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

ES VEN DUPLEX
de 260 m2 a ARTÀ

Informes: telèfon 971836730
«BAR MATEU» Xisco Mosca

Temps de reflexió

I no ens referim a reflexionar sobre el temps de
quaresma que fa pocs dies ha entrat dins el
calendari de les nostres vides.
Encara que sigui ben necessari entrar per ventura
dins nosaltres mateixos per veure com anam
d’ànima, que no d’ànims, i fer una seriosa reflexió
d’on venim, on som i on anam.
El cas és que sense voler entrar dins les
consciències de la gent, sí volíem fer un recordatori
perquè els ciutadans artanencs no aturen de donar
queixes sobre l’aplicació de les normes de policia
i bon govern.
Com tothom sap i no és cap secret sinó que ho és
de viva veu, el nostre poble pateix fa molt temps
de ser un camp desordenat en qüestió dels cans a
lloure. Tothom coincideix que si ell comandàs, té
la solució per acabar d’una vegada per totes amb
aquest tema tan desagradable.
Potser sia una qüestió política, perquè la mesura a
aplicar podria ser de perdre vots a les eleccions
municipals? Pensam que no és aquesta la qüestió.
Els ciutadans que veurien amb bons ulls la mesura
d’acabar amb aquest problema serien molts més
que els que la reprovarien. De segur i de llarg. No,
no es sap el motiu de per què no es prenen les
mesures pertinents per solucionar el tema. Hem
de creure que els nostres governants no hi volen
posar remei? Segur que si ho afirmàvem no
tendríem la raó. Doncs, què passa? Per què no es
comença a fer-hi feina de valent?
Demanaríem als nostres governants locals que
prenguessin bona nota, reflexionassin en comú i
mirassin de donar una solució definitiva a aquest
tema tan parlat, sobre el qual nosaltres feim una
vegada més pública demanda dels ciutadans
artanencs.
Temps de quaresma, temps per a la reflexió.
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

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

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

 112

Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
S’acaben els Darrers Dies...

Qui no ha sentit dir allò de Curtet i alegret! Idò això han estat enguany els Darrers Dies, alegrets i, sobretot, curtets.
Les coincidències del calendari festiu han volgut que enguany el Dijous Llarder caigués dins el mes de gener amb la
qual cosa el període anomenat Darrers Dies, i que s’ha d’emmarcar entre Sant Antoni i el començament de la Corema,
ha estat ben estretet. Aquest fet ha ocasionat que els ximbombers del poble s’hagin vist obligats a anar a «escarada»
i no hagin tengut ni un dia de descans. Tot i això ells han estat ben fidels a la tradició i cada vespre s’ha pogut sentir
en un lloc o un altre del poble l’especial roncar de les ximbombes.

La rueta infantil

Tot i que les ximbombades són l’ànima dels Darrers Dies, el fet
de celebrar-se a cases particulars fa que no estiguin a l’abast de
tothom amb la qual cosa són les distintes rues les que es
converteixen en les principals protagonistes de la festa. Una de
les més destacades, tant per nombre de participants com per
vistositat, és la rueta infantil. Els alumnes dels tres centres del
poble s’esforcen de valent per mostrar orgullosos les disfresses
que prèviament han elaborat. Enguany els encarregats d’obrir la
desfilada foren els alumnes del col·legi Sant Salvador que varen

recrear un viatge a través de l’espai.
Estrelles, coets, la lluna, distints
planetes... els motius eren variats i
ben vistosos! A continuació els
alumnes de Na Caragol ens feren
retornar 800 anys enrere, fins 1208,
any que va néixer el Rei Jaume I.
Moros, escuts, cavallers, dames de la
cort, senyeres, els monjos
premonstratesos que arribaren a
Bellpuig i fins i tot un drac serviren
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
perquè els alumnes poguessen treballar
i descobrir un retall ben important de
la nostra història. Finalment, els
alumnes del col·legi Sant Bonaventura
varen ser fidels a la idea que pels
Darrers Dies tothom ha de treure la
seva disfressa del calaix. Des de fa
uns anys, aquest centre reivindica el
retorn a l’antiga costum d’aprofitar
qualsevol cosa per fer una disfressa
sense haver de recórrer ni a despeses
inútils ni a engreixar encara més les
arques de les grans empreses
comercials. Enguany damunt la plaça
hi va haver l’actuació d’un grup de
pallassos que va fer malabars i jocs
per als més petits. Per cert, damunt la
plaça del Conqueridor hi va haver una
vertadera batalla de farina que va fer
que semblàs que havia nevat al centre
del poble. Molt encertadament, els
membres de la policia local
s’encarregaren de requisar les bosses
d’ous per evitar brutors i mals
innecessaris.

La rua del Dijous Llarder

Si bé les ximbombades estan cobrant
força any rere any i de cada vegada hi
ha més gent que hi participa, les rues
que es fan el vespre han quedat
estancades i no destaquen massa ni
per la seva vistositat ni pel nombre de
participants. Ja sabem que la rua del
dijous és la de les bubotes. Qui surt no
cerca la bellesa del seu vestuari sinó
passar-s’ho bé a costa de fer befa a la
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
gent que està mirant la rua. Enguany
hi havia uns 150 participants que varen
desfilar seguint el ritme marcat
magistralment per la banda de música
d’Artà.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
La rua del dimarts

Enrere queden aquells anys en què es podien comptabilitzar entre 800 i 1.000 persones disfressades. Ara amb prou feines
es superen els 400 participants. Tot i això, s’ha d’encoratjar la feina feta per les tradicionals comparses, ja que són les
que encara mantenen viva la flama de la rua. Un any més les disfresses han destacat per la seva vistositat i pel seu color,
sense deixar de banda l’originalitat de les diferents propostes.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.

 116

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

Venda vehicles
Reparació xapa,
Pintura
Mecànica

Servei de vehicle substitutiu

Els Serveis Educatius informen

Durant el mes de gener els Serveis
Educatius Municipals, juntament amb
la Direcció General de Biodiversitat i
una brigada de l’IBANAT de la
Conselleria de Medi Ambient, han
organitzat unes sembrades a la finca
pública de sa Duaia. Els participants
han estat els nins i nines de 5è i 6è
d’Educació Primària de tots els
centres escolars del nostre municipi.
Ja fa un bon grapat d’anys que els
Serveis Educatius Municipals
promouen i organitzen aquesta
activitat, la qual ja s’ha convertit en
una tradició que permet que les nostres
muntanyes continuïn poblades
d’arbres i que els més joves prenguin
consciència de la importància de la
protecció del medi natural.
Abans d’anar a repoblar, es va
realitzar una activitat a les aules amb
una tècnica de la Conselleria i
l’educadora dels SEM per tal
d’introduir els alumnes en la
problemàtica que el nostre municipi
va patir amb els incendis forestals i en
la necessitat de repoblar els terrenys
per minvar també l’erosió del sòl. Les
sembrades es varen realitzar durant
dos dies: divendres 18 de gener anaren
a sembrar els alumnes de Sant Salvador
i Sant Bonaventura, i divendres 25 de
gener foren els del CP Na Caragol,
els qui realitzaren l’activitat. En total,

hi participaren 184 nins i nines i se
sembraren uns 400 pins i alzines. El
bon temps va acompanyar la diada,
fet que va facilitar poder gaudir més
de l’activitat.
En el marc d’aquest programa encara
s’han de dur a terme altres activitats,

sobre les quals us informarem en
properes edicions d’aquesta revista.
Des dels Serveis Educatius volem
agrair la feina feta a tots els
participants, alumnes, mestres i tècnics
que hi han col·laborat.

noticiari
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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.

Presentació del cançoner del Darrers Dies de Jaume Cabrer

El proper dia 29 de febrer, a les 20’30
h, a la residència, tendrà lloc la
presentació del cançoner dels Darrers
Dies que ha recopilat Jaume Cabrer.
Tal com explica el mateix autor, aquest
cançoner pretén esser una recopilació
de l’ex-tens repertori que es pot cantar
a Artà durant una ximbombada
qualsevol. De tots és sabut que al
nostre poble encara es manté molt
viva la sana costum de reunir-se i
cantar durant els Darrers Dies
acompanyats de instruments
tradicionals –ximbombes, xorracs,
castanyetes, ferraguins, ...- . Al
cançoner que presentarà Jaume
Cabrer s’hi poden trobar transcrites
les lletres de totes aquelles cançons
que es pòden sentir nit rere nit a Artà
entre Sant Antoni i el començament
de la Corema. La presentació del
cançoner, que tendrà lloc a la
residència, anirà a càrrec de Miquel
Sbert, autor dels llibres «Fires i
mercats de Llucmajor» i «Oh mar
blava, que ets de trista: l’emigració a
Amèrica al cançoner popular de
Mallorca». Miquel Sbert, a més de ser

un respectable coneixedor
del folclore mallorquí també
s’ha encarregat de redactar
el pròleg que encapçala el
cançoner de Jaume Cabrer i
en el qual destaca la feina
feta amb frases com ara «ha
recopilat cançons en Jaume
de les que a Artà ha sentit
cantar i ha cantat tota la vida
durant el parèntesis festiu
dels Darrers Dies. El seu no
és, ni vol ser, el treball d’un
etnòleg que, pacient i amb
curiositat intel·lectual, vol
apropar-se a les produccions
culturals d’una comunitat per
extraure’n, en comparació
amb altres, la simbologia
profunda. El treball d’en
Cabrer és un treball per a la
vida. Una recerca que,
basada en la vivència que,
com a artanenc, experimenta any rere
any, i que intenta guardar perquè pugui
esser repetit i renovat anualment tot
un món festiu característic». En
definitiva, el cançoner d’en Jaume

Cabrer és un d’aquells llibres que tot
artanenc hauria de tenir a la capçalera
del seu llit ja que recull una part molt
important de la nostra cultura i de la
nostra forma de ser.

Conferència al Museu d’Artà

El proper dia 27 de febrer, a les 20’30 hores tendrà lloc la conferència «El
Virginal i la música de tecla de Mallorca en el segle XVII» a càrrec de
Xavier Carbonell Castell.
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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.

Inaugurada la Penya Mallorquinista d’Artà

El passat dia 28 de gener tal i com
estava previst i anunciat, es va
inaugurar la Penya Mallorquinista
d’Artà, acte que es va celebrar al
restaurant Ca Nostra.
Abans de l’acte d’inauguració, es va
reunir molta gent a la Cafeteria
Almudaina, seu de la Penya, lloc on
van arribar els convidats, Vicenç
Grande, president del C.D. Mallorca,
acompanyat d’alguns jugadors del
Club com per exemple Oscar Trejo,
Gonzalo Castro i Fonseca del filial
Altres com Miki Garro de la fundació
del Reial Mallorca, el president de
l’associació de Penyes de Mallorca, i
altres persones annexes al Club.
Després de les salutacions de rigor i
les fotografies pertinents es dirigiren
tots cap al restaurant de Ca Nostra
lloc on es va servir un bon sopar als
110 comensals entre socis i convidats.
La taula preferent la varen compondre
a més dels esmentats convidats
venguts de Ciutat, la presidenta de la
recentment inaugurada Penya
Mallorquinista d’Artà, Conxa
Moragues.
Començaren els parlaments de la mà
del locutor de Ràdio Artà, i ho feren el
batle d’Artà Rafel Gili, el president de
les Penyes Sr. Capllonc, el president
Grande i la presidenta de la Penya
Conxa Moragues.
Tots coincidiren en què naixia una
associació que al pas del temps seria
una de les més nombroses de l’illa ja
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que a l’acte inaugural contava ja amb
118 associats.
El president Grande va animar a tots
i cadascun dels associats a desplaçar-
se cada diumenge a animar l’equip
mallorquí i sobretot el pròxim dimecres
que s’havia de suar la camiseta front
el Getafe a la copa del Rei, i que
esperava el suport de tots.
Abans d’acomiadar-se, els convidats
varen oferir als presents l’ocasió
d’estampar autògrafs en agraïment a
la convidada.
No cal dir que totes i cada una de les
intervencions foren llargament
aplaudides per tots els presents al
sopar. També recalcar que Bellpuig
s’hi va fer present, convidat per la
Penya, i dóna fe del que va passar a
aquest acte d’inauguració de la Penya
Mallorquinista d’Artà.
Afegir que vàrem aprofitar per parlar
amb el secretari de la nova entitat,

Jaume Ginard, el qual ens va facilitar la feina de redactar aquesta crònica.
La Junta directiva de la Penya està composta per, Conxa Moragues, presidenta,
Andreu Servera, vice-president, Jaume Ginard, Secretari, Andreu Garau,
tresorer i molts vocals com Carlos Ramírez, Tomeu Caldentey entre d’altres
que no anomenam però que hi són pel bé de l’associació.

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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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

Presentació de llibres al Teatre
El divendres dia 25 de gener es va fer
la presentació a la sala d’actes del
Teatre d’Artà, dels llibres Poesies de
Joan Lluis Estelrich i la Vida
monàstica i eremítica de Miquel M.
Geli, els quals foren presentats per
Bernat Martí i Antoni Gili
respectivament.
Feu la presentació de l’acte la regidora
de cultura i festes del nostre
ajuntament Paula Ginard, per després
cedir la paraula als presentadors Gili i
Martí respectivament.
No cal dir que l’acte fou del gust dels
espectadors que, encara que pocs, si
que escoltaren amb molta atenció les
paraules de cada presentador. Mn.
Gili fou el que va presentat la Vida
Monàstica i Bernat Martí Poesies de
Joan Lluís Estelrich, un home que
encara que no era artanenc si que va
tenir molta relació professional i
cultural a la nostra vila.
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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
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Litres Mitjana

noticiari

SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
dimecres, 2 3,6 2,2 2,4 2,5 2 3 2,2
dijous, 3 6,4 6,9 6,2 7,9 6,4 8,0 8,5
divendres, 4 0,2
dimecres, 9 0,2
dijous, 10 0,9 0,4 0,6 1,7 1,0
divendres, 11 4,3 3,9 3,8 3,6 4,2 0,5 4,0
diumenge, 13 5,7 0,2
dilluns, 14 4,4 4,3 3,4 5,2 4,7 10,5 11,5
dimarts, 15 3,0
dimecres, 16 5,8 6 2,4 2,0 1,8
dijous, 17 0,4
dissabte, 26 0,5

MES 25,3 23,5 23,4 23,9 19,7 25,5 24,2
ANY NATURAL 25,3 23,5 23,4 23,9 19,7 25,5 24,2
ANY AGRICOLA 533,5 611,9 623,8 566,2 604,8 569,8 595,6

MES 5,9 7,0 7,0 10,9 8,9 7,0 7,7
ANY NATURAL 5,9 7,0 7,0 10,9 8,9 7,0 7,7
ANY AGRÍCOLA 410,6 406,6 387,2 371,0 429,3 408,2
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (GENER DE 2007)

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES GENER DE 2008

TOTALS
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Temperatures Gener 2008

Temperatura Màxima: 20,5 ºC (dia 28).
Temperatura Mínima: 1,9 ºC (dia 1).

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 14,5 1,9 8,2
2 15,1 6,0 10,6
3 16,5 7,6 12,1
4 12,9 7,4 10,2
5 17,1 11,5 14,3
6 19,5 11,2 15,4
7 20,2 7,5 13,9
8 14,1 6,2 10,2
9 15,4 11,3 13,4

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

Mitjana 16,6 6,9 11,8

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Gener 2008   

noticiari

Curiositats del camp

És ben ver que la mare naturalesa ens té sempre sorpresos amb els seus
privilegis que l’home no entén ni entendrà mai.
Avui presentam als nostres lectors una cosa ben curiosa i que al dir dels
pagesos més antics i entesos de la nostra ruralia mai s’havia vist ni sentit
comentar: Un ram de quatre taronges clementines en un sol brot i que per cert
són de bona cuita encara que
no siguin cultivades al nostre
terme.
La persona que ens va fer
arribar la notícia (nosaltres
férem la foto), d’aquesta
curiositat, bon artanenc i molt
entès amb qüestió d’arbres,
ens va dir que aquest fruit va
ser recollit a Manacor, lloc
d’on ho va dur el placer que
cada dimarts ve al mercat i
que posa just donant l’esquena
al lloc del peix.

Ecos

Defuncions gener 2008

Dia 04, Antonio Guerrero Caro, 66 anys. (De
Hinojosa del Valle)
Dia 11, Pedro Abad Martínez, 89 anys. (Colònia
sant Pere)
Dia 28, Francisco Nicolau Capó, 89 anys. (Beca).
Dia 31, Margalida Morey Cabrer, 98 anys.
(Escolana).

ES VEN CASA
de 140 m2.

per reformar a Artà

Preu: 110.000 Euros

Informació al tel. : 659 152 588
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de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VEN ADOSSAT
 A ESTRENAR

A LA COLÒNIA DE SANT PERE

Informació : Tel. 607 841 659

Els ametllers han tornat a florir

Passejar per les contrades de la
Colònia de Sant Pere és, en aquesta
època de l’any, un plaer pels sentits.
El verd ens envolta per tot arreu i la
flor blanca o rosada dels ametllers
donen als camps un segell i bellesa
especial. No hi ha res més gratificant
que veure’ls i olorar l’ambient que
desprenen en tot el seu voltant..
A cap lloc de l’illa es desperten aquests
arbres tan prest. Són atrevits i
constitueixen un repte a les
revinclades fredes del cor de l’hivern.
Sense els ametllers la Colònia seria
una altra cosa i el gener seria més
monòton. A la Colònia encara és
normal anar a passejar i veure
ametllers a una banda i a l’altre del
camí i eixamplar la vista i poder
contemplar sementers d’aquests
arbres ben alineats, podats i cuidats.
Però això, per desgràcia, pot canviar.
Els ametllers foren durant molts
d’anys una font d’ingressos important
per als pagesos de la localitat. Avui
de pagesos a penes en queden i el
preu de les ametllers, tal com ha anat
aquests darrers anys, no compensa
ni del molt els mals de caps i la feina
que dur sembrar, mantenir, conservar
i gestionar  aquests arbres.
Tal com van les coses moltes àrees
naturals del nostre poble es poden
convertir en zones degradades i quan
les institucions illenques, tan donades
a parlar de la protecció del paisatge, hi
vulguin ficar mà i ressuscitar-lo a

base de subvencions ja arribaran tard.
Hem de desestacionar el turisme,
diversificar l’oferta turística diuen els
nostres polítics, però de moment no
se’ls ocorr altra cosa que destruir
paisatge i deixar a la inèrcia dels
mercats, que la pagesia, la poca que
queda, es mori.
Quan els ametllerars hagin
desaparegut els turistes no vindran
per veure’ls, al gener, i es quedaran a

ca seva. Lògic i trist.
Fins quan, al venir aquest temps,
podrem escriure sobre els ametllers
en flor i olorar el seu inconfusible

flaire?:
Mentre el nostre poble es senti
hereu responsable d’aquells
coloniers que amb el seu esforç
feren de la Colònia un immens jardí
poblat de vinyes, ametllers, figueres
i garrovers.
És absurda aquesta confiança? De
cap manera. El nostre poble té
ànima, autoestima, recursos
emocionals i psicològics per seguir
desplegant aquelles capacitats que
l’han fet bell i li han merescut el
reconeixement dels qui l’han
conegut. Pot ser ens falti, en
aquests moments, algú que ens ho
recordi.
El caliu de la consciència heretada
encara està encès, a la nostra
generació li correspon el deure de

que no  s’apagui ni s’esvaeixi.
Així, doncs, seguirem sembrant
ametllers i cuidant els que tenim amb
el desig que els nostres fills i nets els
puguin veure florir.
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de la Colònia
Centre Cultural
La festa dels Reis

El Centre Cultural s’ha ocupat sempre
en col·laboració amb l’ajuntament de
la preparació d’aquesta festa. I també
és costum que la gent que se’n ha
ocupat es reuneixi un vespre per a
sopar plegats i comentar
l’esdeveniment. Aquest sopar,
enguany, va tenir lloc divendres  dia 1
de febrer al Bar Centro. Fou una
reunió molt agradable a la qual hi
assistiren el batle Rafel Gili, el delegat
de batlia Jeroni Cantó i la regidora de
Cultura i Festes Paula Ginard.
En el sopar finançat per l’ajuntament
no hi va faltar res: entrants, ensalada,
porcella rostida, ensaïmades i bons
vins.
L’ambient, el propi d’un col·lectiu el
qual podríem definir com a voluntariat
de la Colònia. Gent de tota edat
integrada bé en la AMIPA o en la
directiva del Centre Cultural o, els
germans i gemanes Martí Ferrer que,
des de fa molts d’anys, posen a
disposició de la festa les seves
barques. Però hi havia moltes d’altres
persones que a títol personal es pot
comptar sempre amb elles quan es
tracta de col·laborar en bé del poble.

La festa, si tenim en compte els
comentaris del carrer i dels
organitzadors, es va organitzar bé, es
va treballar amb ganes i va sortir
lluïda.
Al escriure aquesta nota estava
pensant que és una sort poder
pertànyer a un poble, que encara que
petit, o per ventura també per això,

conserva i promou una cultura pròpia,
(la música, l’esport nàutic, el hoquei...),
i valora i cura de les seves tradicions.
Margalida Munar en nom del Centre
Cultural va donar les gràcies a tots per
la col·laboració mostrada.

Carnaval o el temps de la fantasia
El Centre Cultural fou diumenge
capvespre l’escenari de la festa de
carnaval dels nins i nines de la Colònia.
Resultava evident que aquests dies
els pares i mares havien girat els
armaris per treure les fresses i sortir
a fer bulla. El local semblava la sala
d’un palau  rococó per on hi desfilaven
i ballaven reines, princeses, còmics,
sirenes, ossets, monges, ballarines,
guerrers, cowboys, supermans, homes
aranya... Personatges tots ells
encarnats pels infant i nins i nines de
la Colònia que s’ho passaven de lo
més bé celebrant el carnaval.
La Directiva del Centre havia disposat
el local de manera que no hi hagués
impediments  a fi de què els nins i
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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

nines es poguessin moure amb llibertat
i amplitud. A l’entrada hi havia, així
mateix, una taula plena d’ensaïmades,
caramells, i una olla de xocolata per a
tots els participants a la festa, petits i
grans. Tampoc hi faltà en cap moment
la música amb divertides cançons que
mares i infants escenificaven
mitjançant danses que el ritme i la
fantasia anaven dictant.
Per un dia tots érem iguals i gaudíem
de la mateixa festa. És la gràcia del

Retalls

Quina ximbombada!

El divendres dia 1 de febrer vàrem celebrar una
ximbombada a l’escola. Va ser tot un èxit, i és que feia una
setmana que l’estavem preparant. No ens va faltar de res!
-Tinguérem ximbombes. Ja feia una setmana que els nins
i nines practicaven, i veient amb les ganes que ho feien, els
mestres no descartem la possibilitat de que surtin uns bons
especialistes en l’art de tocar la ximbomba!

carnaval, un temps de somni, on tots podem reflectir les nostres il·lusions i
dèries. Per unes hores ens oblidam del passat i del futur i per uns instants ens
convertim a nosaltres o als nostres fills en  el personatge que ens ha ocorregut
voler ser. Viure constantment en la dèria i en la ficció no és recomanable,
però copsar per unes hores el present i viure’l com ens dóna la real gana és,
qui ho dubte, saludable.
No cal dir que els organitzadors de la festa foren la directiva del Centre
Cultural amb la col·laboració de l’AMIPA  de l’escola i escoleta de La
Colònia.
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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

-Tinguérem cançons. A les classes de música vàrem
aprendre dues cançons de ximbombada de dalt a baix i fins
i tot mos en vàrem inventar una!
Jo tenc una escola
devora la mar
on podem anar
a cantar i a ballar!
-Tinguérem fresses. Gràcies a la massiva col.laboració
dels pares i mares de l’escola i l’escoleta vàrem aconseguir
un munt de roba vella (jaquetes, calçons, camises, capells,
ulleres, sabates, bolsos…) que tant ens va servir pel dia de
la ximbombada com per fer tallers de disfresses durant la

setmana. Els dies anteriors a la ximbombada també havíem
fet tallers de maquillatge.
 -Tinguérem coca, molt bona, per cert;  i unes botelles de
vi dolç per convidar a pares, mares, padrins, padrines i
demés parents.
-I finalment vàrem tinguérem la gran sort de comptar amb
uns ximbombistes de primera fila com ho són en Joan
Metxo, en Jaume Cabrer i en Miquel Genovart, que ens
vàren fer disfrutar d’allò més.
A l’escola disfrutam d’aprendre i aprenem a disfrutar de
les nostres festes!
I olé i olé i olà, i olà i olà i olé…
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2ª Regata de la lliga hivern-primavera 2008
Dissabte dia 26 de gener es va realitzar la
segona regata de lliga. Com en les dues proves
anteriors, les condicions meteorològiques varen
ser bastant dures, però almenys no feia gaires
ones. Això sí, el fred es deixava notar i el vent
bufava incansablement de Nord-est (Gregal),
amb una intensitat de 12-16 nusos. Es tractà
d’una regata costera, amb la sortida situada
davant la platgeta de la Colònia, la segona boia
es trobava a Es Caló i hi havia una tercera boia
al mig de la badia, totes elles s’havien de voltar
per babord i l’arribada era entre la boia de
sortida i el far vermell del port. En total, hi havia
10 velers i tots ells intentaren recórrer el camp
de regates en el menor temps possible, millorant
així la seva posició en la classificació general.
El primer en arribar va ser, per no perdre el
costum, l’HESPÉRIDES XL (de T. Massanet)
i va tardar tan sols 1 h 18 min. El segon a temps
real fou l’AIA (de M. Oliver) i el tercer que va
creuar la línia d’arribada va ser el KAYA (de
Jofre / Cantó), així i tot, per qüestions de ràting,
aquest últim va quedar en primera posició a
temps compensat, ja que és molt més petit que
els anteriors. El TRAP (de N. Sitjar),
l’HESPÉRIDES XL i l’SMILE (de C.
Obrador) mantingueren una aferrissada lluita
pel segon lloc, ja que entre ells només hi va
haver 40 segons de diferència. La regata, per
tant, fou molt disputada i fins al final no es va
decidir la classificació. A més, alguns velers
que sortiren molt bé s’equivocaren en l’elecció
del costat per navegar i anaren massa a terra,
on el vent rolà i baixà d’intensitat. En definitiva,
les classificacions quedaren de la següent
manera:

Pos Nr.Vela  Veler Patró  Invertit  Corregit  Obs  Punts 

1 ESP7119  Kaya  Joan Jofre  01:21:27 00:00:00   1.00 

2 FRA110  Hespérides xl  Toni Massanet  01:18:00 00:01:39   2.00 

3 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar  01:28:02 00:01:59   3.00 

4 ESP5799  Smile  Colau Obrador  01:27:24 00:02:18   4.00 

5 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  01:35:44 00:04:02   5.00 

6 ESP8599  Tacuma  Toni Llinàs 01:40:35 00:06:26   6.00 

7 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  01:20:38 00:07:52   7.00 

8 ESP8567  Idefix uno  B. Weidmann  01:34:18 00:09:54   8.00 

9 ESP3  Sailaway   Toni Miralles 01:30:55 00:12:13   9.00 

10 ESP8565  Madrugada   G. Crescioli 01:32:01 00:12:52   10.00 

11 ESP2  Groc   Escola de Vela     DNC  13.00 

12 ESP1  Ses xesques  X.Fiol/X.Sastre      DNC  13.00 

GENERAL:

Pos Nr.Vela  Veler  Patró  1  2  Punts 

1 ESP7119  Kaya  Joan Jofre  2.00 1.00 3.00 

2 FRA110  Hespérides xl  Toni Massanet  1.00 2.00 3.00 

3 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  3.00 5.00 8.00 

4 ESP5799  Smile  Colau Obrador  5.00 4.00 9.00 

5 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  4.00 7.00 11.00 

6 ESP8599  Tacuma  Toni Llinàs 6.00 6.00 12.00 

7 ESP8567  Idefix uno  B.Weidmann  8.00 8.00 16.00 

8 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar  13.00 3.00 16.00 

9 ESP1  Ses xesques  X.Fiol/X.Sastre  7.00 13.00 20.00 

10 ESP3  Sailaway  Toni Miralles 13.00 9.00 22.00 

11 ESP8565  Madrugada  G. Crescioli 13.00 10.00 23.00 

12 ESP2  Groc  Escola de Vela 13.00 13.00 26.00 

PROVA 3:

Enhorabona a tots els participants i sort per a
la propera regata que, si el temps ho permet,
es realitzarà dissabte dia 9 de febrer a les
15’00 h. Animau-vos a participar, segur que
sereu ben rebuts tant a les regates com al
sopar posterior. Recordau que hi ha una Web
a disposició de tots els interessats en seguir de
prop tot allò que passa al voltant de la nostra
flota (fotos, calendari de regates, humor,
classificacions, etc.):
http://kayaracing.blogspot.com

M.R.C.E.
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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noticiari
Ximbombada d’Artà Balla i Canta

El passat dia 2 de febrer es va celebrar
la Segona Ximbombada d’Artà Balla
i Canta, al seu local, al carrer de
l’Abeurador d’Artà. Allà s’hi reuniren
aproximadament una trentena de
persones, totes disfressades i que
gaudiren d’una bona tanda de cançons
típiques dels Darrers Dies com ara Sa
Ximbomba, Na Margalideta, Es
Mocadoret, Sa Mort d’en Cabrineti, i
moltes més que són de tots conegudes.
La ximbombada s’allargà durant més
de dues hores i va acabar amb un àpat
en el qual tots els participants hi
col·laboraren amb un plat típic de la
temporada de carnestoltes i que fou
una delícia per a tots els comensals.
És aquesta una fita que ja s’ha
consolidat i que per a anys vinents
només pot fer que créixer, tal i com
tota la resta d’iniciatives que la gent
d’Artà Balla i Canta planteja durant
tot l’any.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Escola d’Adults de l’Ajuntament d’Artà
L’escola d’Adults de l’Ajuntament
d’Artà us informa que estan obertes
les matrícules dels següents cursos:
- MONITOR D’OCI I TEMPS
LLIURE (Gratuït. Inici dia 29 de
febrer)
- OFIMÀTICA (Gratuït. Inici dia 10
de març)
- AUTOCAD (45 €. Inici dia 14 de
febrer)

- INFORMÀTICA WORD -
SECTOR COMERÇ (Gratuït)
- COMPTABILITAT – SECTOR
COMERÇ (Gratuït)
- CURS DE MOSTRADORS –
SECTOR COMERÇ (Gratuït)

Per a més informació, telefonau a Ses
Escoles al 971835624  ò  al 606154581.
Animau-vos!
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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

COL·LEGI SANT BONAVENTURA

noticiari escolar

Sant Bonaventura

Durant aquests quinze dies, des del darrer Bellpuig, a
l’escola de Sant Bonaventura hem celebrat dos importants
esdeveniments. Un ha estat el Dia de la Pau i la No
Violència i l’altre el Carnaval. Tota la gent del centre hi ha
participat de manera activa, tant mestres i professors com
alumnes.

La celebració del dia de la Pau és un costum arrelat dins
el nostre centre i encara que paregui que no té gaire ressò,
no ens cansarem mai d’educar dins aquests valors justos
i per donar a conèixer als nostres alumnes la necessitat
d’un món millor tant per nosaltres com per, sobretot, la
gent que pateix fam, guerres, misèria i submissió.

La celebració va consistir en dos senzills actes. Un fou la
«sembrada» de Coloms de la Pau a algunes de les rodones
que hi ha a Artà:
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

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

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

noticiari escolar
L’altre va consistir en la lectura de diversos manifests, en
favor de la pau, per part d’alguns alumnes del centre.
L’acte tengué lloc al Claustre i finalitzà amb una amollada
de coloms.

I l’endemà: Carnaval. Com cada any l’escola es vesteix de
colors, robes, perruques, maquillatge, pintures, tambors, i
paperins. I, juntament, amb els altres centres educatius
d’Artà il·luminen de color els carrers del poble.
També cantam cançons i feim gloses dels darrers dies.
Aquí en teniu un exemple:

Visca, visca el carnaval 
farem festa tot lo dia 
jo mai no em disfressaria
per el dia de Nadal 
  Miquel 

Visca, visca el carnaval 
farem festa tot lo dia 
jo mai no em disfressaria
per el dia de Nadal 
  Miquel 

 Ja vénen els disfressats 
un de dona i un de gall 
jo vull anar de cavall 
tots contents i no enfadats 
  Oliver Schnapauff 

 Darrers dies ja s’acosten 
tot el món va disfressat 
però sense desbarats, 
perquè els mestres ho detesten. 
  Adrià Spek 

Ja arriben els darrers dies 
per posar-nos els disfrassos 
i vestir-nos de pallassos 
que sols queden quatre dies. 
  Jesús Salido 

I mentre tothom encara fèiem la rueta i ja entràvem dins
la Quaresma, els alumnes d’Infantil i de 1r cicle de
Primària rebérem la visita d’en Joanet Recicla. Ens ha
vengut a mostrar la necessitat que tenim de reciclar i no
malbaratar tants de recursos i energia. Amb ell hem après,
amb balls i cançons com ho hem de fer per reciclar tot allò
que no ens serveix.

Sant Bonaventura
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Celebram el Dia de la Pau
Enguany es complien 50 anys de la mort de Gandhi

Dia 31 de gener és el dia de la Pau i,
com és natural, l’escola de Na Caragol
ens volguérem sumar a aquesta
celebració. Enguany tots els alumnes
del centre vàrem sortir al pati i vàrem
cantar «Mil Milions d’Estrelles», una
cançó d’esperança i solidaritat.
Després de la música es va alliberar
un colom que se’n va endur
l’aplaudiment de tots els presents.

Rueta infantil: Jaume I, el Conqueridor

Dia 2 de febrer de l’any 1208 naixia a
Montpeller Jaume I d’Aragó. Amb
només 21 anys, el rei Jaume va planejar
i fer efectiva la conquesta de Mallorca,
que aleshores estava governada pels
almohades encapçalats per Abú
Yahya. Posteriorment l’illa fou
repoblada pels catalans que ens
dugueren la seva llengua, els seus
costums i les seves tradicions i que
han anat evolucionant fins conformar
l’ample ventall folklòric mallorquí. Ja
han passat 800 anys del naixement del
Conqueridor i l’escola de Na Caragol
s’ha sumat a la iniciativa del Consell
de Mallorca que ha declarat 2008
com a «any Jaume I». És per això que
la temàtica de la rueta ha anat
encaminada a rememorar l’arribada
del rei En Jaume i el que aquest fet va
suposar per a la nostra comunitat.

noticiari escolar

 Na Caragol
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

noticiari escolar
Ximbombada de padrins i padrines

Dimarts passat, darrer dia de
Carnaval, tota la escola de Na Caragol
es va omplir amb el renou de les
ximbombes i les cançons dels Darrers
Dies ja que es varen arribar a fer fins
a tres ximbombades. Els primers en
encetar la festa foren els alumnes
d’infantil que, acompanyats dels seus
padrins i padrines, es varen desplaçar
fins el gimnàs i varen cantar algunes
de les cançons més típiques d’aquests
dies. A continuació foren els nins i les
nines de l’escoleta els quals sortiren al
seu pati ja que brillava un sol ben lluent
i, també amb la companyia dels seus
padrins i padrines, varen entonar les
seves veus per fer un bon renou i un
molt de sarau. S’ha de destacar que
tant els alumnes d’infantil com els de
l’escoleta varen poder fer una gran
berenada gràcies als deliciosos plats
que havien elaborat les padrines.
Finalment va arribar el torn dels
mestres qui varen aprofitar quan les
aules ja eren buides per fer la seva
ximbombada particular. L’ambient
fou ben divertit ja que la majoria es va
disfressar per a l’ocasió la qual cosa
va fer riure els presents.

 Na Caragol
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BOMBAS HORMIGONAR PROPIAS

HORMIGON PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

Producto Certificado  AENOR

noticiari escolar
RUETA INFANTIL

Com cada any el Col·legi Sant Salvador
elabora un projecte educatiu conjunt.
El nostre tema d’enguany és l’ESPAI
i és per aquest motiu que els diferents
cicles han adaptat la desfressa a la
temàtica esmentada. Cal destacar
també que com a Centre Ecoambiental
s’han emprat, en la major part,
materials de rebuig.

A l’espai, un bon dia
en un somni vaig entrar.
De Sol un n’hi havia,
també una Lluna minvant.
De  Mercuri a Neptú
i les estrelles brillant.
Per l’espai voltetjant
amb un coet llampant.

 Sant Salvador



 27
8 febrer 2008
Número 783

27
 135

noticiari escolar
 Sant Salvador

Arriba el rei carnestoltes
Dia 30 de gener  el Col·legi Sant
Salvador va celebrar l’arribada del
Rei Carnestoltes. Cada dia els nins i
nines han hagut de venir a l’escola
preparats i atenent les ordres que el
Rei donava el dia anterior.
Finalment, dimarts dia 5 de febrer es
va acomiadar el nostre Rei amb un
mercat solidari per recollir doblers per
als nins i nines de Barra de Patuca
(Hondures).

MERCAT SOLIDARI

La bona experiència de l’any passat, ens ha engrescat per tornar a organitzar
un mercadet solidari per recollir diners per fins humanitaris. Aquest any els
doblers es destinaran als nins i nines de Barra del Patuca (Hondures) on hi viu
i hi treballa la germana de la Caritat Joana Obrador.
Com es pot observar a les fotografies que s’adjunten, el carrer caritat es va
omplir de paradetes on es venien objectes elaborats i recollits pels nins. Cal
destacar la gran acollida de les paredetes on es venia menjar, xocolata, cafè ...
i la gran venda dels objectes elaborats pels alumnes del Centre.
Un any més el mercat ha estat un èxit gràcies a la participació dels pares, de
tota la comunitat educativa i a la col·laboració de totes aquelles persones que
l’han visitat.
La quantitat recaptada aquest any ha estat de 2900 €. Esperem poder repetir-
ho l’any que ve.

Gràcies a tots!
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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

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.

ARRENDARIA
CASA DE CAMP

Preu a convenir

Informació al telèfon 680 484 975

PERFUMERIES XARIG
NECESSITA DEPENDENTES

Es requereixen coneixements d’alemany i
anglès
Enviar curriculum vitae
C/ Manacor, 25
07520 Petra
A/ Dpt. Recursos humans
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de la parròquiaPensaments

Temps d’arrelar.

El fet que vaig comentar al passat
número d’aquesta revista, viscut dins
l’actual context de les relacions entre
els cardenals i el govern em va dur
també a una reflexió serena cap a dins
de l’Església. M’agradaria compartir-
la amb vosaltres.
El dia de les beneïdes de St Antoni tot
tenia el seu lloc, tot estava integrat: els
dimonis, el sant, els obrers, els
representants de l’Església… Cada
un tenia la seva funció. Concretament
els ministres de l’Església hi erem
servint la festa des del nostre lloc que
el poble, en un diàleg de generacions
ens ha assignat. El paper de l’Església
dins la festa té arrels profundes. En
una situació com aquesta, l’arribada
sobtada d’un element extern sense
cap arrel, encara que sapigue dominar
tot el poderosíssim món dels mitjans
de comunicació, no té cap possibilitat
d’èxit, senzillament causa rebuig.
Desgraciadament la festa de Sant
Antoni és un parèntesi, i Artà no és
cap illa, i l’Església està tan desarrelada
al nostre poble com a tots els llocs del
nostre entorn.
Avui en dia hi ha una moda de plantar
els arbres ja crescuts. Vivim el temps
de lo immediat. Ningú pot esperar que
un jardí es vagi fent. I a moltes rotondes
de les nostres carreteres podem veure
grans garrovers, oliveres o alzines que
pareix que estan aturades, amb molt
poca vida, passant anys en que just
just sobreviuen. Contrasta la gruixa
de la soca i el brancam amb els poquets
brots verds que sostenen.
Al cristianisme del nostre país li passa
igual. No ens han canviat de lloc. Però
ens han canviat la terra. El canvi
social dels darrers 60 anys ha estat
brutal. I hem quedat desarrelats.
Conservam una enorme estructura
fruit de l’arrelament anterior: esglésies
a cada passa, una generació major
que ens entén, el costum de batejar,
combregar, casar-se i fer funerals,
paper central a les festes, la major

part del patrimoni artístic, escoles,
hospitals, universitats, organitzacions
socials … Si es mira el que surt de la
superfície de la terra som com una
d’aquelles oliveres enormes, però les
arrels dins el poble i dins la nova
societat són les d’un ullastre de pocs
anys.
Si un gran garrover trasplantat a una
rotonda, durant una primavera plujosa
volgués desplegar tot el seu potencial,
en podria treure molts de brots i fulles,
tendria un aspecte esponerós. Però
després ve l’estiu, i sense arrels
profundes, tota aquella esponera

s’assecaria i moriria tot l’àrbre. Per
això són prudents i dediquen l’enorme
energia que tenen a la soca i branques
per arrelar en lloc de dedicar-la a
estendre el fullatge. Nosaltres,
l’Església, hauriem d’aprendre
d’aquests arbres desarrelats i dedicar
la força que tenen les estructures que
el passat va crear a estendre les arrels
invisibles abans que les fulles
cridaneres.
Què són arrels? Primer comunitat:
facilitar la trobada entre persones amb
nom i llinatge i Jesús, i en alguns
casos, no depèn de nosaltres, es
produïrà la unió, i el resultat en serà un
grup de persones que s’uneixen a
Jesús amb els sacraments i prenen els
seus ensenyaments com a guia per
créixer i millorar la seva vida.
L’Església és primerament poble dins
el poble que serveix al poble. No com

estratègia, l’Encarnació i el servei
com orientació de la vida no són
opcions estratègiques, estan al centre
de la fe.
Després evitar la confrontació. Unes
arrels enfrontades a la terra estan
condemnades a morir. Déu és pacient
amb els pecadors i els errats, per un
motiu: els estima. Jesus serveix i calla
més que no parla. I quan parla ho fa
amb paràboles que entén el que ja ha
arribat a tenir una predisposició per
entendre, així no crea defenses al que
va errat. Amb paciència deixa que es
trobi amb les contradiccions del seu
error i s’obri a la veritat. Jesús només
parla de front amb els poderosos que
s’aprofiten del poble. Mai amb el
poble errat i pecador, perquè els estima
i els veu com ovelles sense pastor.
I finalment, si hi ha comunitat i és com
el llevat fus dins la massa, o la sal fusa
dins l’aguiat, no visibles, no cridaners,
no provocadors de rebuig. Les formes
com els cristians hauran trobat la
manera de manifestar simbòlicament
la unió de la seva vida amb Crist, la
manera com hauran après a usar els
sacraments, seran atractives i
copiades pel poble. I les normes i el
sistema de valors que els cristians
hauran anat construint per aplicar la
Paraula de Déu al perfeccionament
de la seva vida en les seves
circumstancies concretes, les ma-
teixes dels seus veïns, seran també
apreciades i copiades pel poble. I en
aquest moment, la nova societat haurà
estat evangelitzada. Encara que això
és només un parlar, ja que l’evange-
lització descobreix noves contradic-
cions que demanen canvis que
necessiten una nova evangelització
en una dialèctica que sols acabarà el
darrer dia.
Però l’arrelar és cosa de temps,
implica paciència, implica saber que
els fruits del treball d’avui els menjaran
els fills.
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esportsFutbol
3a DIVISIÓ
CE Artà   2  -   Atl. Balears  2
C E Artà: Bisbal, Ramon, Brunet,
Terrassa, Víctor, (Genovart m. 85),
Gaxón, Nieto (Femenías m. 90),
Dalmau, Tonyo (Reyes m. 75), Grillo
i Tous.
Atlètic Balears: López, Óscar (Toni
Coll m. 27), T. Martí, Rodri, Rubio,
Nevado, Fuentes, Prior (Javi López
m. 46), Ramon, Pablo i Esteban.
Gols: 1-0 (m. 1), Ramon; 2-0 (m. 20),
Gaxón; 2-1 (m. 63), Nevado; 2-2 (m.
84), Rodríguez.

Poblera  1  -  CE Artà   1
Poblera: Rafa Calderón, Pedro (A.
Mendoza, m. 56), Edu (Matgí, m. 86),
José, Paco Pérez, Sergio García,
Zamorano, Llistó, Sergio Cabañas,
Dani Polvorosa (Nelo, m. 70) i Lirola.
C E Artà: Bisbal, Tous, Brunet, Gaxón,
Gayà I, Terrassa, Barbón (Jordi, m.
17) (Paco, m. 83), Grillo, Víctor, Liso
(Femenías, m. 70) i Reyes.
Gols: 1–1 (m. 14), Paco Pérez. 1–1
(m. 29), Gaxón.

L’Artà aconsegueix dos valuosos
empats amb dos equips fets per pujar
a segona B. El primer dels dos partits
es va jugar a ses Pesqueres i el rival va
ser el que és sense cap dubte el millor
equip de la tercera divisió balear, l’Atl.
Balears. Un equip totalment
professional on destaca la figura de
Rodri, fill de Rodríguez, un jugador
que ben segur és recordat pels

aficionats més experimentats d’Artà.
El partit va tenir un inici molt positiu
pels artanencs, ja que en el minut 1
Ramon aconseguí l’1-0 en la primera
arribada a l’àrea visitant i als vint
minuts Gaxón va marcar el 2-0 en un
contraatac. Això va permetre a l’equip
artanenc poder jugar al contraatac, i
al mateix temps va obligar l’equip
palmesà a fer el seu millor futbol per
remuntar el marcador advers. Tot
això ens va permetre viure un bon
espectacle futbolístic i amb emoció
fins al final, ja que no va ser fins al
minut 84 que l’equip palmesà
aconseguí l’empat. Gran partit de tots
els jugadors artanencs amb un gran
treball defensiu durant tot el partit.
Però si amb una cosa els guanyàrem,
i això no ho poden aconseguir ells amb
doblers, és en l’afició, una setmana
més hem de destacar l’ambient que
va viure ses Pesqueres que de ben
segur va ajudar els nostres jugadors a
donar-ho tot dins el camp.
L’altre empat que va aconseguir
l’equip artanenc va ser a sa Pobla.
L’equip pobler és un històric de la
tercera divisió que tot i que no està
fent el seu millor any té grans jugadors
i al seu camp de gespa natural sempre
és difícil de sorprendre. Estaven
preocupats els tècnics artanencs pel
terreny de joc, ja que no sabien com
respondrien els jugadors jugant sobre
una gespa a la qual no estan habituats,
però totes les preocupacions varen
desaparèixer a l’inici del partit en

veure que l’equip artanenc plantava
cara al seu rival des del minut 1 tenint
el primer quart d’hora més ocasions
que els locals. Tot i això varen ser els
locals els que s’avançaren en el
marcador aprofitant Paco Pérez un
rebuig dins l’àrea després d’un córner.
Després del gol l’equip artanenc va
perdre una mica el domini, però a poc
a poc es va anar refent i en el minut 29
en una incursió dins l’àrea Gaxón va
provocar un clar penal que fou
assenyalat per l’assistent. El mateix
Gaxón va ser l’encarregat de llançar
el penal i de fer pujar 1-1 al marcador,
i així arribaríem al descans.
A la segona meitat l’equip pobler va
anar per totes tenint el domini del
partit, així com anaven passant els
minuts els artanencs notaven més el
cansament de jugar en un camp de
gespa natural al qual no estan
acostumats, malgrat tot foren capaços
de mantenir l’empat en una segona
meitat sense massa història. En
definitiva dos empats que deixen
l’equip amb bones sensacions i amb
moral per afrontar els pròxims partits.

JUVENILS

P. Ramon Llull B   2 – C E Artà 1
Espanya  4   -  C E Artà  2

Alineació: Cristian Alba, Marc Strunk,
Ismael de Jesús, Jaume Bover,
Alejandro Bajo, Alejandro Molina,

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)
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

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

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

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

esports
Joan Genovard, Antoni Serra, Alberto
Fernández, Juan Francisco Duran,
Joan Alzamora, Aitor Joaquín Galán,
Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc Riera.

CADETS

Es Raiguer 1 -  C E Artà 11
C E Artà  1  - Atl. Balears 1

Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastià
Coll, Jorge Martín, Pau Riera, Antoni
Carrió, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynés, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano

INFANTILS F-11

CE Artà  3  -   Son Cotoner  2
C E Artà  7  -  Es Raval  de Sta.  C.
1

Alineació: Joan Massanet, Antònia
Navarro, Pere Francesc Llull, Llorenç
Tous, Pere Adrian, Xavier Darder,
Josep Maria Fiol, Pere Agustí, Joan
Riera, Joan Danús, Gaston Daniel,
Joan Arto,  Reduudne Ayadi, Carlos
Andrés.

INFANTILS F- 7
La Unió  7   -  C E Artà  0

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

Barracar  2  -  C E Artà  1

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.

Llosetí  5 -  Sant Salvador  4

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

CE Artà  2  -  Esp. Manacor  1
C E Artà  2  -  Manacorins  7

Alineació: Julian Mielcarek, Francesc
Sansó, Miquel Ramon, Toni Ginard,
Miquel Gomis, German Colomer, Sergi
López.

BENJAMINS F-8

CE Artà 4  -  S’Horta  3

Alineació: Jeroni Artigues, José
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornés, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller.

PREBENJAMINS

C E Artà  3  - Manacorins 1
At. Son Servera  11  -  C E Artà  0

Alineació: Carlos Pérez, Julian Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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A R T Á
C/. Ciutat nº 2

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

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

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

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

Vòlei

Diada de vòlei

El dissabte 2 de febrer al pavelló de
«Na Capallera» de Manacor es va
celebrar la primera diada de vòlei de la
Comarca de Llevant corresponent als
«Jocs Escolars» de Consell de
Mallorca. Hi participà l’escola de vòlei
del Club Vòlei Artà, en la categoria
aleví, benjamí i iniciació i el Club
Voleibol Manacor. Era una diada
esperada amb moltes de ganes pels
joves jugadors i jugadores ja que era la
primera. Per a molts era la seva
primera diada i s’ho passaren beníssim
i pogueren demostrar els avanços que
han fet des del mes d’octubre.

Inici de les seleccions balears
Amb una mica de retard respecte a
anys anteriors, s’han posat en marxa
les diferents seleccions balears
excepte la infantil masculí. Les
seleccions infantil i cadet, masculí i
femení, representaran a Balears en el
proper Campionat d’Espanya que
es celebrarà a Valladolid del 24 al
29 de març. En aquestes primeres
concentracions hi ha hagut àmplia
representació del Club Vòlei Artà,
tant en l’apartat d’entrenadors com
de jugadores. Quan a entrenadors,
Sebastià Rebassa seguirà al front
de la selecció infantil femenina,
amb la qual aconseguí la temporada
passada el sots-campionat d’Espanya;
Joan Martí Maria s’estrenarà amb

la selecció cadet masculina. En
l’apartat de jugadores, a la selecció
infantil femenina, de moment hi ha
entrenant Aina Arrom, Bel
Puigserver, Maria Bel Artigues,
Maria Francisca Infante, Victòria
Quintanilla i Maria Bel Silva. A la
cadet, Xisca Puigserver, Carme
Sansó, Katty Alisson, Aina
Ferragut i Pilar García. Com hem
dit abans, falta per començar la
selecció infantil masculina, així que
podria ser que el Club Vòlei Artà hi
aportàs algun jugador més. Tot i no
ser la selecció definitiva, ja que
s’hauran de descartar jugadores,
enhorabona a tots ells/es i a seguir
fent feina.

Infantil masculí
26-01-08
Sant Josep 3
Fusteria Alzina Artà 0
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.
Segueix la progressió del jove equip
infantil, tot i la derrota, davant un
equip superior físicament. Els d’Artà
seguiren amb el seu estil de joc, amb
3 tocs sempre que és possible però
amb el condicionant de la joventut
dels seus jugadors respecte als
adversaris. Així i tot, l’equip dur una
bona progressió i en certs moments
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del partit es veren accions de qualitat
per part dels artanencs.

01-02-08
Fusteria Alzina Artà 0
Manacor 3
9-25 / 9-25 / 15-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Joan Bernat, Miquel
Alzina, Miquel Angel Paredes, Maties
Capó i Miquel Vives.
Vista del primer classificat i victòria
clara del manacorins. Els nostres
seguiren en la seva línia de joc, intentant
fer les coses bé i construint atacs
sempre que les recepcions eren bones.
En recepció ja s’ha vist una gran
millora però encara condiciona massa
el ritme del partit.

Infantil femení
23-01-08
Duplicat Artà 0
C.J. Petra 3
23-25 / 5-25 / 17-25

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 i
M. Bonnin.
A punt va estar de donar la sorpresa
en el primer i darrer set l’equip infantil
davant el segon classificat. Si en la
setmana anterior comentàvem que no
es veia reflexat el treball dels
entrenaments en els partits, en aquesta
ocasió les nines d’Artà realitzaren un
excel·lent encontre davant un dels
equips forts de la categoria. Milloraren
sobretot la recepció, i això les permeté
disposar de vàries opcions per
aconseguir els punts. Fins i tot en el
primer set tingueren un avantatge de
23 a 17, però acabaren cedint per 23
a 25. En el segon set no pogueren
mantenir el ritme del primer i el
perderen clarament. En el tercer es
tornar a repetir el mateix joc del primer
i bona part del mateix anaren per
davant, amb la conseqüent alegria del

públic i les pròpies jugadores. Al final
victòria del Petra però molt bon partit
de les artanenques.

25-01-08
Duplicat Artà 1
Pòrtol 3
15-25 / 25-22 / 12-25 / 22-25
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.
Partiti en el que es tenien dipositades
moltes esperances i a la fi va arribar
el primer set, que es celebrà com si
fos una victòria. El partit va ser una
mica accidentat, ja que per una errada
de la federació, l’equip visitant es
presentar a jugar el divendres i no el
dissabte, i les nostres havien entrenat
durant dues hores el mateix divendres.
Al final es va poder arreglar i el partit
es jugà el mateix divendres. A les
d’Artà les costà una mica entrar en
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joc i perderen el primer set. En el
segon sortiren a per totes, empeses
pel nombrós públic i amb un joc molt
seriós es feren amb el set. Gran alegria
per a les nostres que es mereixien un
premi així. Tanta alegria les passà
factura en el tercer, que el cediren
clarament. En el quart es tornaren a
centrar i tingueren opcions fins al
final.

02-02-08
Duplicat Artà 0
Sant Josep A 3
19-25 / 11-25 / 13-25
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.
No acaba de tenir una regularitat en
quant al joc l’equip infantil, i té estones
de molt bon joc però d’altres de
desconcert. Es veritat que l’equip rival
era el segon classificat, però això fa
que a vegades donin el partit per
perdut abans de jugar-lo. De totes
maneres el canvi és molt positiu
respecte al principi però s’haurà de
fer molta feina també amb l’aspecte
psicològic.

02-02-08
Cide A 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
14-25 / 5-25 / 10-25
Restaurant Son Bessó Artà: M. Bel
Silva, E. Goonesekera, M. Fca.

Infante, V. Quintanilla, C. Zizzo, M.
Bel Artigues, B. Puigserver, A. Arrom
i A. Magdalena Reinés
Tot i que les nostres començaren una
mica adormides a causa de l’hora del
partit, una vegada superat això, no
tingueren cap problema per fer-se
amb la victòria de manera contundent.
El Cide era un dels equips de la part
alta i les d’Artà sols havien cedit un
set, precisament contra elles a Artà
en el primer partit de lliga, i per tant no
es podien confiar. El servei i atac
artanenc, a partir de la meitat del
primer set començaren a funcionar i
decidiren el partit.

Infantil femení
25-01-08
Bar Poliesportiu Artà 0
Esporles 3
13-25 / 22-25 / 15-25
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa, C.
Picó, M. Bel Matallana, M. Fca. Bisbal,
C. Rozalen, M. Del Mar Gil, M. Fca.
Pastor, M. Riera, M. Victòria Sorel,
M. Ravelo i G. Quintanilla.
Visita d’un dels líders de la categoria
i victòria visitant per 3 a 0. Les
artanenques sols plantaren cara en el
segon set, on es va veure el vertader
potencial d’aquest equip. En el primer
i tercer hi hagué massa errades de
concentració, i això davant un equip
com l’Esporles, es paga molt car.

02-02-08
Bar Poliesportiu Artà 3

Sóller 0
25-18 / 25-18 / 25-22
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa,
M. Bel Matallana, M. Fca. Bisbal, C.
Rozalen, M. Del Mar Gil, M. Fca.
Pastor, M. Riera, M. Victòria Sorel,
M. Ravelo i G. Quintanilla.
Després d’una sèrie de derrotes
consecutives, l’equip infantil
aconseguia tornar a guanyar un partit,
tot i que, en quant a joc, no va ser un
dels millors dies. Les costa molt a
aquest equip entrar en joc i ficar –se
dins del partit. Entren molt fredes i en
certs del moments de l’encontre és un
problema, ja que si l’equip rival
empeny, les costa molt reaccionar.
Tot i això, es varen veure estones de
bon joc, demostrant que qualitat en
tenen, però les costa aprofitar-la.

Cadet  femení
26-01-08
Ícaro Artà 3
Sóller 0
25-13 / 25-16 / 25-13
Ícaro Artà: Pilar García, M. Fca.
Infante, M. Bel Silva, Aina Riera,
Xisca Puigserver, M. Bel Llinàs, Aina
Ferragut, Katty Sense, M. Blanca
Banús, Antònia Maria Carrió. Lliure,
Bel Puigserver
Darrer partit de la primera volta i nova
victòria per tres a zero. L’equip cadet
ha tancat la primera volta amb uns
números excel·lents: 8 partits jugats, 8
partits guanyats, 24 sets a favor i cap
en contra. Tot i que contra el Sóller no
es va jugar un dels millors partits,
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l’entrenador va provar jugadores a
diferents llocs dels seus habituals i
diferents rotacions, i això va afectar
una mica el desenvolupament del joc.
Malgrat això, es varen veure estones
de bon joc.

02-02-08
Ícaro Artà 3
Felanitx 0
25-4 / 25-7 / 25-6
Ícaro Artà: Pilar García, Aina Riera,
Xisca Puigserver, Aina Ferragut,
Katty Sense, M. Blanca Banús,
Antònia Maria Carrió i Carme Sansó
Inici de la segona volta i partit sense
complicacions per a les cadets. L’equip
visitant poc va poder fer davant el joc
de les artanenques i les de Felanitx
tingueren molts problemes per tornar
pilotes tant en recepció com en
defensa.

Segona balear femenina
26-01-08
Porreres 3
TOLDOS ARTÀ  0
25-22 / 28-26 / 25-7
Toldos Artà: Antònia Servera, Coloma
Maria, Angels Servera, Montse
Artigues, Caterina Artigues, M. Riera
i M. Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Tot i la derrota, un altre bon partit en
el camp del segon classificat, on es
tingueren opcions, sobretot en els dos
primers sets on els perderen per la
mínima. Les artanenques sortiren molt
mentalitzades, al igual que la setmana

passada, i realitzaren un gran treball
defensiu, cosa que es va veure
reflexada en el desenvolupament del
joc. La recepció també funcionà i això
donà moltes opcions d’atac a les
d’Artà que no ho desaprofitaren. El
segon set, al igual que el primer, es va
decidir per la mínima 29-27 i això
demostra que es varen tenir opcions i
que el 3 a 0 no demostra la igualtat que
va existir. En el tercer, les nostres ja
baixaren una mica els braços i les
locals s’imposaren clarament.

Segona balear masculina
26-01-08
Manacor 3
Ferreteria Pascual Artà 0
25-23 / 25-23 / 25-13
Ferrerteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Carles Rodríguez, Tobias Widmer,
Jaume Rodríguez, Joan Martí Maria,
Toni Massanet i Pere Piris

Gran partit el que es va jugar a
Manacor i que enfrontava als dos
primers classificats. L’equip artanenc,
tot i que havia preparat molt el partit,
no va poder amb un renovat Manacor
que res va tenir a veure amb l’equip
que vengué a Artà la primera volta.
Els dos primers sets varen estar molt
igualats i hagués pogut guanyar
qualsevol dels dos conjunts. Es varen
veure jugades molt elaborades que
feren gaudir al nombrós públic
assistent. El major encert del Manacor
en els moments decisius va decantar
el set del seu costat. En el tercer, amb
els artanencs ja desfets, el Manacor
s’imposar amb claretat.
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COMENTARI HÍPIC

  La classificació del rànquing de
regularitat segueix encapçalada per
l’egua My Dream, de la quadra So
Na Sopa, que en aquests moments
gaudeix d’un merescut repòs. El
segon lloc l’ocupa l’egua Gentille de
Nuit, entrenada per Antoni Servera i
el tercer lloc correspon a Joli de
France, propietat de Alessia Sánchez.
En quant els resultats de les darreres
programacions destacarem els
següents exemplars: de la quadra Es
Pou d’Es Rafal, el francés Mendel
fou quart i la poltre Ona Pou Rafal,
filla del semental francés Juliano Star
i l’egua francesa Emiliana, aconseguir
la seva primera victòria amb un
registre de 1.22 sobre 2.100 m a Son
Pardo. L’egua Gentille de Nuit,
conduïda per Antoni Servera arriba
en segona posició a meta amb un
registre de 1.20 a Manacor mentre
que Lambro Branco, de la quadra Es

Sementeret, es classificar en quarta posició. Per a finalitzar també cal dir que
el guanyador del Gran Prix d’Amerique, fou Offshore Dream amb un temps
de 1.12 sobre 2.700 m h. i que el representant del nostre trot a Paris, el poltre
Ole Ole Mixo, va realitzar una espectacular carrera i arribar en tercera posició
amb un registre de 1.15 sobre 2.100 m
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Natació

Control federatiu

El dissabte 26 de gener es celebrà a
Son Hugo un nou control federatiu, on
hi participaren 15 nedadors/es del Club
Aigua Esport Artà. La veritat és que
els resultats no foren massa bons, i tot
i aconseguir algunes millors marques
personals i una mínima pel Campionat
de Balears júnior, s’esperava molt
més. Els resultats dels nostres nedadors
varen ser els següents:
- 50 lliures: Javier De La Fuente (90),
25"75; Daniel De La Fuente (90),
26"84; Javi Muñoz (92), 26"17.
- 400 lliures: Xisca Tous (92), 4’34"78,
millorant un segon la seva marca
personal.

- 100 papallona: M. Angels Ribot (92),
1’18"52.
- 200 lliures: Dani Alzamora (94),
2’42"70; Guillermo Gavilla (92),
2’07"36; Xisca Tous (92), 2’14"62.
- 50 esquena: Daniel De La Fuente
(90), 32"00; Javier De La Fuente (90),
31"06; Cati Mari Mayol (94), 50"63;
Alba González (94), 50"38, millorant 9
segons la seva marca personal; Anabel
Díaz (94), 45"53, millorant 2 segons la
seva marca personal; Alicia Barba
(94), 43"23, millorant la seva marca
personal; M. Antònia Ribot (93),
39"17; Esperança Ferrer (94), 41"96.
- 100 braça: Guillermo Gavilla (92),
1’24"33; Maria Cursach (95), 1’36"36,

millorant 3 segons la seva marca
personal
- 100 esquena: Geroni Tello (94),
1’27"55; Javi Muñoz (92), 1’03"95;
M. Antònia Ribot (93), 1’25"10; M.
Angels Ribot (92), 1’19"20, millorant
la seva marca personal
- 100 lliures: Geroni Tello (94), 1’14"10,
millorant 2 segons la seva marca
personal; Dani Alzamora (94),
1’18233; Cati Mari Mayol (94),
1’33"98; Maria Cursach (95), 1’22"58,
millorant la seva marca personal; Alba
González (94), 1’33"43; Esperança
Ferrer (94), 1’16"10; Alicia Barba
(94), 1’20"70

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 26 27 2 3

GENTILLE DE NUIT 1.18 19 2ON 3
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 5 4RT 1
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

LE CLARAY VX 1.18 13

MAX FORTUNA PV 1.14 10

MENDEL 1.16 13 4RT 1
MENDOCITO VX 1.21 1
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.17 30

ONA POU RAFAL 1.22 6 1ER 4
ORGULLOS MAR 1.25 2

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE GENER-FEBRER
LIDER:  MY DREAM

NOM DEL CAVALL PUNTS 
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GRUP EXCURSIONISTA UN RAIG D’ARTANENCS

VOLTA DES PUIG ROIG

Sortida dia 13-01-2008

Aquest diumenge vàrem anar d’excursió al que algú  va
anomenar la Mallorca profunda, la menys habitada i la més
desconeguda per una gran majoria d'habitants de les illes.
La dificultat d’aquesta excursió està en la distància, és una
excursió llarga d’entre sis i set hores , així mateix no s’han
de pujar grans muntanyes ni passar per passos
difícils.L’única dificultat és al principi, després de passar
las cases de Mossa per arribar al Coll dels Ases que té una
forta pujada, però després el terreny es suavitza i només
al final de l’excursió hi torna haver una mica de pujada per
arribar a Lluc.
Tot just baixant de l’autobús en el portell de les cases de
Mossa trobàrem un vigilant que ens va demanar quants
érem, no sabem molt bé per què , però el que sabem és que
aquesta excursió només es pot fer el diumenge, per tant
suposam que és per vigilar que els altres dies no passi ningú
sense el seu permís.
Arrencàrem l’excursió després d’una bona berenada per
passar per davant les cases de Mossa, unes cases de
muntanya no d’aquestes grans senyorials però sí amb
personalitat, amb una gran clastra davant les cases i una
carrera empedrada. A mà dreta de les cases parteix el
camí que comença amb una forta pujada per dins un
alzinar i després ja sense vegetació fins arribar al coll dels
Ases, a on la vista s’eixamplà davant el panorama de mar
i muntanya.
A partir d’aquí tirant cap a l’esquerra agafam el camí que
voreja la falda del Puig Roig, un camí de muntanya estret
que ens obliga a anar un darrere l’altre amb unes vistes
sobre la costa més escarpada de Mallorca que pareix que
estiguéssim talment a un balcó i a baix anessin passant els
paisatges, com la Torre de Lluc una torre de vigia que es
va començar a construir l’any 1600 a més de 200 metres
sobre el nivell del mar i que avui es troba totalment
esbucada fins al punt que t’hi has de fixar molt per veure
que allò d'allà baix són les restes d’una torre o com el
Morro de la Vaca, una roca que s’endinsa dins el mar com
desafiant-lo, o el quarter dels Carabiners el que fou el seu
dia unes cases a on tenien la seva estada els carabiners
que vigilaven aquests paratges contra el contrabandol i
que actualment estan en reconstrucció no sabem si per
fer-hi un refugi de muntanya.
Ens aturàrem a dinar a la Font del Nespler, un poc més
amunt del quarter del carabiners i després d'una mica de
descans, no podíem badar massa, encara ens esperava
una bona tirada, tornàrem enfilar el camí, ara ja convertit

en un camí de carro , per convertir-se més envant en una
carretera semi asfaltada.
Passàrem per davant les cases des Cosconar, una petita
meravella de singularitat i d'enginy popular. Aquestes
cases estan fetes aprofitant una gran cova natural tancada
pel que és la façana de la casa igual que els sestadors.Una
cisterna excavada a la roca recull l’aigua per la casa. Els
diumenges hi ha gent, es veu que s’aprofita com segona
vivenda o vivenda d’estiueg.
Diu el poema de Bartomeu Guasp Gelabert

Seguint, pel paratge aspriu
del Puig Roig , el primitiu
caminet de ferradura,
nostros ulls va adelitar
el casull de Cosconar
incrustat en penya pura.

El camí com dèiem es converteix a partir d’aquí en un camí
de carro que ens dugué fins al Clot d’Albarca, a on hi té
l’estada un vell conegut de tots nosaltres, en Figuereta.
D’aquí mitjançant una forta pujada fins al Monastir de
Lluc a on després d’una bona xocolata agafàrem l’autobús
que ja ens esperava i cap a la vila falta gent.
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Na Laura Rosselló acaricia la medalla en la fase final del campionat d’Espanya
absoluta.

Na Laura és una jove promesa del
judo Balear que amb tan sols 17 anys
va realitzar una excel·lent actuació en
el Campionat d’Espanya categoria
sènior absoluta. Desprès de guanyar
els seus primers combats per ippon es
va plantar a la semifinal, va realitzar
un bon combat però la madrilenya,
molt més veterana i medallista de
l’any passat, va guanyar el pas a la
final.
Disputà la medalla de bronze iniciant
molt bé el combat, però finalment la
seva rival gallega i campiona nacional
sub 23 la va immobilitzar. No està
gens malament l’actuació de na Laura,
la categoria absoluta es allà on hi
participen les olímpiques i aquesta 4ª
plaça per una nina júnior és un
excel·lent  resultat, i un pas més a la
seva brillant carrera esportiva.

Bon resultat de l’equip balear al Campionat d’Espanya de ciclisme en pista
Miquel Alzamora i Toni Tauler han demostrat esser dues peces fonamentals

Els integrants de l’equip balear de ciclisme en pista han demostrat un altíssim nivell en cada una de les distintes proves
que han disputat al Campionat d’Espanya celebrat al Palma Arena durant el passat cap de setmana.
Ja durant la primera jornada el margalidà Toni Tauler es va poder penjar la medalla de bronze en la prova de persecució,
mentre que Miquel Alzamora també aconseguia el bronze en l’scrach. El moment de glòria però va arribar quan aquests
dos ciclistes formaren parella en la prova de puntuació americana (madison) ja qual guanyaren amb autoritat i
aconseguiren la medalla d’or. Una vegada més, els dos ciclistes tengueren l’ocasió de demostrar el bon enteniment que
tenen dins la pista. A més, l’equip de persecució olímpica per equips (format per Tauler, Alzamora, Muntaner i Torres)
també va aconseguir la medalla d’or amb la qual cosa el resultat final fou més que favorable pels ciclistes balears.
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Bàsquet
Ràdio. Tota la informació del bàsquet
també la podeu seguir setmanalment
mitjançant les ones de Ràdio Artà
Municipal, on cada dilluns i cada
divendres, a partir de les 17:30, en
Biel Tous ens fa el repàs de com a
anat la setmana esportiva del C.E.
Sant Salvador.

Escola de bàsquet

El passat dissabte dia 27 de gener es
va disputar una diada de bàsquet de
l’esport escolar al poliesportiu de
Capdepera. El C.E. Sant Salvador
presentà equips d’iniciació i benjamí,
amb un èxit total ja que tots ells van
guanyar els corresponents partits.
Des d’aquí volem donar l’enhorabona
a tots els jugadors i entrenadors. Els
resultats foren:

Iniciació 5 anys:
Porto Cristo   8
INFO@RTA   32

Iniciació 6 anys:
INFO@RTA   24
Capdepera   12

Iniciació 7 anys:
INFO@RTA   28
Porto Cristo   12

Benjamí:
INFO@RTA   28
Capdepera   20

La pròxima diada es disputarà el
dissabte dia 9 de febrer al poliesportiu
Na Caragol d’Artà, a partir de les 10
h. No hi podeu faltar si voleu seguir
les evolucions d’aquests petits
gegants.

Minibàsquet
La bona noticia d’aquest equip
segueix sent en Gabriel Serra. El
jugador artanenc va tornar ser cridat
per a la preselecció balear mini,

aconseguint arribar al top 15, en el que
va ser el darrer triatge. Ara, es farà la
darrera selecció de jugadors, de la
qual sortiran els jugadors que
compondran la selecció balear
definitiva que ha de disputar el
campionat d’Espanya el mes que ve.
Sort!

En quant als partits disputats:

BAHÍA-SANT AGUSTÍ   43
SANT SALVADOR
«BORINOS.COM»   72
Amb més facilitat de la prevista, l’equip
dels «minis» d’Artà aconseguiren la
victòria a la pista del Sant Agustí,
davant un equip que també havia
guanyat tots els partits disputats. Els
jugadors artanencs a partir d’una bona
defensa en les línies de passades, del
domini del rebot, tant ofensiu com
defensiu, i també gràcies a la
intimidació dels nostres jugadors alts,
els permeté controlar i dominar el
partit en tot moment,  desenvolupar un
joc ràpid i aconseguir cistelles amb
relativa facilitat.

Infantil masculí 1
Colonya Pollença   78
ELECTRO HIDRAULICA   41
Parcials: 29/9, 12/12, 17/12,  20/8
Partit jugat el passat dia 26 al
poliesportiu de Pollença. Els locals al
final del primer quart ja havien posat
una diferencia de vint punts en el
marcador, quart en el qual els nostres
jugadors no jugaren gens bé, ja que la
defensa va ésser nul·la i en atac es
trobaren amb un rival molt ben situat
damunt la pista. La resta del partit, els
nostres reaccionaren un poc però els
locals sempre varen jugar amb la
diferencia del marcador a favor seu

ELECTRO HIDRAULICA   56
Felanitx   44
Parcials: 21/11, 5/10, 16/15, 14/8
Partit jugat el dia 2 al poliesportiu de
Na Caragol. Partit molt seriós dels
nostres jugadors, sobretot en defensa,

on realitzaren un gran primer quart en
el qual agafaren un avantatge de deu
punts. El segon quart va ésser diferent
ja que només feren cinc punts, però no
descuidaren la defensa i només en
reberen deu. En el tercer, els primers
minuts varen ésser de nervis ja que els
contraris es posaren només a tres
punts, sobretot per uns descuits de
defensa que es varen poder resoldre
i tornar encaminar el partit fins el
final.

Infantil masculí 2
Caixa Rural Artà   69
Inca Drac   29
Marcadors Parcials: 1er: 21-6, 2on:
18-6, 3er: 12-17, 4rt: 17-0
Jugadors: Jesús Font, Joan Ginard,
Jaume Fullana, Jeroni Esteva, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria, Jeroni Tello y Joan
Riutort.
Bon partit dels nostres que en tot
moment  dominaren.
Els dos primers períodes a partir d’una
bona defensa pressionant agafarem
un avantatge considerable que
deixava el partit sentenciat.
Al tercer quart sortirem molt relaxats
fallant molts de tirs de davall cistella i
en defensa estàvem molt passius fet
que ens dugué a perdre el període per
5 punts de diferencia.
Ja dins el darrer quart a partir d’una
bona defensa ens dedicàrem  més a
polir els aspectes ofensius jugant tot el
període amb estàtic a passar i tallar,
fent sistemes i sobretot passant molt
la pilota.
Enhorabona per la victòria i perquè
poc a poc es comença a veure la
millora de l’equip tant en defensa com
amb atac estàtic. Ara a seguir fent
feina.
Sense Eliminats

Cadet masculí
Santayi, 40
Flexa, 57
(9-5, 12-25, 11-16, 8-10)
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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.

Partit jugat el dissabte dia 26 de gener
al pavelló de Santanyi.
Bon partit encara que en el primer
quart varen funcionar molt millor les
defenses dels dos equips que no pas el
joc ofensiu. En el segon quart i després
de canviar els sistemes d’atac, l’equip
artanenc va començar a trobar els
forats necessaris per poder avançar-
se al marcador, així doncs, del minut 6
del segon quart del partit fins a
l’acabament del mateix, l’equip
artanenc va controlar en tot moment
el marcador. Enhorabona a tots.
La estadística va ser: Rosselló, A. (9),
Tous, B. (2), Femenias, T. (2),
Merenciano, J. (0), Strunk, R. (0),  –
5 inicial - Nicolau, J. (16), Font, T.
(16), Sánchez, I. (8), Reyes, J. A. (2),
Tauler, M. (2), Ramírez, R. (0), Ferrer,
M. A. (0)
Sense eliminats

Flexa, 55
De la Cruz, 52
(14-17, 18-17, 6-8, 17-10)
Partit jugat el dissabte dia 2 de febrer
en el pavelló de na Caragol.
Bon partit enfront de l’equip palmesà
d’en Juanito de la Cruz. El partit es va
moure amb avantatges molt curtes
per part dels dos equips. De l’equip
artanenc podem destacar la bona
defensa que va realitzar, en canvi en
atac va estar molt despistat, errant
cistelles de sota l’anella, errant
contraatacs, jugant precipitat, etc.
Cosa que va fer que no aconseguís
cap avantatge còmoda en el marcador.
De totes maneres, enhorabona a tots

els jugadors i al públic, que es va
convertir amb el sisè jugador.
La estadística va ser: Rosselló, A.
(14), Nicolau, J. (10), Font, T. (9),
Femenias, T. (2), Tous, B. (0) – 5
inicial - Reyes, J. A. (10), Strunk, R.
(4), Merenciano, J. (2), Ferrer, M. A.
(2), Tauler, M. (2), Sánchez, I. (-),
Ramírez, R. (-).
Eliminats: Femenias, T.

2ª autonòmica femenina
Drac Inca   67
HNOS. PALLICER PONS   37

HNOS. PALLICER PONS
At. Escolar
Partit que s’havia de disputar aquest
passat diumenge dia 3 de febrer. I
deim que s’havia ja que les jugadors
de Capdepera es van presentar una
hora després de l’inici teòric del partit,
amb lo que el partit va quedar suspès.

1ª autonòmica femenina
Sóller   71
GASÓLEOS MALLORCA   35
GASÓLEOS MALLORCA   51
C.B. Binissalem   46

Autonòmica masculina
HORMIGONES FARRUTX   61
C.B. Alcudia   72
Parcials: 14-16, 19-23; 17-12, 11-21.
Anotadors:T. Dalmau (14), B. Nebot
(11), S.Carrió(6), J.Cabrer(0), G. Ríos
(8), Toni Arnau(3), X.Lliteres(10), X.
Gili (0), A. Muñoz(17), O.Bover(-).

Partit disputat el passat diumenge dia
27 de gener al poliesportiu Na Caragol.
Partit igualat excepte en el darrer
quart, que al final és el que decideix el
partit. L’equip artanenc es va trobar
amb un equip molt sòlid i amb una gran
alçada, lo que va dificultar el joc interior
dels artanencs. Si a això, hi afegim
que els nostres jugadors no van estar
gaire encertats des de l’exterior, ens
trobem en que la victòria es fa molt
difícil, com així va succeir al final.
Paciència i a seguir lluitant.

C.B. Binissalem   73
HORMIGONES FARRUTX   67
Parcials: 14-17, 25-12; 19-19, 15-19.
Anotadors: T. Dalmau(-), B. Nebot
(13), S.Carrió(18), J.Cabrer(5),
G.Ríos(2), Toni Arnau(5), X. Lliteres
(8), X.Gili(0), A.Muñoz(14), O.
Bover(0).
Partit disputat el passat diumenge dia
3 de febrer a Binissalem.
Important partit el que enfrontava als
artanencs amb els de Binissalem. Un
fatídic segon quart marca el partit per
complet. Fins aleshores, l’Hormigones
Farrutx controlà el partit perfectament,
fent una bona defensa i jugant un
bàsquet en atac molt senzill. Però tot
canvià al segon quart, on el gran encert
exterior dels locals (6 triples) marcà el
desenvolupament del partit. Al segon
temps els artanencs ho intentaren tot,
arribant a posar-se a tres punts (64-
61) a falta de 4 minuts del final, però
els locals aguantaren bé la pressió i
aconseguiren el partit.
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Pedrís meditatiu

Església i Estat

Vivim en un estat democràtic en el
qual l’home pot expressar i defensar
les seves idees, sigui de manera
parlada o bé escrita amb uns vincles
encara que, volguem o no volguem,
siguin de la nostre opinió o no, sempre
dins un respecte i una concòrdia social.
Tots tenim els mateixos drets per
poder expressar la nostra opinió
lliurament. Però, a veure, anem per
parts.
Aquestes darreres setmanes hi ha
hagut un rebombori polític a nivell
estatal quant a la Conferència
Episcopal, la qual representa a
l’Església Catòlica a Espanya. Han
expressat la seva opinió i recomanació
mitjançant un manifest en el qual es
deia o s’insinuava, entre línies, que no
es voti al partit o partits que estan o
han estat en converses amb el grup
terrorista anomenat ETA.
Evidentment, als polítics els ha caigut
gairebé a sota mà aquest manifest,
sobre tot al del Partit Socialista, actual
executiu de l’estat espanyol, el qual
després d’un Consell de Ministres,
Fernández de la Vega demanà als
bisbes respecte i que no fessin ús del
terrorisme en campanya. Els del Partit
Popular, a hores d’ara, no han dit res
o no ha expressat la seva opinió sobre
el tema. La veritat, valdria més la
diguessin com a primer partit que està
a l’oposició.
Amb raó o no, tot i les queixes del
Govern d’Espanya, està clar que la
Conferència Episcopal té el dret
d’exercir la seva llibertat d’expressió.
Per altra part, el President Rodríguez
Zapatero s’equivoca quan diu que el
bisbes no tenen cap dret en expressar
la seva opinió i més quan es toca el
tema terrorisme (sic), cosa ben palesa
que és la cama xenga del govern
espanyol, no només d’ara, sinó de tots
els qui ho han intentat fins ara i han fet
fallida en el seu intent.
El cas però, els mateixos que ara
critiquen la Conferència Episcopal per

expressar la seva opinió
presumptament foren els mateixos que
s’aprofitaren d’aquell gran atemptat
de Madrid, en el qual moriren
nombroses persones innocents, a finals
de la campanya electoral d’ara fa
quatre anys, aprofitant la malaurada i
sagnant avinentesa terrorista per
canviar les tornes del mapa polític i la
qüestió del vot. Sincerament, no sé
que és pitjor.
Per ventura, els bisbes haurien de ser
una mica més tolerants i no actuar de
manera tant precipitada i, sobre tot,
mai posar-se en contra o a favor de
cap partit polític. De tota manera, som
molts els catòlics que no ens sentim
representats per una vintena de bisbes
que només diuen la seva sense tenir
en compte la nostra opinió i la realitat
dels catòlics sobre aquest tema o altres
temes que poden anar més en
consonància amb l’Evangeli. Segons
la meva opinió, val més arreglar les
coses o conflictes mitjançant el diàleg
que per la via de la violència, i si el
Govern d’Espanya ha de posar un
genoll a terra amb tal d’aconseguir la
pau ho ha de fer i prou. Per altra part,
ja és ben hora que Estat i Església
facin camí de manera paral·lela.
Però, estiguem o no d’acord, tant la
Conferència Episcopal com l’executiu
espanyol tenen els mateixos drets per
expressar les seves opinions. Ningú
queda al marge del sistema democràtic
si tot això es fa amb respecte. Per
conviccions, jo diria que tant l’Estat
com l’Església Catòlica defensen els
seus drets, i això és molt lloable si es
fa des del punt purament democràtic
i en defensa segons la doctrina de
cadascú.
Toni Esteva

col·laboració
Ses gloses de na
Maria Xoroia

«Es poble està esblanqueït
sobretot es seu voltant,
li revé de cada dia
i li dóna molt d’encant.

Hi ha camps atapeïts
d’una infinita blancura,
d’amatlers blancs ben vestits
que despreniu hermosura.

Com per obra d’un miracle
ciclicament s’estravé
formant tot un espectacle
dins ses calmes de gener».

Maria Cassellas

Del poc, molt
La vida fa girs. Tot és canviant, si no
tenim en compte tradicions o costums.
Que hem de fer allò perquè sí, sense
raonar, i quan ja està fet, quin pes ens
hem llevat de sobre!
Sobre tot facem el que els altres facin.
Que ho som d’hipòcrites! Ens pensam
que tot ho feim bé, i quan ens adonam
ens trobam adormits. L’Església no
dorm, si nosaltres estem desperts. És
viva, si nosaltres vivim al dia les
cirqünstàncies més adverses. És llum,
si sabem mantenim el foc de la vida
sense que sigui atiat. És aigua clara,
és aigua de bon bavent, si no aturam el
corrent quan passa per davall del pont,
arribant així a les valls regant arbres i
horts i veure néixer els bons fruits.

Utrac
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JA SOM DINS LA QUARESMA

Carnaval temps de disfressa,
els tapats s’han destapat.
Ara se’n ve la quaresma,
bauxa i color s’han acabat.

La ximbomba arraconada
ja basta el que ha sonat,
L’any qui ve altra vegada,
la sonarà el disfressat.

Adéu a les ximbombades, adéu a les disfresses i a la
desbordant alegria dels darrers dies, que es talla de cop
amb l’entrada de la quaresma, té l’inici amb la imposició
d’un poc de cendra (obtinguda de la crema dels rams
beneïts el diumenge del Ram, de l’any anterior) i és posada
al front, al temps que s’escolten les paraules: «Recorda
que de la pols véns i en pols et convertiràs», generalment
pronunciades amb to solemne. Aquest ritual se segueix
fent el Dimecres de Cendra. Són advertències a l’home
d’avui, que camina sense tenir en compte si es pot haver
errat de camí.
Dins aquells aires d’antigor, tot tenia semblança de núvols.
S’entrava dins la quaresma, que transcorria en un ambient
endolat. Ni divertiments, ni espectacles, escopetes cap
avall i arraconades les cartes dels casinos. Les persones
vídues aprofitaven la quarantena per casar-se, evitant així
els saraus amb l’encesa d’un fogueró i els sons dels corns
que eren costum el dia de les segones noces. També els
festejadors ho tenien malament, ja que només podien anar
a veure l’al·lota els dissabtes i els diumenges i amb duració
limitada. Així anaven les coses (els costums fets llei). I els
feligresos, portant un munt d’amonestacions fetes de
damunt la trona, que eren prou escoltades amb ulls
esglaiats i plorinyosos. El quaresmer era considerat un

enviat de Déu per encaminar les ànimes al seu destí etern,
que ocasionava una sensació de pecadors que estaven
inevitablement condemnats al foc. Els capellans pareixia
que s’aprovaven a veure qui la deia més grossa, quasi mai
esmentant la misericòrdia divina.
La figura del quaresmer era esperada amb molta
d’expectació i les esglésies l’utilitzaven per a rompre la
rutina de sentir sempre les mateixes veus. El tema anava
donant voltes damunt la justícia del Totpoderós i les
atrocitats de l’infern. Els quaranta dies es feien llargs, pels
que havien feta la mortificació de no fumar, deixar el cafè
o la copeta.
En aquell temps, Mallorca tenia la simbòlica «Jaia
Quaresma», que era un dibuix d’una dona major amb set
peus, normalment penjat dins la cuina. Era costum tallar-
li un peu cada setmana i en tocar el quart es tallava la figura
de dalt a baix com a senyal de l’entrada al segon període
quaresmal.
La quaresma culmina amb la Setmana Santa que és quan
es disposen tots els preparatius pel dia més festós i
significatiu de l’any: Pasqua Florida o de Resurrecció. El
Dijous Sant, no era permès fer la neteja, ni agranar, ni
fregar. Si algú no en feia cas, se li anunciava que la casa
se li ompliria de formigues. Aquest mateix dia es solien
visitar les Cases Santes.
Encara que avui ja no es creu en «jaies quaresmes», cal
reconèixer que les esmentades tradicions, varen ésser
durant segles la forma de sentir del nostre poble. Potser
seria profitós per cada un de nosaltres, fer durant aquests
dies una bona bugada i centrar-nos una mica en intentar
recuperar alguns dels valors fonamentals, que sempre són
i seran permanents.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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Del meu recer

Dimecres de cendra
Per caminar de cara a uns objectius,
per arribar a la fita que ens hem
marcat, és necessita una clarificació
d’idees amb una voluntat de ferro i
tenir molt present que, més que
aconseguir el que ens hem proposat,
el que importa és la lluita per anar
avançant en la caminata. En aquestes
properes dates de Quaresma sembla
propi dedicar uns moments a pensar,
endinsant-nos en una reflexió personal
i no tenir por d’una autocrítica.
Vet aquí, doncs, el que em va passar
l’altre dia quan rallava amb un dels
veïnats de més a prop quan, de cop i
volta, me va dir que frissava perquè
havia d’anar a missa. Passava una
coneguda i quan ho sentí va respondre:
«Tanta sort que encara algú hi va, jo
si no fos per les cames tampoc hi
faltaria. Però el televisor m’ho resol
tot». I seguí el seu camí fent capadetes
i dient com qui no res: «Qui fuig de
Déu debades corr».
Em deman que deu haver passat
perquè s’hagi produït un canvi tan
gros a molts d’estaments i, d’una
manera especial, a l’església Catòlica.
Només s’hi veu molta gent quan hi ha
un funeral de persona popular i els
pocs que hi van, la major part, són
caps blancs. Avui, per no haver-hi
necessitats ja no duen cadires

plegadisses, sobren els bancs. Arrel
d’això, deduesc que tot té la seva
pujada i baixada. I, en aquest temps,
hem d’admetre que l’Església pareix
que no està de moda. Ve a ser com el
fumar i, malgrat tot, davant tanta
confusió no ens vendria malament
l’aroma purificador de l’encens.
La reflexió em dugué a una desfilada
de records... Esglésies de gom a gom,
sagristia amb una dotzena de capellans,
misses a tota hora, sermoners, rosaris
de l’aurora, novenaris, quaranta hores,
ciris, domassos, conventuals i
campanes en batec constant...
Vaig donant voltes i més voltes al
tema que ens ocupa i, paral·lelament,
em ve a la memòria el que digué en
Giovanni Papini: El gran dilema del
nostre temps és que la jerarquia
eclesiàstica, en general, viu de
forma adversa al cristianisme i en
el llibre L’escala de Jacob ens diu
que l’església ha de tornar a la
seva primitiva puresa i unitat per
vèncer la pressió sotmesa pel món
actual.
Acabam de començar la Quaresma,
que és evident que ha perdut
protagonisme social, però encara que
això sigui una veritat com un temple,
no deixa de ser un temps en el qual cal
fer-se les preguntes per les que els

homes cercam la resposta al llarg de
tota la vida. Així, fa pocs dies,
l’Església, el Dimecres de Cendra,
ens recordava que començava la
Quaresma, que en les societats
tradicionals eren l’època
contraposada al Carnaval. Després
de la disbauxa esdevenia penitència i
seriositat. I ho feia amb les profundes
paraules: «Recorda, home, que ets
pols i en pols et convertiràs».
Antany es deia que si no es feia oració
es cauria dins un estat de confusió
com el que tenim avui dia. I un es
pregunta si es gaudeix de l’assossec
necessari per dur a terme el que tal
volta sigui el peu que coixeja.
Malgrat tot, no és la jerarquia l’única
responsable de la situació, també els
que ens diem cristians ens toca de ben
a prop.
Benaurats els qui encara, davant les
confusions de la nostra societat, són
llumetes que ens fan tenir una mica
d’esperança.

Cristòfol Carrió i Sanxo

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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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

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

A la reunió del 7 de febrer de 1973 de
la Junta Directiva del Club Llevant es
prengueren els següents acords:
La celebració d’una excursió pels
Olors, sa Duaia de Dalt, font Soberana
i acabant a Cala Mesquida, passant
per la Duaia de Baix. Al local del Bar
Centro es recollirien les sol·licituds
per a la tornada amb autocar. També
es va acordar d’organitzar una
excursió mensual fins al mes de maig,
que es faria la darrera de la temporada.
Es va apuntar la idea d’anar a l’ermita
de Betlem a peu o en cotxe, a lliure
elecció, lloc on es dinaria de porcella
torrada per després fer una fi de festa
amb algunes atraccions d’artistes
locals.
També es va tractar la possibilitat de
visitar Antoni Mus de Manacor, per a
la contractació d’una ballarina per
actuar el proper dia 26 al Teatre
Principal, i a dit acte les persones no
sòcies del Club abonarien una entrada
de 25 pessetes.
Pel ball del dia 21 es va acordar
sol·licitar permís al Govern Civil. Es
van designar els directius Joan
Alzamora, Nicolau Carrió i Guillem
Bisquerra per a la venda i organització
dels tiquets del ball.
Es va aprovar que els associats que
entrassin a formar part del Club, durant
el mes de febrer, quedassin obligats a
satisfer tota la quota anual.

Es va tractar també d’organitzar
algunes conferències amb temes com
urbanitzacions locals, per l’arquitecte
Llorenç Gili, problemes de la joventut
per un frare dominic i sobre el Montepío
Laboral, per un senyor de l’Institut
Nacional de Previsió.
Reunida la Junta Directiva el dia
18 de febrer, es van tractar els
següents temes:
Sobre el ball a celebrar al saló de Can
Matemales el dia 21, dient que ja es
tenia el corresponent permís per al dit
acte. Es va acordar que la inscripció
fos lliure i tothom podria adquirir
l’entrada al preu de 50 pessetes. Els
socis tendrien l’entrada gratuïta. Pel
dia 22 es va acordar la celebració
d’un concert de música de cambra pel
trio Esterhazy. Aquest acte seria
organitzat pel Club i patrocinat per la
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat local
i es faria a l’Oratori de Sant Salvador.
També es va aprovar que s’obsequiaria
els músics amb un sopar.
Quant a la vetlada-festival a celebrar
el dia 26 al Teatre Principal, es va
acordar que l’entrada dels no socis
fos de 25 pessetes i regalar localitats
als actuants i acompanyants.
Reunida la Junta Directiva en data
del dia 20 de març, es va acordar el
següent: Es va discutir el tema de
l’exposició de pintura i cartells de
Setmana Santa i la seva obertura el

diumenge de Rams a les 11 del matí.
Ja s’anomena el jurat qualificador dels
cartells: D. Josep F. Sureda, D. Miquel
Fuster, D. Gabriel Esteva, D. Gabriel
Ginard, D. Antoni Gili i D. Pedro
Ferrer Pujol. S’acordà pel dia 9 d’abril,
dimarts sant, la celebració d’un
concert de música sacra a càrrec del
cor local a l’església dels frares
franciscans. També una exposició de
plantes, patrocinada per l’ajuntament,
cosa que es va acordar amb
entusiasme. Es va admetre la dimissió
del directiu D. Joan Mesquida
Muntaner, actual vocal d’arts
plàstiques, baixa que ja havia presentat
amb anterioritat i amb caràcter
irrevocable.
Es va acordar fer una excursió en
dates encara a concretar, a sa Talaia
Freda i una altra as Verger i Aubarca.
Es va acordar admetre un llistat de
socis nous presentat pel secretari. Es
va informar sobre les gestions
realitzades sobre la possible ampliació
de totes les activitats pròpies del Club
en el mateix local social. També es va
acordar obrir un compte corrent a la
Caixa de Pensions a nom del Club
Llevant i autoritzar firmes al president,
tresorer i vicetresorer, firmes
conjuntes, per als reintegraments dels
diners d’aquest compte.
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys
(Extracte del periòdic local Llevant)
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà 10 de febrer de 1931
El titular de la portada era el següent:
El patrimoni artístic.  El motiu de
l’aclariment que feim a continuació
ve d’una col·laboració feta al Llevant
a la passada edició que criticava
durament el patrimoni artístic artanenc.
«El patrimoni artístic. L’altre dia
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 d’algun mèrit
entre d’altres objectes.»
Seguia una llarga dissertació sobre
aquest tema ja publicat al nostre
periòdic. La veritat és que D. Josep
Costa, acompanyat d’un Pare de
l’Ordre, vengué a Artà al convent per
veure si es trobava res de valor artístic
als magatzems del convent i així
contribuir al museu que s’estava
arreglant al convent de Sant Francesc
de Palma. És ver que es trobaren
algunes peces de valor i que foren
transportades a Ciutat, desmentint que
fou el marxaire.
Tota la portada, la segona i la tercera
plana eren un fort aclariment de tal
qüestió, que segur quedava ben
aclarida i manifesta per tal d’evitar
mals entesos.
Una llarga relació de l’allistament
definitivament rectificat del reemplaç
dels mossos que s’han presentat a
files i que sumen la notable quantitat
de 50 anomenats. La seva llarga
extensió ens dificulta la publicació.

De Ca Nostra
A continuació publicam les notícies
d’aquesta secció informativa del poble
artanenc:
Per haver extraviat la llista dels
subscriptors ens ha estat del tot
impossible repartir els números de les
darreres edicions a tothom. Així que
pregam als que no les hagin rebut
passin per la redacció del nostre
periòdic a la placeta des Marxando i
els ho entregarem.
En vista del mal camí, pitjor que abans
de la dictadura, que tornen emprendre
els elements monàrquics de Mallorca,
són moltes les persones que,
desenganyades, senten de cada dia
més simpatia per la República.
Artà, com molts altres pobles, ha tengut
la visita de la malaltia del grip, encara
que no ha revestit cap cas de gravetat.
També hi ha hagut algun cas de la
rosa.
Fa uns dies que per ordre del senyor
batle es féu una crida manant que es
complissin les ordenances municipals
que fan referència a aigües brutes
pels carrers i a la treta dels fems.
Segueixen amb gran activitat les obres
del camí de Sos Fulles, el qual es
comenta si serà continuat fins a la
sortida del terme. També ens hem
assabentat que es donen les primeres
passes per començar les obres de la
important travessia que ha d’unir la
carretera de Son Servera amb la de sa
Torre i Capdepera.

El passat dia 5 a les tres i mitja del
capvespre i en els terrenys guanyats
a la mar a l’esplanada del Port de
Ciutat, tengué lloc la benedicció dels
nous cotxes i locomotrius darrerament
adquirits per la Companyia de
Ferrocarrils de Mallorca. El dia 6, el
nou material va quedar en servei a la
línia Palma-Artà.
La gent jove comença a sentir de bon
de veres l’excitació grotesca del Dijous
Llarder i es passeja amb la cara tapada
cridant i provant-se a veure qui anirà
vestit amb més poca gràcia.
Al dispensari de l’Hospital foren
assistits de ferides diverses en Tomeu
Gili, Comuna, en Joan Fernàndez i en
Joan Masset.
Dia 29 del mes passat i a conseqüència
d’un atac d’apoplexia, morí mestre
Antoni Ginard, a) Pansacola. El dia 7
ho va fer en Gabriel Polit i també la
nineta Catalina Pons Llinàs, filla major
d’en Colau Xina.
A la secretaria de la Universitat de
Barcelona ha rebut el títol d’apotecari
el nostre bon amic Tomàs Cano
Cantallops.
Segons les dades definitives i oficials
del cens de la població que ens han
facilitat, la població d’Artà és com
segueix: 2.822 homes i 2.930 dones
residents i 12 homes i 15 dones
transeünts, en total 5.779 habitants.
La població de dret, 2.822 homes i
2.930 dones presents i 29 homes i 60
dones absents amb un total de 5.841.

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

 155

entreteniments

SUDOKU ----- Nivell difícil ---->

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

Cercau els següents oficis: misser,
actor, bomber, cuiner, fontaner, jutge,
forner, pescador, pilot, policia.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Saps que en fa de fred aquí, tan al nord.
Darrere on van trobar una beata i un capellà, com tothom sap.
2. Aquestes pobretes no varen tenir tanta de sort com les que
se’n varen dur la copa. 3. Un cos geomètric que, poques o
moltes, té les cares iguals. Vocal. 4. Resolguessin l’embull o el
misteri. 5. Aquests cotxes no van amb benzina. Dóna. 6. La
egípcia que porta vel. Conèixer. 7. Una de les policies més
cruels. Surt. Fermat. 8. Enganaré amb artificis per fer mal a
qualcú. 9. Disbarat, beneitura. Quan ens acompanya la lluna.
L’inconscient freudià. 10. Vocal. Encara que no estiguis d’acord,
acceptaràs les normes.
VERTICALS:
1. Tenguis
compassió .
Nota musical.
2. Anul·lació,
invalidació
d ’ u n
contracte. 3.

Mitjà de transport, mai vist a Artà, que és com un autobús connectat
a una línia elèctrica aèria. Cóva, té esment als ous. 4. Ordissis,
planejassis. Consonant. 5. Parent del pi, que tampoc trobam per ca
nostra. Saps que és de lluny aquest país; sinó, demana-li a en Marco
Polo. 6. Teixit de lli i/o de cotó que imita la llana (pl). Així balla en Joan
Petit. 7. Carbur de silici. 8. Entre columnes. Si no té bony, té això.
Consonant. 9. Podem prendre el de les 5. Concebria, inventaria. 10.
Desconnectats.
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Sopa de lletres

Guillemots
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Sudoku
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

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

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

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

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

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

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

 

 C/ de l'Estel

Fa 40 anys
Febrer del 68

Dia 18 de gener, a les 7 del capvespre,
moria en la pau de Déu aquell home
admirable conegut per tots nosaltres
amb el nom familiar de Don Pep
Jordana. [...] El dilluns de Sant Antoni
–tal volta per no desbaratar la festa
que ell tant estimava-, don Pep es va
dormir per a sempre. Quan la gent ho
va sebre, una desfilada molt nombrosa
d’homes, dones, joves i vells anaren a
Ca’n Jordana per tal de retre un altre
homenatge –el darrer- a l’home que
havia estat tota una institució espiritual
del nostre poble.

Fa 25 anys
Febrer del 83

I de s’abort què ? Idò no en volem
parlar, ja se n’han dites pels diaris,
ràdio i televisió. Uns n’estan d’acord
i els altres, no. I tots tenen les seves
raons. Recordau que, no fa massa
temps va esser «sa pastilleta» sa que
va dur sa polèmica que abans havia
estat de si els capellans havien de dur
o no sotana ... (Que no hem de mesclar
ous amb caragols). Recordau també
que un temps no ens podíem reunir
sense permís governatiu ... que les
hòsties no es podien tocar amb sa mà.
I fins hi tot recordam que a s’escola
no ens deixaven xerrar mallorquí.

Fa 10 anys
Febrer del 98

Entreteniments l’any 1917 a Artà..-
Pot un casar-se amb la germana de la
seva viuda? (No, perquè, si la seva
dona és viuda, ell és ben mort). – En
què s’assemblen les pessetes amb les
castanyes? (En que de pessetes i de
castanyes n’hi ha de dolentes) – Què
és allò que, com més n’hi ha, manco
es veu? (La fosca) – En què es
pareixen Artà i una gerra? (En que
tant Artà com la gerra tenen un coll)
– Què és la darrera cosa que fa un
quan es mor? (Nosa) – En què es
pareix un mort i un carrer banyat? (En
que no tenen pols).
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De viatge per la xarxa  157entreteniments

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

peudepagina.net
http://www.peudepagina.net/
pdp.net és una publicació cultural,
nascuda l’any 2005 i feta per joves.
Pretén donar una immediatesa en la
informació d’acord amb la societat
actual. Cultura, literatura, escena, art
i fotografia, música, còmic, la vinyeta,
...

PhotoB@NC Catalunya
http://www.photobanc.com/
Realitza inventaris, organitza i
digitalitza arxius fotogràfics públics i
privats. Serveis fotogràfics i
d’escaneig. Servei de la foto del dia,
tan actualitat com efemèrides que, pot
esser captada gratuïtament (baixa
resolució) per els navegadors.

Premis Clic de Fotografia Vila de
Molins de Rei
http://www.molinsderei.cat/ca/media/
f i l e s / d e s t a c a t s /
bases_10ns_premis_clic_de_fotografia

III Edició del Premis Clic de Fotografia,
Vila de Molins de Rei. Bases del
Concurs. Els premiats es donaran a
conèixer durant les festes de la
Candelera al proper mes de febrer.
Bases.

Revelat digital de fotografies
http://www.revelatdigital.net/
Revelat digital de fotografies.
Processat d’alta qualitat. Enviaments
a tot Catalunya. Àlbum digital revelat
químicament.

Rosal, Josep Maria Rosal d’Argullol.
http://www.minorisa.es/rosal/
Manresa 1908 - Bogotá 1983.
Fotògraf i productor/director de curts
metratges documentals i científics.
Produccions Rosal i Orquidea.
Fotògraf, cineasta, curts metratges
científics i documentals.

Saló Fotogràfic Ciutat de Segorbe

http://obrasocial.bancaja.es/val/
c u l t u r a / p r e m i o s / p r e m i o s -
ficha.aspx?ARE=2&ID=46
Tema lliure i tema comarcal
(arquitectura, paisatge, personatges,
festes, etc. de les Comarques de l’Alt
Palància i Alt Millars). Premis: 1r 900
euros, 2n 600 euros i 3r 450 euros.
Termini de sol·licitud. Fundació
Bancaixa.

Sonimagfoto
http://www.sonimagfoto.com/
Del 6 al 10 d’octubre, esdeveniment
que aplega professionals i aficionats
de la fotografia, i les noves aplicacions
digitals de captació, manipulació i
transmissió d’imatges.
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oferta cultural
PROGRAMACIÓ FEBRER

CINEMA CLUB
Dijous 7, 21 h

LA ZONA
Director: Rodrigo Plá
Intèrprets:
Maribel Verdú, Daniel Giménez
Cacho, Carlos Bardem
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.
Thriller. No recomanada per a menors
de 13 anys
Duració: 97 minuts.

CINEMA
Diumenge 10, 17 h

BEE MOVIE
Directors: Steve Hickner, Simon J.
Smith
Una abella anomenada Barry
descobreix que els humans porten
segles robant la mel de les abelles. Per
acabar-ho, decideix demandar la raça
humana.
Animació. Per a tots els públics
Duració: 90 MINUTS
VERSIÓ DOBLADA AL CATALÀ

CINEMA
Diumenge 10, 19:30 h

LA ZONA
Director: Rodrigo Plá
Intèrprets:
Maribel Verdú, Daniel Giménez
Cacho, Carlos Bardem

CINEMA
Diumenge 17, 19:30 h

VIAJE A DARJEELING
Director: Wes Anderson
Intèrprets: Owen Wilson, Adrien
Brody, Jason Schwartzman, Anjelica
Huston, Natalie Portman
Tres germans americans que no s’han
parlat en un any, s’embarquen en un

Xangai, anys 40. Una jove, membre
de la resistència xinesa contra
l’ocupació japonesa, és obligada a
iniciar una aventura i matar un alt
càrrec japonès.
Drama no recomanada per a menors
de 18 anys
Duració: 157 minuts
versió doblada al castellà

CINEMA CLUB
Dijous 28
21 h
IRINA PALM
Director: Sam Garbarski
Intèrprets: Marianne Faithfull, Miki
Manojlovic
Una vídua de 50 anys necessita diners
per operar el seu nét malalt. Després
de diversos fracassos troba feina en
un sex shop amb el pseudònim d’Irina
Palm.
Drama. No recomanada per a menors
de 13 anys
Duració: 103 minuts
Versió original en anglés subtitulada
al castellà

TEATRE
Divendres 29
21 h

Dos vells amics de l’institut, es retroben
després de molts anys a un Motel dels
Estats Units, per recordar vells temps.
La seva trobada és divertida i casual
fins que comencen a parlar d’una noia
amb qui van sortir quan anaven a
l’institut: Amy. La conversa va tornant
de cada vegada més tibant, fins al
punt que Vince li diu a Jon que sospita
que ell, Jon, la va violar anys enrere.
Traducció i direcció: Àlex Tejedor
Intèrprets: Queralt Albinyana, Rodo
Gener, Xavier Frau
Producció: Espectacles de Ferro
Preu: 10 euros

accidentat viatge amb tren per la Índia
amb la idea de trobar-se a si mateixos.
Aventures per a tots els públics
Duració: 91 minuts
Versió doblada al castellà

TEATRE
Divendres 22
21 h

Una taula és una taula ens explica la
història d’una parella d’ancians que,
avorrits del seu dia a dia monòton,
decideixen canviar la forma i el nom
de les coses, inventant-se tot un
llenguatge propi que, potser, els
exclourà de la vida en societat ja que
no trobaran ningú que el comparteixi.
L’espectacle vol ser una reflexió sobre
la incomunicació, sobre l’avorriment,
sobre l’ànsia de canvi, sobre la
necessitat de revolució i, sobretot,
sobre l’estat i el per què de les coses.
Perquè les coses no tenen perquè ser
per sempre així com les hem conegut.
«Per què una taula és una taula?».
Direcció: Joan Fullana
Intèrprets: Rosa Forteza i Alejandro
Navarro
Preu: 10 euros

CINEMA
Diumenge 24
19:30 h
DESEO, PELIGRO
Director: Ang Lee
Intèrprets: Joan Chen, Anupam Kher,
Tony Leung
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TORNAREM EL DIA 29/II

cloenda
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A
vui presentam

 als nostres lectors una fotografia feta a la R
ua de l’any 1982, quan les rues artanenques com

ençaven a pujar fortam
ent d’addictes a

disfressar-se, sobretot al D
arrer D

ia de C
arnaval.

A
leshores, alguns anys passaren de les m

il dues-centes persones, que, cansades d’estar-ne privades durant la dictadura del general Franco, sortien al carrer
enllestides en un principi am

b les vestim
entes que trobaven per casa seva. Però la cosa es va fer grossa i l’entusiasm

e de cada any anava en augm
ent.

A
ixí les coses, m

olts grups d’am
ics es reunien m

esos abans del carnaval i pensaven la indum
entària i el m

otiu i entre tots arreglaven la roba necessària i,
sense anar a concurs, quasi es provaven a veure qui lluiria m

és.
Per desgràcia les coses no duren m

assa i actualm
ent no arriben a cinc-cents el nom

bre de persones que es disfressen.
A

ls qui com
ponen la fotografia que ens han deixat, nosaltres no els coneixem

, ni ens han dit l’ordre en què surten, però sí en sabem
 tots els nom

s i per si
no podeu captar les seves fesom

ies són:
Joan Llaneras Sureda (Terrassa), Tom

eu C
arrió M

artínez (C
uní), M

iquel G
inard A

lzam
ora (M

alet), Pedro Llaneras Sureda (Terrassa), Pep Forteza H
idalgo

(M
arín) i Toni V

ives R
iera (Tim

bo).

Racó
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