estudiants de Barcelona. També es
va acordar fer neteja del local social,

lloc on es troba la sala de ping-pong
del club i quedant fixat el preu de 100
ptes. mensuals.
Reunida la junta directiva el 29 de
gener va tractar i acordar entre d’altres
els següents temes: Celebració d’una
vetlada de projecció de diapositives
sobre temes d’Artà i pel·lícules de
curt metratge sobre diferents
excursions organitzades pel club, de
personatges d’en Pere Pujol,
homenatge al corredor artanenc B.
Flaquer i espectacle de
s’Endavallament. També es va
acordar que dels permisos pertinents
per a la celebració del ball a celebrar
a Can Matemales, se’n cuidarien els
socis Jaume Casellas i Jaume Morey.
El dia 26 de febrer se celebraria un
festival al Teatre Principal amb els
següents participants:
Ballet a càrrec de nins de la localitat
i alumnes de la professora del club
Sra. Berchtold. Escenificació de
l’obra «Es xiflat». Ball espanyol amb
artistes de Ciutat. Interpretació de
l’himne del Club. Dècimes
desbaratades a càrrec de Francesc
Femenias.
Es va anotar la notícia d’un oferiment
que va fer D. Antoni Palmer de Cala
Rajada per interpretar una vetlada de
cafè-teatre per a principis de març.
Un altre oferiment a estudiar: la
celebració d’un curset de socorrisme
i salvament al mateix local social del
club.

col·laboració
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Ses gloses de na Maria
Xoroia
«Ja és aquí es carnaval,
temps de moltes fantasies;
com sortits d’un espiral
arriben els darrers dies.

Mos fan acte de presència
evolucionen cada any,
també conserven s’essència
que recorda un temps d’antany.

Entonam cançons serioses
d’altres més desbaratades;
així com ses greixoneres
tenim dolces i salades.

Darrers dies de padaços
i moltes improvisacions,
amb es so de ses ximbombes
acompanyades de cançons.»

Maria Cassellas

ES VEN CASA
de 140 m2.

per reformar a Artà

Preu: 110.000 Euros

Informació al tel. : 659 152 588

ES VEN ADOSSAT
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Del poc, molt

S’apropen les eleccions generals.
Angoixes dels contribuents de sentir-se
traïts per la ineficàcia del poder de l’Estat
i igualment de l’oposició. Mentiders uns,
mentiders els altres. Incapacitats de la
capacitat, de fer les coses bé. Tan sols
ofegar el poble; d’això sí que en saben...
i de cobrar grans sous també. I a nosaltres,
coces per a tots! I jo que me pensava que
les coces només les donaven els ases i les
someres...
D’ases i someres que remenen la cua i
mouen les orelles n’està ple, i el sestador
de la costa de Sant Jeroni de la capital del
regne, puces a balquena. Bramen i
bramen, sense dir res ni sentit.
Qui regentarà el sestador monclovita?
Un ase o una somera, ben segur, i a més
mentider.

Utrac
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Artà ara fa 77 anys (Extracte del periòdic local
Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 20 de gener de 1931
Una qüestió essencial era el titular
de la portada de la segona i darrera
desena de gener.
Una sorpresa dolorosa ha estat per a
molts la publicació del manifest del
«Partido regionalista mallorquín». Els
autonomistes es preparen per anar de
bracet d’aquest partit a les properes
eleccions generals. Convendria però
puntualitzar ben clarament que es
tracta d’una unió purament
circumstancial en vistes de les
eleccions i tinguda en compte
l’especialíssima estructura, que es
suposa té el cos electoral a Mallorca.
I escrivim es suposa perquè ningú sap
les sorpreses que pot donar el jovent
que votarà per primera vegada.
Lo que valen els fems d’estable i els
fems artificials.-
Aquest era el segon titular de portada,
que resumia les diferents opinions al
respecte dels fems obtinguts per la
fermentació de palles, brosses i altres
residus, la qual cosa ha donat lloc a
moltes discussions respecte al seu
valor. Si bé es reconeix que els fems
artificials tenen les mateixes qualitats
que els d’estable, són censurats pel
fet que surtin moltes vegades més
cars i de preparació molesta. En una
granja anglesa els tècnics han fet uns
experiments durant un any que vénen
a dissipar els dubtes que sobre el cas
es presenten i han deixat aclarit que,
prenent certes precaucions, es poden
preparar fems artificials excel·lents i
a preus satisfactoris.

De Ca Nostra
La secció informativa del poble
artanenc duia el següent: Fa uns dies
que un marxant d’antiguitats, al
parèixer enviat pels frares franciscans
de Ciutat, vengué a Artà i va fer
«dissabte» pels porxos del convent
emportant-se unes talles
renaixentistes i altres peces
artístiques. Sembla que l’Ordre dels
Terciaris franciscans vol fer un museu.
Ens sembla bé, però tenint un museu
a Artà no entenem el perquè han de
sortir de la vila aquestes peces d’art
sobretot no essent el convent de la
propietat dels frares, els quals en tenen
només l’usdefruit. Creim que tots
aquests objectes haurien de tornar a
Artà i si dins el convent no hi ha el
lloc que els pertoca es podrien deixar
en dipòsit al Museu d’Artà.
El passat dia 29 va morir a
conseqüència d’un atac al cor l’amo
en Francesc Forteza, Josepet, a l’edat
de 83 anys.
A la fi s’ha aconseguit que en els
enterraments es doni el condol al
carrer de Son Servera i per major
comoditat l’ajuntament ha fet
instal·lar un llum a posta per encendre
en tals casos.
Ha visitat la nostra redacció el nou
setmanari regionalista «La Veu de
Mallorca». Sembla que serà el
portaveu del Centre Autonomista,
agrupació política de la qual en son

degut temps es va publicar el manifest
que va dirigir a l’opinió.
Dia 19 de desembre a la Sala tingué
lloc la subhasta dels arbitres de la
vila. Foren adjudicats als següents
postors: Plaça i ocupació de la via
pública per 2.476 pessetes a Bernat
Torres Carrió. Vins per 4.513 al
mateix. Escorxador, carns i
reconeixement sanitari dels porcs de
matances a Miquel Bonnín Fuster per
21.506 ptes. Peix a Miquel Oliver
Solivellas per 1.800 ptes.
La festa de St. Antoni no va ser molt
animada enguany. El dissabte feia
molt fred. Només es feren tres
foguerons a altres tants cafès. A la
coalcada es beneïren 42 animals.
Ens assabentam per la premsa de
Ciutat que el nostre amic Andreu
Ferrer, fundador del nostre periòdic,
ha estat obsequiat a l’Hotel Reina
Victòria de Palma, amb un te d’honor
amb motiu d’haver fundat el setmanari
regionalista La Veu de Mallorca.
Relació nominal dels reclutats del
reemplaç de 1930 que s’han de
presentar a la Caixa de Reclutament
d’Inca el 28 del corrent a les 9 del
matí:
Mateu Alzamora Sureda, Cama.
Bartomeu Esteva Guiscafrè, Sanet.
Cristòfol Escanelles Alzamora, Tet.
Jaume Forteza Fuster. Mateu Ferrer
Lliteras, Puceta. Josep Fuster Picó,

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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Sopa de
lletres

Guillemots

entreteniments

SUDOKU ----- Nivell molt fàcil ---->

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Mira aquestes heretges, que diuen que
no hi ha Déu. El sentiment per excel·lència. 2. Passaré la nit
a tal lloc. 3. Tallau fins només deixar un milímetret. Porta cap
aquí. 4. Madones que transportaven mercaderies en carro; ara
ja hi ha l’agència. 5. Eructis. Pagaré amb aquesta moneda si
vaig al país del sol naixent. 6. Quan plou i fa sol podem aquest
arc. Repara un crim o una falta. 7. Llegiria un text i vosaltres
el posaríeu per escrit. Consonant. 8. El millor. Producció,

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

Cercau el nom dels 10 rius més llargs del món: Nil,
Amazones, Yangzi, Mississippi, Groc, Obi, Amur,
Congo, Lena, Mackenzie.

posada en circulació. 9. Treguin brots les plantes. De poca
profunditat. 10. Més enllà dels estels. Ni fadrins ni divorciats
ni viudos.
VERTICALS: 1. Qui no té cap nacionalitat. Consonant. 2.
Hi ha el d’ETA i el d’Al Qaeda. 3. Que va a l’atzar, d’una
banda a una altra. Article. 4. A Manacor hi ha una torre amb
aquest nom. 5. Toquis un instrument. Més que un conegut.
6. Casa de. Instrument de quiròfan. 7. Deixis com mort.
Consonant. 8. Més enllà del braç. Torna a estudiar per
acabar d’aprendre. 9. Faci el bisbe un sacerdot. En tenc un
al moll, sempre a punt de partir. 10. Acusats culpables.
Sistemes solars microscòpics.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres

Guillemots

Publicava el entreteniments

Sudoku

FotografiaFotografiaFotografiaFotografiaFotografia
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

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

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

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

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A T E E S  A M O R 
2 P E R N O C T A R E 

3 A R R A N A U  D U 
4 T R A G I N E R E S 

5 R O T I S  I E N  
6 I R I S  E X P I A 
7 D I C T A R I A  T 
8 A S  E M I S S I O 
9  M E S I N  S O M 
10 C E L  C A S A T S 

 

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

Fa 40 anys
Gener del 68

[...] parlar dels dimonis, que enguany
estrenen un vestit nou. Els vestits que
han duit fins ara els notres dimonis
foren pintats, fa una trentena d’anys ,
per l’amo En Pep Bul·lo, i és clar
havien tornats vells. Els Obrers,
diligentíssims, trobaren oportú fer-
los uns vestits nous i encarregaren
aquesta delicada missió an En
Bartomeu Gili (a) Sua, que –ens
consta- hi ha posat tot el seu sebre.

Fa 25 anys
Gener del 83

Uno de los lugares más visitados
durante estos dos días de fiestas ha
sido, la Posada del Olors, convertida
en Residencia para jubilados. La
opinión general es de satisfacción por
las obras que se han realizado para la
ubicación de este centro que D.m.
pronto se pondrá en funcionamiento,
y que si bien aún faltan algunos
detalles a terminar, se prevé que tendrá
la comodidad y prestación que las
personas ancianas necesitan.

Fa 10 anys
Gener del 98

El CIM (Consell Insular de Mallorca)
va otorgar una subvenció de 10
milions de pessetes per restituir i
segellar l’antic abocador de fems de
Can Canals. Des de principis del 97 ja
no s’hi aboca fems ja que ara es du a
l’Estació de Transferències d’Alcúdia
i després a la incineradora. Les tasques
que s’han de realitzar ara a l’antic
abocador són: buidatge de cendres,
obres d’excavació i replanació i
reposició d’argiles i terres vegetals.

C/ de Rafel Blanes
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Jordi Gasull. Fotografia
http://www.jordigasull.net/
Fotografies De color / De postal,
societat, tal qual. 2, BudaPark, treball,
societat, tal qual. 1, Mataró ciutat,
Barros, Astúries, ciutadans, setmana
santa 2004, fira d’abril de Barcelona,
espais, imprès/publicitat.

Marta Barceló Jordán
http://www.marta.com/index.php/
image/fumdecolors/
Marta’s Little Shop of Horrors.
Fotografies de Badalona, Cardedeu,
San Francisco, Seattle, els meus
gossos (Husky, gos d’atura), el meu
gat i un parell de coses sobre mi… All
pictures Copyright by Marta Barceló.

Narcís Munsó - Fotografia, poesia i
natura
http://www.narcismunso.com/
Aquesta pàgina web és un intent de
conjuminar quatre de les meves

aficions: La fotografia, la poesia, la
natura i la docència. Blanes.

ouyea lomografies
http://ouyea.iespana.es/
web site dedicat a la càmera russa
LOMO. una nova manera d’entendre
la fotografia.

Pep Escoda Fotoestudi
http://www.pepescoda.com/
Web de Pep Escoda Fotoestudi.
Informació del treball fotogràfic
d’aquest artista tarragoní. Premis,
arquitectura, interiorisme, retrat,
publicacions, galeria, making off,

links i contacte web. Versió en català
no operativa.

Perpinyà - Visa Pour l’Image
http://www.visapourlimage.com/
catalan/index.php3
Festival de Fotoreportatge, cada
principi de setembre, d’ençà 1989,
converteix Perpinyà en el testimoni
de la seva època. Esdeveniment
cultural i mediàtic durant 15 dies de
setembre. Les imatges retroben llur
vocació.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Divendres 1 a les 21 h.
MALVASIA PRODUCCIONS
presenta:
Aquesta obra, parteix de la drama-
tització teatral de dues narracions de
l’escriptora Maria Antònia Oliver,
autora que ha estat Creu de Sant Jordi
de les Lletres Catalanes de 2007. És
una petita peça teatral que ens parla
de la vida des de la mirada de dues
cusses, amb la tendresa que ens
inspiren els seus dubtes, reflexions,
alegries i pèrdues.
Direccció: Pep Pascual i Assun Planas
Actrius: Maria Rotger i Assun Planas.
Durarada: 55 minuts.
Preu : 10€

Diumenge 3 febrer, A  les 19 h.
CINEMA
REC
Edat: 18 anys
Gènere: Terror
Duració: 85 minuts
Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró
Intèrprets:
Pablo Rosso, Javier Botet, Manuel
Bronchud, Martha Carbonell, Claudia
Font, Vicente Gil, María Teresa
Ortega, Jorge Serrano, Ferran Terraza,
Manuela Velasco, David Vert, Carlos
Vicente
Sinopsis:
Una periodista i el seu càmera estan
fent un reportatge sobre els bombers.
El que semblava un rescat rutinari es
convertirà en un autèntic infern.

Dijous 7 febrer
Cinema Club a les 21h
La zona
Edat: 13 anys
Gènere: Thriller
Duració: 97 minuts
Director: Rodrigo Plá
Intèrprets:
Maribel Verdú, Daniel Giménez
Cacho, Carlos Bardem, Daniel Tovar,
Alan Chávez, Mario Zaragoza,
Mariana de Tavira
Sinopsis: L’Alejandro és un
adolescent que viu en una zona
residencial tancada i amb molta
seguretat privada. L’entrada de tres
intrusos per robar alterarà la seva
vida.

Diumenge 10  febrer  17 h.
CINEMA  INFANTIL
Bee movie
Edat: Apta
Gènere: Animació
Duració: 90 minuts
Director: Steve Hickner, Simon J.
Smith
Sinopsis: Una abella anomenada
Barry descobreix que els humans
porten segles robant la mel de les
abelles. Per acabar-ho, decideix
demandar la raça humana.
Versió doblada al català.

Diumenge 10 febrer 19:30 h.
CINEMA
La zona
Edat: 13 anys
Gènere: Thriller
Duració: 97 minuts
Director: Rodrigo Plá
Intèrprets: Maribel Verdú, Daniel
Giménez Cacho, Carlos Bardem,
Daniel Tovar, Alan Chávez, Mario
Zaragoza, Mariana de Tavira
Sinopsis: L’Alejandro és un
adolescent que viu en una zona
residencial tancada i amb molta
seguretat privada. L’entrada de tres
intrusos per robar alterarà la seva
vida.

LA ZONA, la fem dijous i diumenge.
No és una errada.
Si us manca informació, no dubteu en
demanar-la. Gràcies. joan.
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TORNAREM EL DIA 8/II

cloendaRacó

A
vui presentam

 als nostres lectors una fotografia que ja fa història però que tam
bé és de rabiosa actualitat degut al m

otiu que representa.
D

evia ser m
és o m

anco devers l’any 1952 quan aquest grupet d’11 m
úsics després de la coalcada o la víspera de la festa (no es recorda bé), de Sant A

ntoni
anaren a plasm

ar les fesom
ies a casa d’aleshores fam

ós retratista Jaum
e Lluïsset.

Els anom
enarem

 com
 tenim

 per a costum
 d’esquerra a dreta.

A
 la filera de darrera hi trobam

:
A

ndreu G
allet, Toni X

inet, G
uillem

 B
isquerra, Jaum

e Fusteret, Jeroni M
urtó i Toni Espinosa.

M
és avall : R

afel C
aparrot, Tom

eu Sansaloni (el qual feia poc havia ingressat a la banda i l’únic que encara hi aguanta), Sebastià B
alaguer, Toni Salem

i M
ateu M

etler.
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