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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

Eleccions 2008: comença el show!!!
Arriba la màgia del circ (electoral)

Senyores i senyors: l’espectacle ha començat! Passin i
gaudeixin del show! Només tendran fins dia 9 de març per
poder observar d’aprop les magnífiques fieres que cada
dia desfilaran per davant dels seus nassos. Els trobaran
per tot: revistes, periòdics, premsa variada i televisió.
Durant menys d’un mes aquests «artistes de l’espectacle»
desplegaran el seu ample ventall d’insults, anècdotes,
desacreditacions i promeses sense fons que els deixaran
amb la boca oberta. Tot això en un únic objectiu: aconseguir
el seu vot! Però no es confonguin. Li oferiran la seva vida,
li prometran el paradís terrenal, li diran que ells representen
el millor projecte de futur, li asseguraran més llocs de feina,
baixada d’imposts, regulació dels preus, millora en la
sanitat pública, bla, bla, bla, bla, bla, bla. És fàcil caure en
la tentació ja que ens trobam davant uns vertaders mags
de l’engany.
No deixi passar aquesta gran oportunitat de veure’ls en
acció!
Úniques funcions a tot l’estat!

Anem a votar i que guanyi el millor

Encara que no siguin les més properes les eleccions del dia 9 de març, sí que ningú ens lleva el deure d’anar a votar
el partit que trobem que més bé ens representa i el programa que ens atany més directament.
Sembla que les consultes fetes darrerament donen un resultat favorable al PSOE, encara que per poc avantatge sobre
el PP. Segur que seran unes eleccions ben renyides i calentes pel que fa a aquests dos partits majoritaris.
Els dos prometen molt, tal volta massa, ja que saben perfectament que és impossible complir-ho tot, però ho han de fer
i així enlluernen el seu electorat.
Tal volta pot ser que el millor que podríem fer els illencs seria votar una veu que es faci escoltar, que és realment el que
importa, encara que poca cosa pot fer, però almanco Madrid sabria que existim i que volem fer sentir la nostra veu cara
a cara i no per escrit.
És aquest un tema molt complex que deriva en moltes i variades opinions. La qüestió és que anem a votar. Maldement
sapiguem que el nostre vot pot suposar poca cosa entre els milers de votants de tot Espanya, és igual, no votem en blanc.
Posem el nom que més ens pareixi que ha de defensar els nostres interessos. I no ens referim només als econòmics,
n’hi ha molts altres que segur tenen importància i que no poden quedar oblidats.
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

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

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

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

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Descontent per una notícia publicada al Diari de Balears
L’escrit afirmava que la policia havia imputat 20 joves seguidors de
bandes llatines

La publicació d’una notícia en el Diari
de Balears de dia 21 de febrer en la
qual s’explicava com la policia local
ha imputat a 20 joves per una onada
de pintades als carrers d’Artà ha creat
un profund malestar entre un sector
de la població. A la notícia es
relacionava els autors de les pintades
amb les temudes bandes juvenils del
Ñetas i dels Lating Kings i aquest és
precisament el motiu real del
descontent dels joves. Les reaccions
no es varen fer esperar i dia 24 de
febrer, el mateix diari va publicar una
carta al director firmada per un bon
grupet d’artanencs i artanenques en
les quals criticaven l’enfocament de
la notícia per part del seu redactor. De
fet, els mateixos firmants confirmen
que la majoria dels acusats per les
pintades són artanencs i, el que és
més important, són innocents. Per tot
això es demana una rectificació a

l’esmentat diari ja que, segons els
firmants, aquest tipus de notícies
alarmistes el que fan es induir a la
xenofòbia. Des de la revista Bellpuig
no entrarem a analitzar si l’actitud de
la policia és la correcta o si
l’enfocament de la notícia és l’idoni.
El que sí volem remarcar és la bona
forma d’actuar del grup de joves que,
després d’haver-se sentit agredits han
sabut deixar les coses clares
mitjançant una carta al director. En
aquest cas ni han usat la violència ni
les males maneres. Més bé tot el
contrari, s’han servit de les eines legals
que tenen al seu abast per posar en
entredit una informació que ells
consideren ofensiva, errònia i
exagerada. Han escoltat i s’han fet
escoltar. Possiblement si tothom en
prengués mostra i actuàs en
conseqüència aquest món aniria una
mica millor.

E D I C T E

Publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, núm. 26, de dia  21-02-
08, l’edicte d’exposició pública del
plec de clàusules tècniques i
economicoadministratives que ha de
regir el concurs, en procediment
d’urgència, per a l’adjudicació de
l’explotació del bar cafeteria del
poliesportiu na Caragol i l’anunci de la
corresponent  licitació, es posa en
coneixement dels interessats les
principals característiques tècniques
de l’obra:

1. OBJECTE. L’explotació del bar
cafeteria del poliesportiu na Caragol.
2. TERMINI D’EXECUCIÓ.Quatre
(4) anys, prorrogable quatre (4) anys
més.
3. TIPUS 440 €/mensuals.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE PLIQUES. Finalitzarà el dia 05-
03-08 a les 13.00 hores.

Artà, 21 de febrer de 2008
El batle

Signat: Rafael Gili Sastre

Fira d’oportunitats
El proper dia 2 de març l’associació de comerços i serveis d’Artà
traurà els seus productes al carrer

El proper diumenge, dia 2 de març, tendrà lloc al carrer de Ciutat una fira
d’oportunitats en la qual els membres de l’Associació de Comerços i Serveis
d’Artà trauran aquells productes que tenen en estoc. Els expositors romandran
muntats entre les 9 i les 13 hores del matí. Com és natural es tracta d’una gran
oportunitat per aconseguir bons productes i articles per un preu molt inferior
al que s’hauria de comprar habitualment. No deixeu passar aquesta oportunitat
i veniu a la Fira d’Oportunitats.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Fundació Deixalles: nau d’exposicions d’articles de segona mà

En la delagació de Deixalles Llevant
hi ha ubicada l anau d’exposició
d’articles de segona mà. El seu objectiu
és oferir molts productes i mobles a un
preu econòmic, a la vegada que es
fomenta la reutilització. Què hi podeu
trobar? Mobles de segona mà en bon
estat, articles de decoració, objectes
de cuina, roba actual, sabates, llençols,

cortines, estores, electrodomèstics,
productes de comerç just, etc.
Sabies que la Fundació Deixalles passa
a recollir els teus mobles i
electrodomèstics gratuïtament?
Si crides al telèfon 971 82 95 90
concretarem dia i hora per passar a
recollir-los.

Ens pots trobar a:
C/ Fusters 12-13
Polígon industrial de Capdepera.
Telf. 971 82 95 90
Fax. 971 82 95 58
administraciollevant@deixalles.org

Maria Francesca Servera ocuparà la segona posició en la candidatura del PSOE al
senat
El Consell Polític de la Federació dels
Socialistes de Mallorca es reuní per
ratificar als candidats al Senat per
Mallorca i ho va fer per unanimitat.
Els candidats Xavier Ramis, com a
número u, i Maria Francisca Servera,
com a número dos, reberen el suport
de tots els membres del Consell Polític
per presentar-se a les llistes del Senat
a les properes eleccions generals.
Xavier Ramis Otazua encapçalarà la
llista després de la seva trajectòria
política a Inca. Secretari General de
l’Agrupació Socialista d’Inca des de
2003 ha estat candidat a la batlia de
l’ajuntament inquer al 2003 i al 2007.
Maria Francesca Servera ocuparà el
número dos a llista pel Senat. La jove
advocada d’Artà té una amplia
experiència a l’Ajuntament on ha estat
regidora de Medi Ambient des de
2003 a 2005, batlesa de 2005 fins a
2007 i ara ocupa la regidoria d’Hisenda
i Serveis Socials i és Primera Tinent
de Batle.
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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
Dinar-trobada anual de torders

El passat dia 17 de febrer l’Associació de
Caçadors d’Artà va celebrar el ja tradicional
dinar de companyonia al Restaurant El Cruce
de Vilafranca.
Segurament aquest és ja el darrer any, perquè
es dissol l’associació que durant 19 anys ha
regit a Artà, comandada per Jeroni Cantó amb
la col·laboració de Pep Pantalí, Joan dets
Olors, Rafel Barxo i pocs més.
Tot té una fi i l’associació no fou una excepció.
Ningú es va voler fer càrrec de comandar la
junta i per tant es va anunciar la seva dissolució
de forma irrevocable.
D’ara endavant, va dir Jeroni, en el seu comiat,
s’hauran de treure els corresponents permisos
de caça a l’oficina del Parc Natural, situada
sobre el desaparegut bar del Centre Social.
Al final els més de 40 comensals dedicaren un
aplaudiment a Jeroni Cantó i també als seus
ajudants, els quals s’havien desfet per atendre

amb caràcter gratuït les peticions dels caçadors
durant aquests llargs 19 anys. Així mateix n’hi
hagué que digueren voler ajudar a qui es volgués
fer càrrec de l’associació, però en concret res de
res.
Esperem ara el mes de setembre, que és quan de
veres s’ha de fer la feina d’arreglar papers i
permisos de caça i es sabrà cert si continua la
comissió o no. 19 llargs anys ha durat el mandat de
Jeroni Cantó a la Societat de Caçadors d’Arts
Tradicionals de la Comarca de Llevant. Als seus
inicis hi havia representació de Sant Llorenç, Son
Servera i de la Colònia de Sant Pere. A poc a poc
s’anaren retirant aquests caçadors externs i
quedaren només els del municipi d’Artà.
Si qualcú es decideix a voler comandar l’associació,
ho pot fer a saber a Jeroni Cantó, el qual estarà
disposat a posar-lo al corrent i entregar-li els
llibres corresponents.
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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 Conselleria de Medi Ambient estudia la possibilitat de reintroduir el vell marí a les
costes artanenques

El conseller de Medi Ambient, Miquel
Àngel Grimalt, va aprofitar la presentació
del llibre «El vell marí, una absència
reversible», obra de Joan Mayol, per
explicar que el vell marí, o foca mediterrània,
figura a la llista de les deu espècies en
major risc d’extinció de la Unió
Internacional per a la Conservació de la
Naturalesa i, en concret, desaparegué de
les Illes Balears a mitjans del segle XX. És,
per tant, l’extinció local més recent de la
fauna insular. La Conselleria de Medi
Ambient vol contribuir a les iniciatives
per recuperar aquesta espècie i intentarà,
si és viable, reintroduir-la a les Illes.
El conseller ha destacat que una
recuperació i reintroducció del vell marí a
les Illes Balears seria possible gràcies al

canvi de mentalitat social respecte de la
natura i la creixent importància de
l’educació a favor del medi ambient, una
situació molt diferent a la que, en el seu
moment, propicià la lamentable
desaparició del vell marí a les nostres Illes.
En aquest sentit, Joan Mayol ha indicat
que la persecució directa fou la principal
causa de la desaparició del vell marí a les
Illes Balears en els anys 50 del segle XX.
A més, Grimalt ha assenyalat que els
esforços de la Conselleria per garantir la
protecció i el bon estat mediambiental de
la Mar Balear han de servir per crear
l’hàbitat adient per a la recuperació i
manteniment d’aquesta espècie a les
nostres aigües. Zones concretes com
Cabrera, el nord de Menorca i la costa

d’Artà han estat apuntades per Grimalt i
Mayol com a espais marins que podrien
servir per a la recuperació del vell marí, a
la qual cosa s’afegeix l’existència
d’importants reserves marines a les Illes
Balears.

Conferència al Museu d’Artà

Dimecres, dia 27 de febrer va tenir
lloc a la Fundació Museu Regional
d’Artà  la conferència «El Virginal
d’Artà i la música de tecla de Mallorca
en el segle XVII» a càrrec del
conferenciant Xavier Carbonell
Castell. El virginal és semblant al
clavicèmbal (precursor del piano) però
més petit. S’ha de dir que al museu
d’Artà es pot veure un Virginal que
és una vertadera obra d’art, no només
per la seva antiguitat sinó per la seva
bella factura.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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EXCURSIÓ A LA FINCA DE SOS SANXOS

El passat dia 18 de Febrer els alumnes de
primer d’ESO de l’escola de Sant Salvador
amb la col·laboració de n’Antònia Llabrés,
Conselleria de Medi Ambient, varen realitzar
una excursió a la finca de Sos Sanxos.
L’activitat estava enfocada en la recollida i
classificació de plantes per a la realització
d’un herbari dins l’àrea de Ciències Naturals.
L’experiència va resultar ser molt positiva
perquè es varen treballar aspectes de la
botànica  dins  laboratoris naturals com són
ara els camps i el boscos que envolten el
nostre poble i moltes vegades tan desconeguts
pels seus habitants.
En definitiva, els alumnes gaudiren d’un dia a
fora de l’escola al mateix temps que aprenien
el nom d’algunes plantes i arbres dins el seu
medi natural i no simplement fotografiades
dins un llibre de text.

Sant Salvador

Només necessit que m’escoltis

L’AMIPA del Col·legi Sant Salvador
programa cada any unes accions formatives
adreçades als pares i mares dels alumnes
del nostre poble.
La primera acció d’aquest any es dugué a
terme el passat dijous 14 de febrer i tengué
com objectiu ensenyar als pares i mares a
«escoltar bé» com una eina bàsica de la
comunicació amb els fills. Aquesta activitat
es presentà en forma de taller vivencial, de
tal manera que tot allò que s’explicava
havia de ser experimentat en petits grups.
En aquest taller es va donar molta

noticiari escolar
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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

importància a desenvolupar l’escolta
empàtica amb els fills. Els pares
assistents sortiren satisfets amb la
informació rebuda i amb ganes de
posar-ho en pràctica
L’AMIPA  del Centre vol agrair a

l’Obra Social de La Caixa haver
acceptat la nostra proposta i a la ponent
Victòria Picó per fer-nos viure aquesta
experiència.
Aprofitam l’avinentesa per convidar-
vos a la propera xerrada que tindrà

lloc el proper 6 de març a les 20:30 h
amb el tìtol  «Promoure la bona
educació dels nostres fills».

Sant Salvador

noticiari escolar

La història de Babar

Dia 14 de febrer els nins i nines de 1r
cicle de primària anaren al teatre  a
veure la història de Babar, el petit
elefant.
La història de Babar va ser escrita i
dibuixada pel francès Jean Brunhoff
l’any 1.932 i musicada  pel compositor
Francis Poulenc.
Els nins i nines per tant gaudiren d’una
obra que compaginava la narració, la
música i la imatge.
La narradora era na Caterina Mª
Alorda i la música va ser interpretada
al piano per Francesc Blanco.
La introducció que va fer la narradora
amb la participació de nins del públic
els va donar a conèixer més el món de
la música.

LA JAIA COREMA JA TORNA  ESSER A AQUÍ

Dos braços, set cames
nas gros, peu petit.
La Jaia Corema ja torna a esser aquí.
Amb unes graelles amb un bacallà,
cada setmana una cama perdrà.
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Sant Bonaventura: Tercer cicle.

Ara ens toca a nosaltres.

Sant Bonaventura

Aquest article el dedicarem a les activitats específiques del tercer cicle durant
el curs 2007-2008.
Aquesta primera fotografia és de la visita al Parc de Tecnologies ambientals
que férem durant el primer trimestre. Va ser molt instructiu. Ens mostraren
com reciclen els materials de rebuig. Però
també ens ensenyaren què podem fer cada
un de nosaltres pel medi ambient. Ens
ensenyaren que podem reduir els envasos, els
podem reutilitzar botelles, capses, reciclar
material de rebuig. I així contribuir a ser més
ecològics i no malbaratar recursos de manera
innecessària.
Tot seguint amb l’ecologia, i aprofitam per
relacionar-ho amb el lema d’enguany de
l’escola:  L’Ecologia: tu tens la clau, el
passat gener anàrem a sembrar arbres.
Com cada d’any, i gràcies al SEM i als
treballadors forestals, els alumnes de 5è i 6è
col·laboràrem en la sembrada d’arbres (pins,
alzines, mata) per les muntanyes d’Artà.
Una bona notícia és que ens digueren que
dels arbres sembrats l’any passat n’han
sobreviscut més dels que pensaven. I és que
sols un 25% solen sobreviure a l’estiu. Això
és motiu per tornar sempre que ens ho demanin
a ajudar a tenir un entorn amb més boscos i
encara més bell.

La veritat és que no hem fet més
sortides, però és que pareix que
enguany les acumulam en els darrers
quatre mesos. Ens queden un parell
de visites organitzades pel SEM; la
sortida del segon trimestre: a Sa
Dragondera!; i el viatge d’estudis, a
Barcelona!!!
I de tot això, i altres coses, us
mantindrem informats en propers
números.
Fins aviat!!!
Tercer cicle de Sant Bonaventura
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I Cursa Solidària i el I Berenar Intercultural Solidari
El passat dia 21 de desembre es va
realitzar a l’IES Llorenç Garcías i
Font la I Cursa Solidària i el I Berenar
Intercultural Solidari per tal de recaptar
fons per a una ONG. Aquest any la
ONG elegida va ser Artà Solidari que
destinarà els diners recaptats per al
projecte «Un techo para mi país» al
Perú.
A la cursa hi participaren els alumnes
de l’IES Llorenç Garcías i Font i els de
Sant Bonaventura.
En total es recolliren 1581,60 €. Volem
destacar que va ser un èxit de
participació i agrair a l’Ajuntament
d’Artà i a les empreses col·laboradores
la seva participació: Eroski,  Jaume
Mestre S.L., Magatzems Moyà, R.M.
Julià Flaquer, Fusteria Alzina S.L.,
Construccions Danus Maria S.L.,
Esquitxos, Electrohidraulica, S.A.,
Ca’n Claret, La Lluna de Paper,

Mateo Ferrer, Joieria Viky, Electrònica Ayala.
Moltes gràcies a tots i esperam que l’any que ve es repeteixi l’èxit.

IES Llorenç Garcías i Font

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.
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Després dels Darrers Dies, la Jaia Corema ens fa algunes visites

No falla! Encara sentim dins el cervell
la remor dels tambors i les músiques
que han sonat durant el Darrers Dies
i, sense tenir temps de pensar-ho ja
ens compareix la Jaia Corema amb la
seva granera i la seva mala ràbia.
Aquesta vella retuda no suporta el
sarau i com que no pot consentir que
els infants facin festa es dedica a
repartir llenya a tot el qui es troba
davant. De fet, el Mag Xibiu, persona
sàbia entre les més sàbies, com a
càstig la va castigar a carregar amb
set cames (una per cada setmana que
dura la Corema) fins que fes bondat i
dugués regals als infants. La jaia,
encara que de mala gana, compareix
cada setmana amb un petit obsequi i
d’aquesta manera va perdent una

cama rera l’altra. De cada vegada té menys cames i això suposa poder
encalçar amb més agilitat els infants i pegar-los amb la granera. Molt ens
temem que si segueix amb aquesta actitud el mag Xibiu la castigarà a quedar-
se sense cap cama i caure de cul. Ja veurem com acaba aquesta història!.

L’aigua, un bé escàs que s’ha d’usar amb seny
Els alumnes de 3 A de primària de Na
Caragol hem tengut l’ocasió d’estudiar
el cicle de l’aigua: com arriba al poble
i on se’n va una vegada ha estat
utilitzada. Per això, realitzàrem una
petita excursió amb la finalitat de
descobrir diferents llocs on antigament
es podia anar a cercar aigua i llocs
moderns on se li dóna un ús racional.
Tot això amb la idea de prendre
consciència sobre la necessitat de no
tudar l’aigua ja que és un bé escàs. Ens
va cridar molt l’atenció la manxa que
encara es pot veure just al centre de la
plaça de l’Aigua i que s’havia de fer
rodar per posar en funcionament el
mecanisme que permetia omplir els
recipients amb els quals la gent anava
a cercar aigua. També ens apropàrem
a la font que hi ha a la plaça de
l’Ajuntament per comprovar com
l’aigua canalitzada permet crear espais
harmoniosos i refrescants dins el poble.
Finalment ens desplaçàrem fins a la
depuradora de Ses Pesqueres per
conèixer quin és el procés de tractament
que s’apliquen a les aigües residuals
amb l’objectiu de reutilitzar-les per al
regadiu.

Na Caragol
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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.

de la parròquia
Pensaments

Déu i l’esport
Sens dubte la paraula «esport» ens
suscita a tots qualque tipus de
sentiment i ens ve al cap un jugador de
futbol, un equip, un esdeveniment
esportiu, la festa de l’equip
guanyador...en definitiva moltes
escenes variades i curioses. No passa
el mateix si parlam de Déu. Uns no en
volen ni sentir parlar, d’altres els hi
desperta odi, i per a altres és el qui
dóna sentit a la seva vida i al seu
quefer diari. I més estrany resulta
encara parlar de Déu i l’esport; però,
és què tenen qualque tipus de relació?
Idò sí, més del què ens pensam. Esport
no és tan sols el partit «Barça –
Madrid», sinó tot el que l’esportista va
aconseguint dins el seu esser més
profund amb l’esforç diari. L’esport
s’ha de convertir en una escola de
virtuts, que ens ajudi a potenciar lo
millor de la nostra persona i a millorar
i fer créixer tot el que encara no em
descobert de nosaltres mateixos. Per
això, també és tan important quin esport
decidim practicar. No només pel bé
de la nostra salut, del nostre cos, sinó
també del nostre esser més profund.
Mens sana in corpore sano.

Avisos de la Parròquia
Exercicis Espirituals
La quaresma és un temps d’intensificació de la vida cristiana. Com oferta de l’Església d’Artà, vos convida als exercicis
espirituals que seran de dilluns dia 3 de març a divendres dia 7 a les 20 hores. Predicaran el P. Pere Ribot i el P. Gabriel
Genovard. Tota aquesta setmana no hi haurà misses al Centre Social.

Així, una persona que practica un
esport haurà de treballar molt el
respecte als seus companys, al seu
entrenador, als àrbitres, la disciplina,
el companyerisme, l’obediència, la
perseverança, l’amistat, la solidaritat,
la humilitat...En definitiva, tot allò que
dugui a un bon joc i a que la persona
es trobi en sintonia. D’aquesta manera
l’esportista serà un vertader testimoni
de Déu, fugint de les ombres de
l’esport com son la idolatria al cos, la
violència, la corrupció, el dopatge...
L’esport – com diu Mons. Eugenio de
Araujo (Cardenal brasiler) – ha de
tolerar als més dèbils, ha de ser
integrador, educador i alliberar a
l’home de la indiferència. En definitiva,
l’autèntic guanyador de la competició
ha de ser l’home.
Només d’aquesta manera podrem
entendre l’expressió «l’important no
és guanyar, sinó participar». Si
vivim l’esport com un do de Déu, en el
que hem trobat les nostres flaqueses
i les nostres virtuts, i les hem treballades
i d’aquesta manera hem aconseguit
créixer a nivell espiritual i humà; llavors
ens convertirem en l’autèntic

guanyador de la competició i aquesta
es transformarà en una festa.
Tots som cridats a ser atletes del Crist
en la vida que com diu Sant Pau, és
una proba, una cursa, una lluita. Per
tant, facem un esforç per acollir a
tothom dins el nostre equip, ser uns
grans mestres per les persones que
ens segueixen i uns bons alumnes
d’aquells que ens van al capdavant. I
així sentir-nos des d’un bon
començament els autèntics
guanyadors d’aquesta cursa.

Joan Isern Serra
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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

(J. Caldentey)

de la Colònia
Eleccions generals
UNITAT

En la campanya de les pròximes
eleccions de dia 9 de març, a més del
partits d’àmbit estatal – PP, PSOE I
EU/VERDS- ha entrat en escena un
nou partit amb l’objectiu d’aconseguir
una representació política pròpia en
el Congrés dels Diputats i que du per
nom «UNITAT». Aquest partit en el
qual s’hi agrupen tots els grups
nacionalistes de les Balears vol ésser
el referent de tots els ciutadans de les
Illes que creuen, que  situar un o més
diputats en el Congrés, que representin
les nostres Illes en veu pròpia, és la
millor manera de defensar els
interessos de tots els illencs sense les
interferències sucursalistes dels partits
d’àmbit estatal.
UNITAT es sustenta en el pressupòsit
de l’alt grau d’afinitat i coses en
comú de tots els partits i coalicions
que l’integren. Convergeixen, en
efecte, en la base ideològica de
fidelitat al nostre país (Les Balears),
de compromís amb el progrés social i
amb la protecció del territori.
Mantenen, així mateix, una reivindica-
ció comuna de caire més pragmàtic:
acabar amb el greuge financer que
des de sempre han patit i pateixen les
nostres Illes mitjançant una proposta
de reforma del finançament que
tengui el suport de tots els partits de
la Comunitat Autònoma.
És prou obvi que UNITAT és, ara
per ara, una coalició circumstancial,

en motiu de les properes eleccions i
que no implica, de moment, cap tipus
de fusió entre els partits i coalicions
que l’integren. Això, no obstant, hi ha
qui hi voldria veure una primera passa
en la direcció del repte preconitzat per
Josep Melià, el més il·lustre naciona-
lista de les nostres Illes, de fer realitat
el nacionalisme mallorquí.
Pere Sampol, candidat
d’UNITAT al Congrés i tots
els líders polítics que li donen
suport, han assumit la respon-
sabilitat històrica de fer
realitat aquest projecte d’eli-
minar fronts nacionalistes i de
treballar units per a tots els
ciutadans de les Balears sense
excepció.
L’èxit d’UNITAT dependrà
en gran part de la capacitat
d’aquests líders per a fer
entendre als electors una
cosa tan senzilla i elemental com  que
cap partit coneix i està, per tant, més
interessat en defensar els interessos
de les Illes que un partit Illenc; però
dependrà, també, de la fe que ells
demostrin en aquest projecte. Les
raons, les idees expliquen les coses.
Són necessaris en una campanya
farcida d’eslògans, però són, sobretot,
la fe i la il·lusió les que fan bategar el
cor i mouen les voluntats.   Convé
alertar, finalment, de què no és aquest
el moment dels fronts nacionalistes, ni

manifests ni encoberts, sinó l’hora
d’un autèntic i engrescador naciona-
lisme mallorquí.
Dia 9, tots els coloniers i colonieres
majors d’edat tenim el dret de votar.
Des d’aquesta secció voldríem animar
a no dimitir d’aquest dret i, per dignitat,
anar a votar la gent que considerem
més competent per a dur endavant el
nostre país.
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

de la Colònia
Centre Cultural
Assemblea General

El Centre Cultural Sant Pere convida
a la propera Assemblea General que
tendrà lloc dissabte, dia 1 de març a
les 20’30 en el local del Centre.
L’ordre del dia serà el següent:
Paraules de salutació del President.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Estat econòmic actual.
Relació d’activitats efectuades.
Quotes de socis i preus per emprar el
local del Centre Cultural
Precs i preguntes.

Després de l’assemblea hi haurà un
sopar de pa amb oli i a continuació
«ball d’enamorats» per a celebrar
la fa poc  temps passada festa de Sant
Valentí patró dels enamorats.
El sopar és gratuït per als socis. El no-
socis que hi vulguin participar faran
una aportació de 10 €.

La Directiva fa un prec a tots als socis
a fer efectiva la quota corresponent a
l’any en curs, la qual és de 9 € la
individual i 15 € la familiar. El pagament
es pot fer als comptes bancaris
següents:
La Caixa nº 75.0200002599 i Banca
Marc: nº 59.0017030112.
Si qualcú ho prefereix pot també
abonar la quota als membres de la
Directiva.

Nota a propòsit de l’assemblea

El Centre Cultural Sant Pere és junt
amb la parròquia i Ca Ses Monges la
institució social i cultural més antiga
de la nostra localitat. La seva fundació
i la seva història està fortament lligada
al desenvolupament de la Colònia com
entitat local amb vida cultural i social
pròpia. Quan la gent compara la
Colònia de Sant Pere amb altres
localitats costaneres, destaca sempre
els seus trets culturals, socials i festius.
La Colònia, es sol dir, és diferent, és
com un poble. És un poble,
independentment de què se li reconegui
o no legitimitat jurídica. I aquest fet és

deu en gran part al Centre Cultural
Sant Pere.
Aquesta institució neix, per voluntat
dels seus fundadors, la família de Son
Roqueta i la parròquia, amb la idea de
dotar a la població d’un local d’esbarjo
i de promoció de la cultura amb el
sentit ample que es pot donar en aquest
concepte.
Durant més de 70 anys d’existència
s’ha mantingut fidel als objectius pels
quals fou creat: Centre recreatiu i de
cultura, el qual organitza
conferències, dóna suport a debats
públics, organitza festes (Reis, Sant
Roc, Carnaval, festa dels enamorats),
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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

de la Colònia
dinamitza permanentment la vida
cultural del nostre poble (teatre,
excursions de caràcter informatiu
sobre la nostra comarca), acull grups
i associacions que necessiten un espai
per a les seves reunions o activitats ,
col·labora amb altres entitats
ciutadanes cedint o compartint espais
i activitats.
Per la seva condició d’institució del
poble, el Centre Cultural és i serà del
poble mentre hi hagi una directiva que
el representi, lo qual també implica
que la seva existència econòmica està
supeditada a les aportacions dels socis
i a les subvencions de les institucions
públiques, les quals, encara que
insuficients per a dur a terme els
objectius del Centre, són, avui per
avui, imprescindibles. Per això i en
motiu de l’assemblea general sembla
raonable fer una crida a tots els
coloniers, colonieres i amics de la
Colònia de Sant Pere a donar suport a
aquesta institució fent-se socis del
Centre Cultural. Es tracta d’una
aportació senzilla, de quotes anuals a
l’abast de qualsevol persona, i tan
mateix molt important i essencial,
perquè la directiva disposi dels mitjans
necessaris per  a dur a terme els seus
objectius en benefici de tots.
El Centre Cultural és de tots i
responsabilitat de tots: col·labora i fet
soci. Entre tots seguirem mantinguent
i ampliant el reconeixement del qual
s’ha fet digne el nostro poble.

Racó del poeta

És un plaer navegar amb els versos de Joan Mesquida. La seva mar pot ésser
un raconet de la badia, l’estelada, el bosc, l’albada o el camí d’argent que va
deixant la lluna plena.
 Les paraules li són la vela amb les quals busca l’absent dins el silenci dels
espais infinits.
Un poema breu i bell.

VEU I ABSÈNCIA

Barrisc raïms a l’estelada,
corbat parral de la nit.
O bé faig caçar el delit
pel bosc vibrant de l’albada.

Tresc la sendera gelosa
de la lluna, amb pas d’argent.
O amb un vers com vela al vent
engany la mar carritxosa.

Així vaig buscant l’absent

Joan Mesquida. Del seu llibre ATZABÓ

Medi ambient

Més platja: Pa per avui, fam per demà

Qui té dos dits de front sap que el paisatge és un dels nostres principals actius.
I qui té ulls i sensibilitat sap que l’hem fet prou mal bé a molts indrets de
Mallorca. Per tant la defensa i conservació del paisatge de la Colònia de Sant
Pere no és una curolla de romàntics i nostàlgics, que no volen que la nostra
localitat prosperi, és més bé realisme amb visió de futur.
L’ampliació de la nova platja no va en la direcció de conservar el nostre
patrimoni paisatgístic, sinó que es una passa més cap a la destrucció del
paisatge  i complicació del trànsit en el nucli urbà. Pareix que no hem après cap

lliçó dels desastres que hem vist arreu de tot Mallorca.
És una llàstima que els nostres dirigents polítics, encapçalats
pel Sr. Batle, donin suport, amb paraules seves, «a la
proposta de Madrid de crear una platja artificial a la Colònia
de Sant Pere, per posar fi a la pèrdua constant d’arena. Així
en queda constància en el darrer ple ordinari» (declaracions
del Batle a Diari de Balears).
Les raons que el Sr. Batle dóna al diari són poc consistents
i males de creure: De veres creu el Sr. Batle que la creació
d’aquesta nova platja posarà fi a la pèrdua d’arena? Si, com
diu el Batle, ell té un afecte i sensibilitat pel paisatge, com així
de les 6 alternatives que proposa Madrid es tria aquella que
segons Medi Ambient és la de major impacte? Per altra
banda, un batle no es pot recolzar dient «hem realitzat una
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de la Colònia
enquesta popular, de paraula, entre la
població del nucli costaner, i un 99%
de casos estan a favor que la platja
s’ampliï fins el moll» (Diari de
Balears). Així no val. A la Colònia no
consta que s’hagi fet tal consulta i si
es vol parlar de resultats fiables d’una
enquesta s’ha de fer així com pertoca,
perquè si no fa olor de demagògia. És
clar que hi ha molts de coloniers que
tenen una altra mirada sobre la qüestió
i que  són capaços de renunciar a
certes comoditats per tal de conservar
un patrimoni i el medi ambient.
Un batle responsable i que estima el
paisatge urbà i el patrimoni, més que
comptabilitzar vots i voler quedar bé
davant els seus (en el plenari de
l’ajuntament quan es va debatre aquest
tema, només l’equip de govern es va
posicionar a favor de la proposta del
Sr. batle) ha d’obrir ventalls de
possibilitats a la gent, fent pedagogia
del pros i els contres i, amb una mirada
de llarga durada, recomanar allò que
causa manco impacte. Ningú li
retraurà mai haver demostrat estimar
el paisatge i conservar el medi ambient.
Més incomprensible resulta encara
respecte aquest tema el recolzament
dels companys socialistes a aquesta
proposta, donat que entra en clara

contradicció amb la política de la
presidenta del Consell, F. Armengol, i
de la consellera de Territori,  Maria
Lluïsa Dubon, les quals fa pocs dies
varen firmar una adhesió del Consell
Insular de Mallorca «als principis, els
objectius i les mesures continguts en
el Conveni europeu del paisatge,
aprovat, sota els auspicis del Consell
d’Europa, per la Conferència
Interministerial d’Estats Membres».
Aquesta adhesió diu molt a favor de

l’humanisme i estima pel Medi
Ambient de la consellera socialista
del CIM i evidencia el desafecte i
menfotisme dels regidors socialistes
del nostre consistori respecte dels
valors ecològics del nostre territori.
Serà que, a diferència de la Sra. Dubon
no posseeixen la ciència i l’art de
mirar, o que no tenint horitzons propis
es deixen extraviar pels resultats de
les «enquestes» que fa el Sr. batle?

Mariano Moragues

Costes té previst rehabilitar d’immediat les torres de defensa de primera línia del mar

La notícia la donava el «Diario Última
Hora» de dilluns 26 de febrer.
No és la primera vegada que el Bellpuig
ha denunciat el mal estat de
conservació en que es troben aquestes
construccions situades en la primera
línia del mar. Es tracta com es sabut
de torres de defensa costeres, que
foren construïdes en l’entretemps de
la Guerra Civil i la segona Guerra
Mundial amb la finalitat d’orientar els
submarins.
Entre les més deteriorades s’hi troben
les situades en el terme marítim de la
Colònia. Fonts fiables ens han fet

sabre que el Cap de la Demarcació de
Costes de les Illes Balears, Celestí
Alomar té previst, per aquest motiu,
començar la restauració de dites torres
per les que estan ubicades entre el
nucli de la Colònia i Ca los Cans,
alguna de les quals en estat molt
lamentable i que corr perill de caure si
no es restaura d’immediat.
És una bona notícia encaminada a
preservar elements del nostre
patrimoni i de la qual, evidentment,
ens n’alegram.
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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

Associació Amics de la Música
Concert d’orgue
Dissabte, 29 de març a les 19’45h.
a l’església de la Colònia de Sant Pere
tindrà lloc un concert d’orgue a càrrec
d’un gran virtuós i mestre de la música
clàssica. Es tracta de l’organista
Ignace Michiels.
El programa del concert el publicarem
en aquest mateix espai del Bellpuig en
el pròxim número.

Ignace Michiels
Va estudiar orgue, clavicèmbal i piano
a l’Acadèmia de Bruixes (Bèlgica), el
seu poble natal. A l’any 1986 ja era
guanyador d’un premi en música a
l’Institut Lemmens de Louvain.
Després va continuar i perfeccionar
els seus estudis musicals amb Robert
Anderson a la Universitat Metodista
de Southern a Dallas (USA), també a
l’Acadèmia Reial de Brussel·les amb
Herman Verschraegen i amb Odile

Pierre al Conservatori Nacional
de París on va obtenir el Premi
d’Excel·lència molt valorat. Així
mateix va aconseguir el títol
màxim en la música d’orgue a
l’Acadèmia Reial de Ghent.
Ignace Michiels ha estat
professor d’anàlisi musical al
Reial Conservatori de Ghent, i
darrerament ha estat nomenat
Catedràtic d’Orgue al mateix
conservatori. A més, ensenya
orgue a l’Acadèmia de Bruixes i és
organista titular de la catedral Saint
Saviours de la mateixa ciutat de
Bruixes.
El seu repertori inclou les obres
completes de Bach, César Frank,
Mendelsshon, Dupré i Messiaen; i
també les simfonies de widor i Vierne,
les sonates d’orgue de Guilmant i
Rheinberger.

Com organista ha donat concerts com
a solista amb orquestra i cors a tot el
món. És a més convidat molt sovint
per formar part dels jurats de
concursos d’orgue i donar master-
classes d’aquest instrument. Ha actuat
amb regularitat a la Ràdio Clàssica
Flamenca, i també ha gravat
nombrosos CDs.
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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
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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

VELA

3ª i 4ª regata de la lliga d’hivern-primavera 2008

Dissabte, 9 de febrer, es va dur a terme la tercera
regata de lliga, en la qual participaren 9 velers. Feia
un sol malaltís i el vent bufava de Gregal (Nord-est)
amb una intensitat de 12-14 nusos. El recorregut de
la prova va ser un Barlovent – Sotavent amb les
dues boies situades a 2 milles de distància i alineades
entre la Colònia i Es Caló. Aquest recorregut
s’havia de realitzar quatre vegades (8 milles en
total) i acabava amb una empopada. A la reunió de
patrons es va recordar que les boies s’havien de
deixar a babord i també es va avisar d’un possible
escurçament del recorregut si la intensitat del vent
minvava, però el Comitè de Regates no va haver de
modificar res perquè les condicions meteorològiques
es mantingueren estables. La regata va durar una
hora i mitja aproximadament i el refrigeri del final
va ser organitzat per les armadores de SES
XESQUES, l’únic vaixell amb tripulació
exclusivament femenina. El guanyador a temps
compensat va ser l’HESPÉRIDES XL, de T.
Massanet, però la resta de participants ho va fer
prou bé, només hi va haver qualque problema amb
la maniobra d’hissar i arriar l’Spinnaker, que és la
vela que es posa quan el vent entra per la popa, ja
que feia molt temps que no s’havia pogut utilitzar
per excés de vent i en alguns velers es notava una
manca d’entrenament en aquest aspecte. Com
tothom sap, aquell que comet menys errades en les
maniobres i perd el menor temps possible quan les
realitza, normalment es proclama guanyador,
sobretot si endevina el costat bo del camp de
regates. Això només s’aconsegueix amb molta
pràctica i amb una tripulació estable i compenetrada.

CLASSIFICACIÓ 3a REGATA: 
 
Pos Nr.Vela  Iot  Patró  H arribada Invertit  Corregit  Obs  Punts 

1 FRA110  Hespérides 
xl  Toni Massanet  16:15:15 01:15:15 00:00:00   1.00 

2 ESP7119  Kaya  Joan Jofre  16:24:46 01:24:46 00:04:12   2.00 

3 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  16:37:44 01:37:44 00:06:48   3.00 

4 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar  16:33:15 01:33:15 00:07:44   4.00 

5 ESP8567  Idefix uno  B. Weidmann  16:37:03 01:37:03 00:13:31   5.00 

6 ESP8599  Tacuma  Toni Llinàs 16:53:02 01:53:02 00:17:46   6.00 

7 ESP3  Sailaway  Toni Miralles 16:36:57 01:36:57 00:19:12   7.00 

8 ESP1  Ses xesques  Xesca Fiol 16:55:03 01:55:03 00:22:17   8.00 

9 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  16:33:37 01:33:37 00:22:31   9.00 

10 ESP2  Groc  Escola de Vela       DNC  13.00 

11 ESP5799  Smile  N. Obrador        DNC  13.00 

12 ESP8565  Madrugada  Gino Crescioli       DNC  13.00 
 La quarta regata de lliga es va celebrar dissabte dia 23 de febrer
i el tret característic més important d’aquesta va ser el gran
anticicló, que feia que la navegació resultàs molt agradable. Tots
els participants gaudiren del sol sense patir gens de calor, ja que
es va posar un EMBAT de 10-12 nusos que no va tenir temps ni
d’aixecar ona. En aquesta ocasió, hi havia vuit velers participants
i el recorregut de la prova va ser coster: una boia davant la
platgeta, una boia davant Ferrutx, una boia a Son Serra i finalment
una boia davant el far vermell del port, que marcava la línia
d’arribada (12 milles en total). Segons l’opinió dels patrons, el
Comitè de Regates va muntar el camp de regates de manera molt
adequada i en general tothom va quedar molt content de la feina
feta. L’AIA (de M. Oliver) i l’HESPÉRIDES XL (de T.
Massanet) es disputaren en tot moment la primera posició a temps
real i arribaren gairebé junts a la darrera boia, així i tot, amb
l’aplicació del ràting va ser aquest segon qui la va aconseguir.
Després d’ells arribà el KAYA (de J. Jofre / MR. Cantó) i a
darrera venia l’SMILE (de C. Obrador), ambdós ho van fer
francament bé. La resta de la flota també lluità per aconseguir una



29 febrer 2008
Número 784

20
 180

Classificació 4º regata: 

Pos Nr.Vela  Iot Patró  H 
arribada Invertit Corregit  Obs  Punts 

1 FRA110  Hespérides xl  Toni Massanet  16:39:54 01:41:54 00:00:00   1.00 

2 ESP7119  Kaya  Joan Jofre  16:47:43 01:49:43 00:00:56   2.00 

3 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  17:02:16 02:04:16 00:02:26   3.00 

4 ESP5799  Smile  Nicolau Obrador  16:54:46 01:56:46 00:03:10   4.00 

5 ESP8599  Tacuma  Toni Llinàs 17:07:28 02:09:28 00:04:39   5.00 

6 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  16:41:34 01:43:34 00:06:16   6.00 

7 ESP8565  Madrugada  Gino Crescioli 17:02:50 02:04:50 00:19:07   7.00 

8 ESP3  Sailaway  Toni Miralles 17:09:57 02:11:57 00:26:38   8.00 

9 ESP2  Groc  Escola de vela       DNC  13.00 

 10 ESP1  Ses xesques  Xesca Fiol       DNC  13.00 

11 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar        DNC  13.00 

12 ESP8567  Idefix uno  B. Weidmann        DNC  13.00 

 

Classificació general de la lliga: 
 
Pos Nr.Vela  Iot  Patró  1  2  3  4  Punts 

1 FRA110  Hespérides xl  Toni Massanet  1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 

2 ESP7119  Kaya  Joan Jofre  2.00 1.00 2.00 2.00 7.00 

3 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  3.00 5.00 3.00 3.00 14.00 

4 ESP8599  Tacuma  T. Llinàs 6.00 6.00 6.00 5.00 23.00 

5 ESP5799  Smile  Nicolau Obrador  5.00 4.00 13.00 4.00 26.00 

6 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  4.00 7.00 9.00 6.00 26.00 

7 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar  13.00 3.00 4.00 13.00 33.00 

8 ESP8567  Idefix uno  Bernard Weidmann  7.00 8.00 5.00 13.00 33.00 

9 ESP3  Sailaway   Toni Miralles 13.00 9.00 7.00 8.00 37.00 

10 ESP1  Ses xesques  Xesca Fiol 8.00 13.00 8.00 13.00 42.00 

11 ESP8565  Madrugada   Gino Crescioli 13.00 10.00 13.00 7.00 43.00 

12 ESP2  Groc   Escola de Vela 13.00 13.00 13.00 13.00 52.00 
 

de la Colònia

bona posició i s’esforçà incansablement per assolir el seu objectiu. En
acabar, el patró del TACUMA (T. Llinàs) oferí un bon refrigeri a tots els
regatistes i, com sempre, aquest moment també serví per a comentar les
«jugades» de la regata. És ben cert que aquesta part social complementa
a la perfecció la part esportiva i que sense ella es perdria un gran al·licient.
Enhorabona a tothom i sort per a la propera prova, que si el temps ho
permet es realitzarà dissabte dia 8 de març a les 15’00 h.

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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Unió Mallorquina a les Eleccions Generals

Unió Mallorquina a través d’un acord
pres en el Consell Polític de la formació
va decidir concórrer a les Eleccions
Generals juntament amb altres
formacions nacionalistes formant la
candidatura anomenada Unitat per
les Illes.
A rel de diversos comentaris i
preguntes que ens han arribat al
Comitè Local, sabem que aquest acord
no ha estat entès per una part dels
possibles votants d’Unió Mallorquina
i per això creiem convenient fer una
sèrie d’aclaracions que expliquin els
motius pels quals consideram que el
vot útil en aquesta campanya és el vot
a Unitat.
El gran error és pensar que aquestes
eleccions no afecten al nostre municipi
i que el vot útil ha d’ésser PP o PSOE
perquè el president sigui Rajoy o
Zapatero.
 A les Illes ningú pot votar a Rajoy o
Zapatero, aquí votam a les persones
que formant part del Congrés dels
Diputats donaran suport a un o altre
candidat i és evident que el proper
president del Govern serà un dels dos,
la diferència està en que mentre els
candidats del PSOE o del PP els hi
donen un xec en blanc per fer el que
vulguin a ca nostra, els candidats
nacionalistes no sotmesos a cap
disciplina d’un partit estatal poden
oferir el seu suport a canvi d’una sèrie
de contraprestacions, per dir-ho d’una

altra manera el suport del candidats
nacionalistes val inversions i val tenir
les Illes en compte en els Pressupostos
Generals de l’Estat. Els exemples són
molt clars basta comparar la situació
de Catalunya, País Basc, Galícia o
Canàries, comunitats on el vot
nacionalista és important amb la de
les Illes Balears, mentre allà xerren
d’AVE nosaltres estam mendigant un
tren que ens durà a Palma en dues
hores.
Però és que aquest vot també incideix
en el nostre municipi, perquè si al
Govern Balear o als Consells Insulars
no hi arriba la financiació estatal que
ens correspon, aquests hauran de
rebaixar o aturar la financiació
municipal i això incidirà directament
en la nostra vida diària, per això un
dels compromisos d’Unitat és el de
millorar la financiació municipal, ja
que els ajuntaments són les
administracions més properes al
ciutadà.
PP i PSOE han tingut 30 anys per
demostrar que poden fer per nosaltres
i sempre han fet el mateix demanar
molt quan els ha tocat oposició i callar
sempre que han estat en el govern, tot
allò que prometien quan no ho podien
fer són incapaços de dur-ho a terme
quan realment en tenen oportunitat i
als fets ens podem remetre.
Els fets són el que són i no els que ens
volen fer veure, som, gràcies al

bipartidisme pel que històricament hem
optat, una de les Comunitats més
endarrerides en inversions estatals,
estam per davall de totes les mitjanes
estatals en qualsevol tipus d’inversió,
en educació, en infrastructures, en
transport, en sanitat…, això és el que
ha fet per nosaltres el PP i el PSOE.
Per això necessitam una veu
independent de les Illes en el Congres,
pensam que el nacionalisme Illenc es
mereix una oportunitat per transmetre
les nostres necessitats i per defensar
el nostre País i per això, des d’Unió
Mallorquina, hem renunciat als nostres
interessos particulars per formar part
d’aquesta gran coalició nacionalista,
que és la única manera que tenim
d’intentar rompre aquesta espiral que
ens ha perjudicat durant tots aquests
anys.
És hora de defensar el nostre País des
d’aquí i no deixar-ho tot en mans dels
partits estatals, és hora de donar una
oportunitat al nacionalisme de les Illes
Balears, és hora de deixar de pensar
en el passat i en vells rencors entre
partits germans per donar una
oportunitat a la unitat nacionalista,
una oportunitat a UNITAT PER LES
ILLES.

Comitè local d’Unió Mallorquina.

carta al director
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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

Pederastes: molt de renou i poca presó

1000 pedòfils han estat detinguts a
Espanya en els darrers 4 anys. Sols 30
són a la presó. És una xifra molt
elevada amb resultat frustrant perquè
no es comprèn que aquesta casta de
persones circuli lliurement pels carrers
prop dels nostres fills. Malgrat tot, el
fenomen de la pornografia infantil i les
seves conseqüències no desperta
alarma social perquè no hi ha una
comprensió exacta del problema. La
creença que el pedòfil és un
personatge tèrbol, marginal, que pateix
el seu trastorn sexual en soledat, és
inexacta. El pedòfil és una persona
integrada en la societat, és pare de
família i té una feina qualificada. Quan
actua, coneix les seves víctimes. Cada
pic és més jove. I, a més, ja no està ni
se sent tot sol.
La progressió de la pornografia infantil
i la pedofília té totes les
característiques d’una plaga, que és
la percepció que té tant la policia com
les organitzacions que lluiten contra
aquesta lacra: la mera reforma
(insuficient) del codi penal espanyol el
2003 i el reforç de les plantilles policials
que combaten el delicte ha propiciat
que les estadístiques es disparin i aflori
la vertadera dimensió del problema.
El 2003 es detingueren 84 persones, el
2007, 677. En els darrers 4 anys, 974.
amb els detinguts el passat gener, se
supera el mil·lenar.

L’epidèmia pot arribar a les nostres
cases. Quina seguretat té vostè que
llegeix això de que el seu fill o filla no
està en contacte amb un pedòfil a
través d’internet? Cap, no en té cap ni
una. Potser si observa que el jove està
canviant d’humor, dorm malament,
perd la gana o plora per qualsevol
cosa, li hagi de demanar si es relaciona
amb amics per internet i si els coneix.
Una nina asturiana de 13 anys mostrava
aquests símptomes, agravats
finalment per un intent de suïcidi.
L’origen dels seus mals era a
l’ordinador. Un adult des de Brasil
l’estava acosant.
Tot havia començat de forma innocent,
com comencen aquestes coses, perquè
entre les característiques generals del
12 perfils del pedòfil està la de ser
homes integrats en la societat, amb
família, amb estudis, conscients del
que fan i, en alguns casos, amb una
escalofriant capacitat seductora.
Aquell adult des de Brasil es va
presentar en el xat com un al·lot de 13
anys, simpàtic i agradable. Va tenir
paciència per esperar el seu moment,
es va guanyar la confiança de la nina,
va aconseguir una foto d’ella, va fer
servir un programa per fotre-li la seva
contrasenya i la llista de contactes,
entre ells les direccions d’email dels
seus amics i companys de classe. I, a
partir d’aquí, va començar l’acós. El

fenomen es coneix com grooming.
Baix l’amenaça de que contaria els
seus secrets a les seves amigues, li va
demanar una foto provocativa. Les
peticions i el xantatge va anar a més i
a més.
El risc és palpable perquè l’accés a la
pornografia infantil no és complicat.
No requereix coneixements especials
de navegació a internet. És tan bo de
fer com obrir el cercador Google i
cercar. Les pròpies planes de sexe
tradicional condueixen inevitablement
a aquests llocs tenebrosos, on es
comença per nins en postures
provocatives imitant les imatges dels
adults. El pas següent són els
despullats i llavors comença a venir
tota la resta: el sexe explícit pur i dur.
Vos assegur que fa vomitera. Fa falta
tenir mal pel cap, i no són crosteres.

Cader

opinió
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L’epidemia «progre»
Immutable, passi el que passi,
caricatura ja de si mateix, el «progre»
és aquest personatge universal,
present per tot arreu, amb els seus
poderosos mitjans i institucions, aferrat
a un grapat de conceptes simplistes
però dels què en treu una gran
rendibilitat. Es declara –modests que
són- enemic dels Estats Units i per
extensió d’Israel. Antiespanyol,
detesta els símbols d’Espanya i no
dubta en cremar-los si fa falta. Dóna
suport, això sí, al cine espanyol i a la
seva faràndula subvencionada. Es
defineix anticapitalista, li va el
multiculturalisme, el mestissatge, el
relativisme ètic i moral –tot es
discutible-, la fusió -artística i culinària-
I la «new-age». Simpatitza profun-
dament amb tots els grups terroristes
i menysprea les seves víctimes, sempre
li han fet nosa, no sap on posar-les.
Antisistema, anticristià, amic dels
islamistes, catalanista, antiliberal,
intervencionista fins a la medul·la. El
«progre» confia plenament amb les
ONG’s, envia gustosament tot tipus
d’ajuda on sigui, sempre a càrrec del
contribuent, sempre culpabilitzant a
occident de les misèries del món. Per
suposat que és ecologista, pacifista,
feminista i tot el que faci falta. I com
no podria ser d’altra manera, és del
Barça –l’equip de la pau- i odia al
Reial Madrid d’ofici. Més falç que un
euro de plàstic, demagog, ignorant i
terriblement passat de moda, aquest
heroi de la modernitat s’ha instal·lat
als llocs privilegiats i de control de la
societat amb la anuaciència i passivitat
de liberals i conservadors. Així, domina
els mitjans de comunicació i proclama
als quatre vents el seu missatge idiota
i uniformador. Devot del pensament
únic, acrític, el «progre» acostuma a
repartir credencials del que és
«políticament correcte» a força de
divulgar repetitivament consignes
alienants. Els que s’atreveixen a
discrepar són automàticament titulats
d’extrema dreta – o dreta extrema,
segons convingui- i altres denotacions

semblants, com dir-nos franquistes
mentre vesteixen camisetes del Che
Guevara, sàdic dins els assassins
professionals. El que mai han arribat
a explicar és per què ser de dretes és
tan dolent i ser d’esquerres és la
perfecció absoluta.Essencialment,
l’esquerra imposa polítiques protec-
cionistes que ataquen directament la
butxaca dels ciutadans i la dreta
tendeix a alliberar l’economia i aplica
la llei. Dit sintèticament: el govern
d’esquerres vol controlar grans
quantitats de diners públics –dels
contribuents-. Els liberals volem que
la major part d’aquests diners quedin
en mans dels ciutadans i els utilitzin
com creguin oportú. Només sentir
això, els progressistes emmalalteixen.
Deixant de banda prejudicis i
estigmatitzacions, el «progre», si fos
sincer per una vegada, admetria que li
agrada més la llibertat que proposa la
dreta però mai renunciarà a obrir el
calaix de l’Estat i ficar mà als doblers
dels altres; dels qui treballen. No creu
en la família, però col·loca i subven-
ciona, sense cap vergonya a tota la
seva tribu i, alhora, s’assegura el seu
vot. A Artà sabem que és així, però
ningú reacciona. D’insult fàcil, el
«progre» ens diu feixistes cada dos
per tres i es queda tan tranquil. És tan
inepte que no sap que el feixisme es
va desenvolupar a partir del socialis-
me; Mussolini primer fou socialista.
No sap que pels qui estimem la llibertat,
ambdós sistemes són gairebé el mateix
(a saber quin és més dolent), i està a
la vista que han compartit els trets
més essencials: totalitarisme, aparell
d’Estat repressor sense límits,
intervencionisme, manipulació, nega-
ció de la democràcia i dels drets
individuals. El «progre» defensa el
socialisme sense voler assumir la
responsabilitat d’aquest règim en la
matança de més de cent trenta milions
de persones (assassinades moltes
d’elles) durant el segle XX. Diametral-
ment oposats ens situem els liberals.
Donam prioritat a les llibertats

individuals, per damunt de tot. Entenem
que el govern ha de respectar la
iniciativa i la propietat privada dels
ciutadans i la igualtat d’oportunitats
basada en la llei de l’esforç, capacitat
i treball. En suma: el Lliure mercat. La
majoria dels «progres» –socialistes-
són vertaders carques, antiqualles,
empeltats de les misèries intel·lectuals
dels segle XIX. El «progre» és el més
ridícul que hi ha. Són titelles
subvencionades, en nòmina per mentir
i enfonsar la societat. S’afanyen en
inculcar pessimisme i sentiments de
culpabilitat justament a la comunitat
occidental, la més pròspera i lliure de
la història.
Lenin és el pare de tots els «progres»
del món, encara que molts d’ells no ho
sàpiguen. De fet, els seus correligio-
naris Gramsci i Lukacs foren, entre
d’altres, els precursors teòrics de les
tàctiques dels «progres» actuals. El
seu discurs d’avui es va escriure amb
tots els detalls fa vuitanta anys. Els
«progres» són, per tant, els «beneits
útils» del comunisme. La doctrina que
prediquen –contra occident- va ser
meticulosament elaborada per psicò-
pates. Münzenberg, un altre terrorista
cultural, als pseudointel·lectuals que
abogaven a favor del comunisme a
principis del segle XX, els denominava
«el club dels innocents». Quin
sarcasme que, després del fracàs
apoteòsic del comunisme i les seves
revolucions sanguínies, ara aconse-
guíssin uns objectius semblants
mitjançant l’acció de la plaga «progre».
De res hauran servit el sacrifici i la
lluita per la llibertat de tants d’éssers
humans si no despertam aviat del
somni de la indiferència. No oblidem
l’admiració que professa el «progre»
a tirans monstruosos com Fidel Castro
(i una llarga llista), principal exponent
d’uns règims decadents fonamentats
en el crim polític. I sense anar tan
enfora, tenen entre les seves files a un
dels pocs genocides encara viu del
segle XX: Santiago Carrillo. Lluny
d’avergonyir-se, els «progres» li reten

carta al director
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Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

homenatges. Aquest criminal va
manifestar que l’alternativa post-
comunista contra l’occident liberal és
l’Islam! Que lapidin a una dona
acusada simplement d’adulteri, pengin
d’una grua als homosexuals o
practiquin el terrorisme indiscriminat,
no constitueix un problema per a un
«progre» absort en temes més
transcendents, com l’aliança de
civilitzacions o la memòria històrica.
De fet, el PSOE ja ha establert pactes
electorals amb els grups islamistes de
Ceuta i Melilla. Deien els «progres»
que eren laïcistes, però no, en realitat
són anticatòlics, sectaris, esclaus de
la maçoneria i aprenents de bruixots.
No saben ni amb qui es colguen. Els
islamistes reclamaran més prest o
més tard la seva part del negoci. I
llavors què farem? El progressista
està també a favor de l’avort lliure.
No li preocupa que matin i trossegin
criatures de 7 o 8 mesos, ni el trauma
de la mare. Ells estan més perquè la
demografia del nostres país es
recuperi amb la immigració salvatge.
Tendran a la consciència, així mateix,
la gran quantitat de víctimes mortals
que provoquen les travessies amb
pasteres? I és que el mal ja està fet, no
hi havia cap tipus de demanda popular,
el dictat aclaparador «progre» ha estat
imposat únicament per a la conve-
niència d’unes élites. Els experiment
socials, les purgues, les carnisseries,
per què? I actualment, què hi ha
darrera d’això?
Sabem que el «progre» es mou per
odi, per fanatisme i, sobretot, pels

diners i pel gust insaciable del poder.
Però en realitat, no és més que la
façana, la cara visible d’una élites
econòmiques. Abans, el «progre», era
utilitzat pels ideòlegs comunistes. Ara,
són utilitzats per l’ambició de grans
empreses multinacionals; sense aquest
gran capital apostant per ells, els
«progres» no serien res, ni existirien.
Del bolxevisme en estat pur hem
passat al «marxisme cultural»
administrat per la secta «progre», la
més mundial. Paràsits del sistema
occidental, al que tant critiquen. Cares
dures amb sort, aferrats més que ningú
a la mamella del capitalisme, al que
diuen rebutjar. Vividors sense principis
ni escrúpols, que mai han produït un
gram de riquesa per a la societat civil
que els sustenta. Algú recorda quan,
a principis dels anys 70, els «progres»
renegaven de les festes populars?
Les consideraven reaccionàries.
Volien implantar una societat nova.
Però podem imaginar a un «progre»
que, veient centenars o milers de
persones al carrer, es resisteixi a la
temptació de manipular-les? D’un
temps ençà, encara que siguin festes
d’origen religiós –ho són totes-, el
«progre» dóna la major importància a
qualsevol sarau que marqui el
calendari, sigui gros o petit. Al cap i a
la fi, seguim amb el de sempre: pa i
circ. Ho vulguin reconèixer o no, pa i
circ. És el que els totalitarismes regalen
generosament al poble. Dels
«progres» nacionalistes o
independentistes, què n’hem de dir?
Als apòstols de l’aïllament i la pobresa

cal situar-los senzillament fora de la
política. Lo seu és patologic, llastimós,
esperpèntic. No perdem temps. Fent-
ne anàlisis serioses! A hores d’ara ja
ens coneixem tots, i tothom coneix els
seus postulats, raquítics, però
impregnats de nazisme. Simplement
ens hem de protegir d’ells com d’una
pedregada. Procurar no caure en les
seves mans, sobre tot si s’és jueu.
Els «progres» són el principal problema
que afecta a la humanitat! Més
perjudicial que el «canvi climàtic. Son
la Lepra sense fronteres, persistent,
intemporal. Les larves de l’Apocalipsi,
medrant vora nostre. A Artà, els
«progres» catalanistes, amos i senyors
de l’ensenyament, de la opinió i la
comunicació, difusors d’odi antiliberal,
ara us demanaran el vot a canvi de
400 € i altres 2.500 € si teniu un fill. Pa
per avui i fam per demà. Al menys en
Romanones pagava tot d’una, en ZP
us tornarà a enganyar! Aquests
«progres» llevantins són mestres de
l’oportunisme i la propaganda, i
l’escamot local de conductors-
salvadors es presentarà com l’única
opció possible, altra cosa seria el caos
i les tenebres (per a ells!).
Artanencs: desconfiau del «progre»
més que d’un ca que no lladra.

Tomeu Fiol Pinya

carta al director
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Sopar de simpatitzants del Partit Popular

El passat dissabte, 23 de febrer, tengué
lloc al Centre Cultural de la Colònia un
sopar on s’hi reuniren prop de 140
simpatitzants del Partit Popular entre
les 20:30 i les 22:00 del vespre,
l’ambient va ser molt agradable i en
cap moment no es parlà de política.
El motiu d’aquesta vetlada  va ser que
el Partit Popular tenia programat, des
de feia mesos, un fogueró o una
torrada per a tots els coloniers, on hi
pensava acudir en Joan Flaquer, com
acte de campanya. Quan la «torrada»
ja estava anunciada feia 24 hores i ja
hi havía prop de 60 convidats, el
president del PP Tomeu Fiol procedí
a la seva anul.lació amb arguments
poc raonables i sense comunicar-ho
als membres de la Junta, els quals
continuaren convidant.
Davant la indignació popular  d’aquesta
mesura presa pel president, sense
haver-ho consultat  a la Junta Local,
alguns membres de la Junta decidiren

donar suport a la iniciativa de na
Margalida Ripoll, afiliada i pionera del
Partit Popular a Mallorca i a Artà, de
convocar ella mateixa i altres voluntaris
desinteressats un sopar de
simpatitzants, però de «pa amb oli»,
amb el qual i donat el seu èxit es
demostrà que el Partit Popular està
molt viu i gaudeix de moltes simpaties

dins el Municipi. Perdonau si vàrem
deixar persones sense convidar per
falta de temps o de coneixement.
Gràcies per l’assistència i …Votau
Partit Popular!

Mª Carmen Bonet
(Membre de la Junta local del Partit Popular)

carta al director
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carta al director
L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

No us n’oblideu d’anar a votar

Dia 9 de març hi ha eleccions generals
i ja estam en el ple de la campanya
electoral. Unió d’Independents d’Artà
no ens presentam a aquestes
eleccions, les nostres intencions com
a partit es mantenen en l’àmbit local.
Així i tot, encara que les nostres
actuacions sempre hagin anat
encaminades a contribuir al bé del
nostre poble, les nostres inquietuds
van més enllà d’aquest. És evident
que el nostre poble fa part d’un estat
més ample i d’un món més gran. Per
tot això, a l’hora de decidir el nostre
compromís en aquestes eleccions,
hem apostat per una coalició amb uns
objectius i una manera de fer semblant
a la nostra.
La nostra decisió, discutida i aprovada
en assemblea,  ha consistit en donar el
nostre suport a Unitat per les Illes.
I a continuació us volem exposar els
motius que ens han conduït a fer part
d’aquesta coalició.
Unitat per les Illes es defineix com
una plataforma electoral unitària,
nacionalista, sense sigles. Té el suport
dels següents partits polítics: Federació
PSM-Entesa Nacionalista, Unió
Mallorquina, Esquerra Republicana,
Entesa per Mallorca, Els Verds de
Menorca i catorze candidatures locals
independents.
Per tant, tot i rebre aquest suport, es
tracta d’una formació sense sigles,
això vol dir que no són els partits que
es presenten, cosa que ens podria fer
tornar enrere a l’hora de donar el vot
a determinats partits polítics, sinó que
aquests cedeixen el protagonisme a
les persones i al programa conjunt.
Si parlam ara del programa, és a dir de
les propostes que presenta aquesta
coalició, hem de dir que poden ser
compartides pel nostre partit. Anem a
veure’n algunes:

• Trencar el bipartidisme PP-PSOE i
situar una veu pròpia de les Illes
Balears al Congrés dels Diputats.
• Defensar els nostres interessos des
d’una perspectiva progressista i
ecologista.
• Vetllar pels interessos dels ciutadans
i de les institucions que estan més a
prop d’aquests i que presenten un
major dèficit, és a dir els ajuntaments.
D’aquí el caràcter municipalista
d’aquesta coalició.
• Reclamar l’autogovern, un finança-
ment just i inversions estatals que
s’ajustin a les necessitats de cada illa.
• Millorar els serveis públics, protegir
el medi ambient i el territori, i recuperat
el nostre patrimoni històric, artístic i
cultural.
• Exigir que l’estat assumeixi la seva
diversitat cultural i nacional i que
impulsi polítiques d’igualtat lingüística
que facin del català una llengua de
cohesió social.
• Participar activament en els debats
generals, i exigir un nou model
econòmic sostenible i competitiu, així
com polítiques progressistes d’apro-
fundiment democràtic.
Per altra banda, Pere Sampol, el seu
candidat, ens mereix la nostra
confiança, avalada per la seva llarga
i profitosa trajectòria política, tant a
les Illes com a Madrid. I ens semblen
del tot oportunes les seves manifes-
tacions,  que corroboren que si el vot
d’Unitat per les Illes és necessari
per configurar majoria, no es donarà
cap xec en blanc a cap partit polític,
sinó que s’hauran adoptat compro-
misos clars i ferms.
El nostre partit sempre ha considerat
que el bé comú, el bé de tots, s’havia
de posar per davant dels interessos
dels partits, per això volem contribuir
a rompre aquesta espècie d’amenaça

que ens fa triar entre un dels dos grans
partits, PP i PSOE. Unitat per les
Illes no respon als interessos de cap
partit polític, respon als interessos dels
habitants de les Illes Balears.
No vol jugar al joc, del qual sempre en
sortim perdent, de si hi ha aquest o
aquell a Madrid i aquest o aquell aquí.
Independentment de qui hi hagi a cada
banda, no volem renunciar a unes illes
en les quals el territori es conservi i on
es potenciï la nostra llengua i la nostra
cultura.
No podem, ni volem renunciar a una
economia sostenible, ni a un transport
públic de qualitat, ni a totes les
infraestructures que ens pertoquen
en tots els àmbits.
Per tot això, us convidam a participar
en els actes que Unitat per les Illes
realitzarà durant la campanya electoral
i que, a partir de la data de sortida
d’aquest número de Bellpuig, seran
els següents: dia 2 de març Unitat
per les Illes tendrà una paredeta al
mercat i a partir de les 11.30 hores
podrem fer un cafè amb Jaume Sansó
i exposar-li les nostres inquietuds, dia
4 de març es farà un míting al teatre
de Capdepera i dia 9 de març hi ha les
eleccions generals, a les quals us
convidam a participar i a votar Unitat
per les Illes.
Des d’Unió d’Independents d’Artà
estam convençuts que votar aquesta
coalició ens ha de permetre tenir una
veu i un vot propi a Madrid, és a dir
esser-hi com allò que som, mallorquins
que estimam aquesta terra, aquesta
cultura i aquesta llengua i que exigim
viure-hi amb la dignitat que ens
pertoca.

Artà, febrer de 2008
Unió d’Independents d’Artà
www.arta.cat/independents
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Infància i cinema en un temps de postguerra
Infància i cinema en un temps de
postguerra és un llibre sobre un
despertar iniciàtic: el despertar a
l’existència d’un infant a partir de la
contemplació de la vida que flueix al
seu entorn i d’aqueixa «altra vida»
que contempla meravellat a la pantalla
les tardes dominicals de l’hivern; dues
vides que s’entrellacen i es confonen
en més d’una
ocasió.
A través de múltiples records de
pel·lícules, es van enfilant les vivències
personals d’una minyonia que
transcorre sota el signe d’una contesa
civil encara recent i en un poble del
llevant mallorquí que es pot considerar
representatiu de qualsevol altre de la
geografia espanyola d’aquells anys
de postguerra; anys de penombres i
silencis, per bé que il·luminats per
l’esplendor incomparable dels
diumenges de cine. Es tracta, doncs,
d’un llibre de memòries: la crònica
personal, i quasi generacional, d’una
educació afectiva bàsicament
vehiculada a través de l’experiència
cinematogràfica.
Sobre el rerefons d’aqueixes
coordenades d’espai i de temps –la
Mallorca postbèl·lica i deprimida–, el
món rural i tancat evocat per l’autor
amb tons neorealistes apareix com
una espècie d’illa dins una illa i
esdevé, per això mateix, una imatge
reduïda o microcòsmica d’una
Espanya igualment isolada, en aquell
temps, de tota la resta del món.

Gairebé només el cine obre, cada
setmana, un finestral a la fantasia...
Gabriel Genovart Servera (Artà,
Mallorca, 1944) és llicenciat en
Psicologia i en Pedagogia per la
Universitat de Barcelona, ha exercit
durant anys la docència com a
catedràtic de Filosofia a instituts
d’ensenyament secundari i s’ha
especialitzat professionalment en el
camp de l’orientació escolar (o
counselling) d’adolescents.

És autor de més d’un centenar
d’articles sobre psicologia, educació,
filosofia, antropologia i cinema i del
llibre La placenta dels somnis (Els
mites, els contes i el cinema en la

formació de l’afectivitat), publicat
en català per l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat de les
Illes Balears (2001) i, en una segona
edició (ampliada) en llengua castellana,
per Lleonard Muntaner, Editor (2005).
Darrerament (2007), ha publicat
també El somni de l’Oest, editat per
la Fundació «Sa Nostra» Caixa de
Balears, dintre de la col·lecció de
llibres TEMPS MODERNS, dedicada
al setè art.
Infància i cinema en un temps de
postguerra és presentarà el proper
dissabte dia 15 de març a les 19.30
hores en el saló d’actes del Teatre
d’Artà. La presentació anirà a càrrec
de Jaume Casellas Flaquer. A
continuació és projectarà la pel·lícula
Arroz amargo (Giuseppe De Santis,
1949), amb Silvana Mangano, Vittorio
Gassman, Raf Vallone
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noticiari
SUS A L’OBRA CULTURAL BALEAR D’ARTÀ

Quatre mesos després de les primeres
reunions mantingudes entre socis i
simpatitzants artanencs de l’Obra
Cultural Balear, el passat divendres
dia 22 de febrer va néixer la delegació
d’aquesta associació al nostre poble.
La primera assemblea que es va oferir
al poble va ser el passat 15 de febrer
i fou de caràcter informatiu. En ella,
els membres de la Coordinadora pel
naixement de l’OCB a Artà,
exposaren la tasca que s’havia
realitzat des del principi; explicaren
què és l’Obra Cultural i el perquè de
la necessitat de creació de la delegació
al poble; quins són els objectius
fonamentals; es mostraren quines
seran les principals línies de feina de
la nova delegació; i s’obriren les portes
a participar amb el nou projecte a
totes les persones compromeses i
sensibilitzades amb la nostra cultura,
la nostra llengua i el nostre patrimoni.
Els prop de trenta-cinc participants
que assistiren a l’acte pogueren dir la
seva, i deixaren constància de les
pròpies inquietuds per escrit.
Dues setmanes més tard, dia 22 de
febrer, es constituïa definitivament la
delegació de l’Obra Cultural Balear al
poble. La sala d’actes de la residència
de persones majors es va omplir amb
més de quaranta persones de totes les
edats, de diferents orígens i de
ideologies diverses, però amb un
objectiu comú: treballar amb l’Obra
Cultural Balear. Els assistents, així

com els dirigents de l’Obra de Palma
desplaçats fins a Artà per l’ocasió—
Tomeu Martí i Margalida
Valenzuela—donaren el seu vistiplau
per unanimitat a la nova junta gestora,
formada per Joana Maria Massanet,
Marià Moragues, Antoni Colomer,
Francesc Lliteres, Maria Manzano i
Pere Llull. L’acte es va concloure
amb un pa amb oli acompanyat de vi
de Mallorca.
Aprofitant les pàgines de Bellpuig, els
membres de la nova Junta volem agrair
públicament l’ajut de totes les persones
que han fet feina perquè la nova
delegació sigui una realitat, i ben

especialment a Tomeu Gili, que ha
estat una peça clau d’aquest projecte
que acaba de començar. Gràcies, i
recordau que l’Obra som totes i tots!
Salut i per molts anys!
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Natació

Trofeu Velocitat de Calvià

esports

El dissabte 9 de febrer 25
nedadors i nedadores del Club
Aigua Esport Artà
participaren en el tradicional
trofeu de Calvià. Tots els
nedadors nedaven 50 metres
lliures i també relleus. A
destacar el debut en
competició de Francisco José
Nebrera i Toni Zafra. Quant a
premis, destacar el tercer lloc
de Maria Àngels Ribot. Els
temps dels nostres nedadors
varen ser els següents:
- 50 metres: Guillermo Gavilla
(92), 27"33, millorant la seva
marca personal; Javi Muñoz
(92), 27"38; Dani Alzamora
(94), 34"55; Geroni Tello (94),
34"58; Pascual Tello (98),
39"10, millorant la seva marca
personal; Toni Zafra (93),
39"85; Fran Nebrera (98),
44"14; Roc Bisbal (98), 48"24;
M. Àngels Ribot (92), 31"82;
M. Antònia Ribot 893), 34"54;
Esperança Ferrer (94), 35"75,
millorant la seva marca
personal; Alicia Barba (94),
36"27, millorant la seva marca
personal; Maria Cursach (95),
37"40, millorant la seva marca
personal; Anabel Díaz (94),
38"16, millorant la seva marca
personal; Madeleine Cueto
(96), 38"41, millorant 2 segons
la seva marca personal; Alba
González (94), 41"24, millorant
la seva marca personal; Elena
Barba (97), 42"78; millorant 2
segons la seva marca personal;
Neus Trigo (97), 43"43,
millorant 3 segons la seva
marca personal; Bàrbara
García (97), 44"12; Iraide Juez (98),
44"93; Carla Cueto (99), 50"90; Clara
Ginard (98), 51"68, millorant 6 segons
la seva marca personal.

- 4 x 50 estils masculí: Javi Muñoz (92), Dani Alzamora (94), Guillermo Gavilla
(92) i Toni Zafra (93), 2’30"46.
- 4 x 50 estils femení: M. Antònia Ribot (93), Maria Cursach (95), M. Angels
Ribot (92), i Esperança Ferrer (94), 2’33"50.
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat

esports

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

4a jornada de lliga i control de mínimes júnior i absolut
Xisca Tous aconsegueix la mínima als 400 lliures pel Campionat d’Espanya júnior d’hivern

El dissabte 16 de febrer es va celebrar
a Son Hugo la 4a jornada de lliga aleví
i un control de mínimes júnior i absolut.
En la lliga aleví es nedaven els 400
lliures, i part del Club Aigua Esport
Artà hi participaren Bàrbara García
(97), que va fer un temps de 7’20"24
i Madeleine Cueto (96), amb un temps

de 6’45"99. Era la primera vegada
que nedaven aquesta dura prova i ho
feren de meravella, ja que rebaixaren
en prop d’un minut la marca feta als
entrenaments.
La gran alegria però, arribar al control
de mínimes, on Xisca Tous (92), tot i
nedar tota sola, aconseguí la mínima

als 400 lliures pel Campionat
d’Espanya júnior d’hivern que es
celebraran a Gijón, on de moment
també té la mínima dels 800 lliures. El
seu temps va ser de 4’33"11, rebaixant
en més d’un segon la seva marca
personal.

I Campionat de Balears de natació de discapacitats psíquics

El passat dissabte dia 9 de febrer es
va celebrar a les piscines municipals
de Son Hugo de Palma el I Campionat
de Balears de Natació, patrocinat per
la Direcció General d’Esports del
Govern Balear, i amb la col·laboració
del Consell de Mallorca, Febed, IME
de l’Ajuntament de Palma i organitzat
per Aedim.
Entre els participants s’hi
trobaven Cristina Violero i Lara
Schulte d’Artà. Na Lara aconseguí
quedar Campiona de Balears en
les proves de 25 m crol i 25 m.
esquena
Els clubs participants varen ser:
Vidalba Menoria, Asnimo de Palma,

Amadita de Palma, Ses Garrigues
d’Amunt de Sencelles, Amadip de
Palma, C.E. Aproscom de Manacor,
Joan XXIII d’Inca i Mater Isla de
Palma, no assistint Eivissa per
problemes de transport.
En total hi participaren 136 esportistes,
30 voluntaris i 8 d’organització. Es
nedaren les diferents proves de crol,
esquena i braça en distàncies de 25,
50 i 100 metres i les proves adaptades.
També es nedaren els relleus 4 x 100.
La gran quantitat de públic assistent
va gaudir enormement de la
competició.
Agrair als polítics la seva assistència
i col·laboració. Gràcies pel seu interès

i presència a: Sr. Antoni Peña, assessor
tècnic de l’EBE; Sr. Antoni Seguí,
Director Insular d’Esports del Consell
de Mallorca i la Sra. Francisca Sampol,
assessora d’esports de l’Ajuntament
de Palma; Sr. Rafel Company,
president de Feaps Balears.
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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

Tennis

Campionats de Mallorca 2008

Ha començat la temporada tennística
de l’any 2008. Com és tradicional,
comença amb la disputa dels campio-
nats de Mallorca en totes les
modalitats. Veurem la representació
del tennistes artanencs en les proves
que s’han disputat fins el moment.

Campionat de Mallorca Aleví
Aquest campionat és va disputar a les
pistes del Club Tennis Es Fortí (Palma)
amb la participació d’Irene Pocoví,
Albert Piris i Miquel Bauçà. En Biel i
Gabriel Serra no pogueren jugar degut
a altres compromisos.
Destacarem la participació de n’Albert
Piris i en especial, de n’Irene Pocoví,
ja que tots dos s’han classificat per el
Campionat de Balears Aleví. N’Al-
bert arribà a jugar els quarts de final,
on va perdre davant en Miquel Negre
(Sporting TC). Aquesta ronda permet
poder disputar el campionat de
Balears, on podrà millorar la seva
actuació.
N’Irene Pocoví va arribar a una
meritòria semifinal en el campionat
després de derrotar en quarts de final
a la jugadora de Santanyí Aina
Schaffner, la qual ha estat la seva
bèstia negra en moltes ocasions i que
sortia com a cap de sèrie número dos.
En les semifinals va perdre en tres
sets davant Marina Vicens (EU Moll),
però de ben segur aquest resultat

l’encoratjarà pel campionat
autonòmic.
En Miquel Bauçà va guanyar dos
partits fins arribar a vuitens de final,
on el va frenar en Xisco Martinez
(Global Tennis).

Campionat de Mallorca Cadet
Jugat a Llucmajor, els jugadors del
Club Tennis Artà que hi participaren
foren Joan Marc Piris, Ignasi Bosch,
Pep Lluís Bernat, Robert Strunk i
Miquel Hernandez. Tots guanyaren
el seu primer partit, abans de perdre
en la segona ronda, (malauradament,
un virus impedí jugar a Joan Marc
Piris, que podria haver arribat més
lluny). No obstant, s’ha de dir que el
nivell dels contrincants fou molt alt.
Ara les il·lusions estan posades en el
Campionat de Mallorca per equips,
prova on l’any passat s’assoliren uns
resultats molt bons en arribar a les
semifinals.
Vos informarem de les actuacions
dels jugadors benjamins i infantils en
les properes edicions, ja que aquestes
les proves d’aquestes categories en la
modalitat d’individuals no han
començat encara.

Campionat de Mallorca per
equips. Benjamins i infantils «B»
La prova per equips també ha
començat. L’equip benjamí del Club

Tennis Artà té pendent encara una
eliminatòria per jugar. De les que
s’han realitzat, l’equip composat per
Noè Amer, Josep Silva i Maria Rosa
Riera, va derrotar al Club Tennis
Llucmajor per 2 a 1 (victòries de
Josep Silva i Maria Rosa Riera).
Davant el club Tennis EU Moll del
Port de Pollença , es va perdre per 2
a 1. Victòria de Josep Silva i derrota
molt ajustada en el tie-break del tercer
set del partit definitiu de Leander
Maria.
Per acabar amb els benjamins, es va
tornar a perdre davant el Club Tennis
Paguera i clars favorits en la categoria
per 2 partits a 1.

Finalitzarem la present  crònica amb
la participació de l’equip «B» infantil,
composat per Jordi Molina, Miquel
Àngel Schulz, Toni Ferragut, Toni
Artigues i Joan Algaba. Aquests
jugadors han participat per primera
vegada en aquesta competició i
l’experiència ha esta molt bona,
malgrat perdre davant el Club Tennis
Pont d’Inca i el Club Tennis Peguera
(ambdues eliminatòries per 4-0). Ben
segur que aquests jugadors entrenaran
fort de cara al campionat de Mallorca
infantil de la categoria «B» que es
disputarà a les pistes del nostre
municipi al mes de maig.

esports
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Viatges Llevant

esports
Futbol

3ª Divisió
CE Artà   1  -   Penya E. Santa
Eulalia  2
C E Artà: Bisbal, Nieto, Terrassa,
Víctor, Reyes, Gachón, Deià, Grillo,
Serralta i Tous . Ramon per Nieto i
Genovart per Serralta.
Penya E. Santa Eulalia: Moro, Manolo,
Berto, Villodre, David, Zurbano, Tino,
Xabi, Pepe, Salazar i Xicu. Emilio per
David, Raúl per Tino i Ondinas per
Xicu.
Gols: 1-0: minut 43, Víctor. 1-1: minut
54, Tino. 1-2, minut 57, Xabi.

Alaior  5  -  CE Artà   3
Alaior: Toni, Raul, Tudurí, Jordi,
Sampo, Marcos (Pau, m. 88), Marc
(Abel, m. 45), Barber, Roberto, Iván i
Ernest (Marqués, m. 75).
C E Artà: Bisbal, Cotà (Paco, m. 40),
Terrassa, Grillo, Tous, Ramón, Nieto,
Barbón, Reyes (Serralta, m. 76),
Víctor i Gaxón (Jordi, m. 76).

Gols: 1-0 (min. 29), Iván. 2-0 (min.
32), Jordi. 2-1 (min. 45), Gachón. 2-2
(min. 51), Reyes. 3-2 (min. 66),
Barber. 4-2 (min. 82), Barber. 5–2
(min. 88), Pau, al transformar una
pena màxima. 5–3 (m. 93), Terrassa.

Artà 4 - At. Villacarlos 0
ARTÀ: Bisbal, Ramón, Brunet,
Terrassa, Víctor, Reyes, Gachón,
Nieto, Gaià, Tonyo  i Tous. Grillo per
Ramon i Dalmau per Gachón.
AT. VILLACARLOS: Jova, Damià, Mario,
Ramón, Toio, Albiol, García, Calero,
Cardona, Guarino  i Fran . Mika  per Damià,
Joan Montaño per Calero i Quico per
Guarino.
GOLS: 1-0: minut 16, Tous. 2-0: minut
19, Víctor. 3-0: minut 42, Gachó. 4-0:
minut 82, Nieto.
Dues derrotes consecutives de l’equip
artanenc tot i la bona imatge oferida
en ambdós partits. La primera derrota
es va produir a Ses Pesqueres davant
la Penya Esportiva, segon classificat

per darrera l’Atl. Balears. Malgrat la
derrota el partit va començar bé pels
nostres, ja que en Victor va marcar l’
1-0 en el minut 43 arribant amb
avantatge al descans. Però a la segona
meitat els visitants demostraren el
perquè de la seva classificació donant
la volta al marcador i controlant el
partit fins el final. Tot i això L’Artà va
tenir l’opció de marcar al tram final de
partit amb una rematada al pal de
Victor.
Per la seva banda el partit d’ Alaior va
ser més intens, ja que es visitava un
rival directe que es fa fort al seu
terreny de joc. En aquest cas l’inici de
partit no va ser molt positiu ja que els
menorquins es posaren 2-0 a la primera
mitja hora, però l’equip artanenc no
baixà els braços i va començar a
dominar el partit fins que en el minut
51 Reyes, de falta, aconseguia l’empat
a 2. A partir d’aquí el domini fou
artanenc fins que en el minut 66 Barber
va aconseguir un gol clau, amb  fortuna

Setmana Santa 2008



29 febrer 2008
Número 784

34

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

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

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

 194

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

ja que el seu xut va ser desviat per un
defensa i això va fer que entràs a la
porteria  artanenca. A partir d’aquí
els locals recuperaren el domini i
marcaren dos gols més a pilota
aturada. El final del partit arribà amb
el gol de Terrassa en un còrner i que
només va servir per a maquillar el
marcador final.

Juvenils
C E Artà 1  - Cala D’Or 3
La Unión   5   -  C E Arta  3
Alineació: Cristian Alba, Marc Strunk,
Ismael De Jesus, Jaume Bover,
Alejandro Bajo, Alejandro Molina,
Joan Genovard, Antoni Serra , Alberto
Fernandez , Juan Francisco Duran,
Joan Alzamora, Aitor Joaquin Galan,
Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc Riera.

Cadets
C E Artà 7 - Sant Jordi 0
Cardassar 0  -  C E Artà  4

Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastia
Coll, Jorge Martin, Pau Riera, Antoni
Carrio, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynes, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano

Infantils F-11
Independiente 5  -  CE Artà  3
Son Gotleu 4  -   C E Artà  5
Alineació: Joan Massanet, Antonia
Navarro, Pere Francesc, Llorenç Tous,
Pere Adrian, Xavier Darder, Jose

Maria Fiol, Pere Agusti,
Joan Riera, Joan Danus,
Gaston Da-niel, Joan
Arto,  Reduudne Ayadi,
Carlos Andres.

Infantils F- 7
CE Artà  0 -  Beat
Ramon Llull 2
Bunyola  8   -  C E Artà
0
Alineaciò: Joan Artigues,
Francisco Vega, Josep
Amer, Carlos Andres,
Edgar Nelson, Joan Segui, Joan Pons,
Emili Navarro, Joan Sevillano,
Reduudne Ayadi, Joan Girart, Adrian.

Alevins
C E Artà  10  -  Sineu  0
Alineació: Andreu Quintanilla, David
Carmona, Joan Marc Paris, Joan Riera,
Joan Francisco Carrio, Miquel Llinas,
Miguel Angel Burdiel, Mateu Vives,
Pedro Martin, Francisco Javier Reyes,
Jonathan.

Sant Salvador  (descansa)
Alineació: Jonatan Guntenaar Alba,
Josep Bisbal Zafra, Josep Tous Garau,
Pedro Pascual Ginard, Joan Massanet
Palou, Aaron Vega Vaca, Antoni Moll
Moreno, Jaume Ojeda Febrer, Joaquin
Riutort Stern, Antoni Vandrell Mas,
Josep Sosa Maria.

Benjamins F-7
Porto Cristo 4  -  CE Artà  6
C E Artà  1  -  Margalidà  3

Alineació: Julian Mielcarek, Francesc
Sanso, Miquel Ramon, Toni Ginard,
Miquel Gomis , German Colomer,
Sergi Lopez.

Benjamins F-8
CE Artà 3  -  Espanya 1
Algaida 3 -  CE Artà 5
Alineació: Jeroni Artigues, Jose
Miguel Herrada, Josep Rejon, Barbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornes, Fouad Ayadi, Sacha Goones-
sekera, Alejandro Keller, Gabriel
Mestre.

Prebenjamins
Escolar 2  -  C E Artà 3
C E Artà  0  -  S’Horta  2
Alineació: Carlos Perez, Julian Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.

esports
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esportsGrup Excursionista un Raig d’Artanencs

Morro de Catalunya – El Pal

Sortida dia 27-01-2008

Aquesta es una excursió d’aquelles
que diuen que fan afició, ja que la
dificultat  de l’itinerari es troba tant en
l’empinat d’alguns trams com el fet
de que no hi ha camí i ens tenguérem
que guiar per les poques fites que
trobarem.
L’excursió comença davant les cases
de Cala Murta a la carretera que du al
far de Formentor, a on vàrem anar a
berenar i contemplar les vistes des
d’aquella atalaia que es el far. Desprès
començàrem l’excursió per un camí
que baixant cap a la mar ens dugué
fins a Cala Figuera, una caleta verge
a on només hi ha dos refugis de barques,
i a partir d’aquí per amunt cap a un
comella poblat de càrritx , seguint
algunes de les poques fites que
trobaríem en tot el camí. Arribant a un
collet férem una petita aturada per
beure un poc d’aigua i deixar las
motxilles per seguir pujant cap al Morro
de Catalunya, ja que de baixada havien
de pasar per el mateix lloc i no era
qüestió d’anar carregat.
Una vegada que haguérem pujat al
Morro i comprovat que malgrat el
nom aquest dia no es veia Catalunya
i contemplat les vistes, amb uns penya-
segats de casi tres-cents metres a
sobre el nivell del mar, tornàrem a
baixar fins al collet pel mateix lloc per
pujar cap al segon cim, aquí ja sense
fites ni punts vermells per un terreny
bastant incòmode i cercant el lloc

menys complicat, i així
arribàrem a dalt del
Puig de les Aritges.
El problema d’aquesta
excursió es que per
pujar al pròxim puig
havíem de baixar del
qui estàvem, així
pareixia que estàvem
a les muntanyes russes
i de cada vegada el
següent cim era més
alt i per tant més mal
de pujar. El desnivell
acumulat al final de
l’excursió supera el
set-cents metres.
Baixant de les Aritges
tenguérem davant el
nostre proper objectiu,
la Penya de la Cova
dels Morts, que vista des de baix ens
va impressionar a tots ja que es una
paret gairebé perpendicular sense cap
indici de camí i que atacàrem mig
grimpant  en mans i peus i mig caminant
i fent algunes aturades per recuperar.
Així mateix el tram és una mica delicat
i s’havia que anar amb compte, però
uns més prest i altres més tard
arribàrem tots adalt. Aquí ja s’havia
fet hora de dinar per tant paràrem
taula i després de dinar, una mica de
descans i aprofitar per contemplar les
vistes sobre les dues badies de
Pollença i d’Alcúdia i gran part de la

serra Nord de
Mallorca i després
sant tornem-hi.
Per envestir el darrer
puig que ens
quedava, El Pal, que
ja teníem a la vista,
però abans i com tot
el recorregut havien
de baixar d’on
estàvem fins al coll
anomenat d’en

Burgat, un coll pla i ample poblat de
càrritx i pins a on alguns del nostres ja
vàrem trobar que n’hi havia prou i ens
esperaren, tanmateix havíem de tornar
passar pel mateix coll.
El Pal està compost de dos cims, el primer
on hi ha un misteriós marge que no vàrem
saber molt bé que hi feia allà i un poc més
endavant al cim principal amb uns penya-
segats de més de quatre-cents metres  que
val la pena guaitar-hi, això sí, sense treure
gaire el nas. Baixàrem a recollir el petit
grup que havia quedat el coll i després
d’una mica de descans atacàrem la baixada
per un comellaret que va paral·lel  a una
torrentera i que va baixant per una espècie
de canal plena de branques de pi seguint
algunes fites que ens dugueren a trobar
un tirany que a mesura que baixaven es
feia més evident i més ample, fins arribar
a un tallafocs ja devora de les cases velles
de Formentor que nosaltres deixàrem a la
dreta per anar a cercar un camí ample i que
a peu pla, ja era hora, ens va dur per dins
un pinar ben espès fins a un portell a un
reixat i a la carretera. Encara haguérem de
caminar una estona mes per la carretera
fins a trobar l’autobús i cap a la vila falta
gent.
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esports
Campionat de Mallorca
classe Optimist 2008

El campionat de Mallorca classe
OPTIMIST va concertar cent
embarcacions a la badia de Pollença
els dies 2, 3, 9 y 10 de febrer. Organitzat
pel RCN Port de Pollença en
col·laboració amb la Federació Balear
de Vela, aquest campionat puntua en
el rànquing Balear de la classe optimist.
A la cita hi acudiren els esportistes de
nombrosos clubs de Mallorca, entre
ells, els de l’escola de vela del CN de
la Colònia de Sant Pere.
Durant els dies de competició, els
regatistes s’enfrontaren a diversos
tipus de condicions meteorològiques,
que posaren a prova les seves aptituds.
En fi, una autèntica festa de la vela i
una experiència molt positiva per als
nostres regatistes més joves.

Bàsquet
Ràdio. Tota la informació del bàsquet
també la podeu seguir setmanalment
a través de 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 ha anat
la setmana esportiva del C.E. Sant
Salvador.

Minibàsquet
Al final no va poder ser, i en Gabriel
Serra quedà fora de la selecció balear
de minibàsquet. Tot i això, cal donar
l’enhorabona al jugador, als seus
companys i als entrenadors, ja que és
la primera vegada que un jugador
masculí està tan prop d’entrar a la
selecció.
Quant als partits disputats:
Joventut Mariana: 19
Sant Salvador «Borinos.Com»: 70
Sense cap tipus de dificultat els minis
guanyaren el partit disputat a Sóller

contra el Joventut Mariana, un equip
més dèbil tècnicament i físicament.
No obstant això, hi hagué moments en
què l’equip local hi posà molta de lluita
i coratge, no donant per perduda cap
pilota.
Son Servera: 47
Sant Salvador «Borinos.Com»: 74
Els «minis» s’enfrontaren a l’equip,
sense dubte, més poderós físicament
del grup. La victòria s’aconseguí,
sobretot, perquè l’equip artanenc
imposà un ritme alt de joc i amb
transicions ràpides. Ara bé, això també
provocà que es perdessin moltes més
pilotes de les habituals.
La Salle: 9
Sant Salvador «Borinos.Com»: 60
Molt superior fou l’equip «mini»
artanenc en el partit disputat a la pista
del CB La Salle de Palma, davant un
equip que es veié superat en tots els
aspectes del joc pel nostre equip.
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esports
Sant Salvador «Borinos.Com»: 67
Binissalem: 17
S’enfrontaven els dos únics equips
que encara no havien perdut cap partit,
per la qual cosa sorprengué la facilitat
amb què els minis aconseguiren una
nova victòria, i és que l’equip artanenc
jugà a un bon nivell (al descans s’arribà
amb un marcador de 53 a 17 i es tancà
el marcador just a l’inici del quart
període). El resultat és més meritós, ja
que tots els assistents al partit
destacaren que Binissalem havia estat
un equip molt ben organitzat, amb un
estil de joc molt treballat i que deixà
una molt bona impressió.
«Borinos.com»,a punt d’acabar la
primera volta del campionat, és l’únic
equip imbatut de tota la categoria
Preferent-1.

Sant Salvador «Borinos.Com»: 62
Escolar: 12
Domini absolut de l’equip artanenc.
S’enfrontaren davant un equip format
per alguns jugadors, encara, en edat
de pre-minis i que es veieren superats
en tot moment pel nostre equip.
Infantil masculí 2

Basquet Manacor s’oho   43
Caixa Rural Artà   80
Marcadors parcials: 1er: 6-11, 2on: 9-
18, 3er: 10-28, 4rt: 18-20
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Enric Mas, Ismael
Lucena, Francesc Palou, Degan
Maria, Jeroni Tello, Joan Ginard i
Joan Riutort.

Als dos primers quarts sortírem molt
intensos en defensa, robant moltes
pilotes i corrent al contraatac, cosa
que ens va permetre agafar un
avantatge de 15 punts, que no fou més
elevada per la relaxació al darrer
minut, en el qual ens feren 6 punts.
Al tercer quart sortírem a rompre el
partit i ho férem amb una forta defensa,
jugant molt bé l’atac estàtic i
encistellant molts de tirs de mitja
distància.
Ja al darrer quart amb el partit a la
butxaca els jugadors es relaxaren,
cosa que hem d’intentar evitar el dia
que el rival sigui més fort.
Sense eliminats

Caixa Rural Artà   56
Bàsquet Pla   6
Marcadors parcials: 1er: 22-3, 2on:
34-3
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Enric Mas, Ismael
Lucena, Francesc Palou, Degan
Maria, Jeroni Tello, Joan Ginard i
Joan Riutort.
Partit en el qual es visitava el darrer
classificat, tot i això no volíem deixar
cap opció al rival i sortírem amb una
pressió molt intensa, fet que ens dugué
a fer un parcial de 22-3 i deixar el
partit quasi sentenciat.
Al segon quart seguírem amb la pressió
perquè ells no trobaven la manera de
sortir-ne i així aconseguírem fer-los
un parcial de 34-3 i a falta de tres
minuts per acabar el període tancàrem
el marcador.

Donar l’enhorabona a l’equip per la
bona defensa i remarcar que dels 6
punts que ens feren 4 foren de tir
lliure. Ara a preparar fort els
entrenaments, perquè la setmana
següent ens visita el líder de la
competició.
Sense eliminats

Caixa Rural Artà   57
Colonya Pollença   55
Marcadors parcials: 1er: 9-18, 2on:
19-15, 3er: 15-14, 4rt: 14-8
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Jaume Fullana, Joan Ginard, Ismael
Lucena, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria y Jeroni Tello.
Partit d’infart el que jugàrem dissabte
dia 23 contra el líder de la categoria.
Ens visitava el Pollença, equip que no
havia perdut un sol partit de lliga i que
en la primera volta ens havia guanyat
de 18.
Al primer quart sortírem forts en atac,
però despistats en defensa, fet que va
permetre fer cistelles molt fàcils al
rival, tot i això aconseguírem anar
igualats fins que a falta de 2 minuts
per acabar el període un parell
d’errades a les passades ens provocà
acabar perdent de 9 punts.
Al segon i tercer quart fent una bona
defensa i assegurant el rebot defensiu
ens permetia fer moltes transicions
ràpides amb encert i anàvem
escurçant diferències a poc a poc fins
arribar a estar 2 punts avall.
Al darrer període la clau va estar en el
rebot ofensiu, TOTS els jugadors hi
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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.

en el marcador hauria estat molt
superior, però que amb un 20/68, un
29% de tir de dos, no podem anar
enlloc.
L’estadística va ser: Font, T. (11),
Strunk, R. (10), Sánchez, I. (8), Tous,
B. (3), Femenias, T. (2) – 5 inicial -
Merenciano, J. (8), Rosselló, A. (4),
Reyes, J. A. (2), Nicolau, J. (2), Tauler,
M. (2), Ferrer, M. A. (0).
Eliminats: Sánchez, I.

2ª autonòmica femenina
Hnos. Pallicer Pons    46
Sa Pobla    40

Joan Capó Felanitx   43
Hnos. Pallicer Pons   51

1ª autonòmica femenina
Montuïri   46
Gasóleos Mallorca   57
Important victòria del nostre equip
sènior femení d’autonòmica.
Gairebé durant tot el partit l’equip
artanenc anà per davant en el
marcador. L’equip del Montuïri va fer
una forta defensa zonal que les
artanenques  van saber atacar sense
problemes.
En el tercer quart no es va perdre la
concentració i es continuà lluitant en
defensa.
En els darrers minuts l’equip de Xavi
Viejo va saber conservar la calma i
així se’n va poder dur la victòria.

Gasóleos Mallorca   32
C.B. Sa Pobla   50

Encara que les de Sa Pobla no ho
varen tenir fàcil, les nostres jugadores
no varen poder aconseguir la victòria.
Tot i  que l’equip de Xavi Viejo va
controlar bastant el rebot defensiu
amb atac no va poder lluitar contra
una zona que era molt difícil rompre.
Els parcials foren: 9-18; 22-8; 19-15;
14-15. Resultat final: 64-56.
Anotadores: C.M. Santandreu (6p,2r),
M. Llabata (6p,4r), C. Gili (2p,4r), M.
A. Flaquer (-,1r),  I. Pastor (6p,1r),
M.A. Galán(2p,3r), M.Pallicer
(2p,11r), M. F. Martí (4p,3r), X. Alguer
(28p,1r),  F. Serra (-,4r),  M. M.
Ginard (-),  Joana (-).

Autonòmica masculina
Joventut Mariana Sóller   78
Hormigones Farrutx   63
Parcials: 24-9, 14-15; 21-22, 19-17.
Anotadors: T. Dalmau(-), B. Nebot(7),
S. Carrió (13), J. Cabrer (3), G. Ríos
(0), Toni Arnau (-), X. Lliteres(22), X.
Gili (5), A. Muñoz (13), O. Bover(0).

Partit disputat el passat diumenge dia
10 de febrer a Sóller.
Partit sense història, ja que la nefasta
sortida dels nostres jugadors, que van
encaixar un parcial de 24-9, va marcar
la resta del partit. Si bé es va intentar
la remuntada, el saber estar del Sóller,
segon classificat, va fer que aquesta
fos impossible.

Hormigones Farrutx   63
C.B. Sant Josep   54
Parcials: 16-20, 17-16; 13-6, 17-16.

anaven amb molta força i això ens
permetia segones i terceres opcions,
tot això sense oblidar la bona defensa
sobre els 3 jugadors importants de
l’equip rival
Enhorabona a TOTS per la victòria i
al públic que en tot moment va cridar
i animar els nostres en els moments
difícils.
Sense eliminats.

Cadet masculí
Flexa, 70
Campos, 38
(15-5, 15-9, 21-14, 19-10)
Partit jugat el dissabte dia 16 de febrer
en el pavelló de Na Caragol.
Partit sense gaire complicacions per
als nostres jugadors que varen tenir
controlat el partit en tot moment.
L’estadística va ser: Rosselló, A. (16),
Nicolau, J. (10), Sánchez, I. (10),
Strunk, R. (4), Tous, B. (2) – 5 inicial
-   Font, T. (16), Femenias, T. (8),
Merenciano, J. (2), Tauler, M. (2),
Reyes, J. A. (0), Ramírez, R. (0),
Ferrer, M. A. (0)
Eliminats: Nicolau, J.

Flexa, 52
Felanitx, 44
(15-10, 14-8, 10-17, 13-9)
Partit jugat el dissabte dia 24 de febrer
en el pavelló de Na Caragol.
Partit avorrit, en què els nostres
jugadors tenen la virtut d’intentar jugar
sempre al mateix nivell que l’adversari.
També hem de dir que si ens hagués
entrat un poc el tir de dos la diferència
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Anotadors: T. Dalmau (3), B. Nebot
(8), S. Carrió (17), J. Cabrer (0), G.
Ríos (6), Toni Arnau (17), X. Lliteres
(-), X. Gili (-), A. Muñoz (6), O.
Bover(6).
Partit disputat el passat dijous dia 14
de febrer al poliesportiu Na Caragol.
Partit repetit com a conseqüència
d’una errada a l’acta del partit. La
sort va somriure als artanencs, ja que
al primer partit van perdre de 3 punts,
i aquest aconseguiren guanyar-lo,
sumant una importantíssima victòria.
El partit començà amb domini visitant
a la pista, però que no es reflectí en el
marcador, ja que s’arribà al descans

amb un marcador de 33-36. El tercer
temps, els jugadors artanencs sortiren
molt agressius en defensa, cosa que
els permeté arribar al final de tercer
quart amb un avantatge de 10 punts
(57-47). Al darrer quart, els nostres
jugadors controlaren totalment el partit
aconseguint una important victòria
davant un rival directe.

Hormigones Farrutx   56
Joan Capó Felanitx   71
Parcials: 12-14, 12-22; 18-22, 14-13.
Anotadors: T. Dalmau (5), B. Nebot
(6), S. Carrió (18), J. Cabrer (1), G.
Ríos (2), Toni Arnau (5), X. Lliteres

(7), X. Gili (2), A. Muñoz (8) O. Bover
(2).
Partit disputat el passat diumenge dia
17 de febrer al poliesportiu Na
Caragol.
Partit que va començar bastant bé
pels nostres jugadors, arribant al final
del primer quart amb un marcador de
12-14. Però a partir d’aquí, els jugadors
felanitxers van imposar-se en tots els
aspectes del joc. Els artanencs ho
intentaren a la segona part, però
l’encert exterior dels visitants en els
moments en què pareixia que els locals
podien atracar-se en el marcador, van
fer impossible la remuntada.

Vòlei

Diada de Vòlei
El dissabte 23 de febrer es va celebrar
a Artà la segona diada de vòlei
corresponent a la Comarca de
Llevant. Hi participaren el Club Vòlei
Artà i el Club Vòlei Manacor. Es
jugaren les categories aleví i benjamí,
ja que a la categoria iniciació sols hi
havia un equip d’Artà. El Club Vòlei
Artà hi participà amb 3 equips alevins
i 3 benjamins. Tant els nins i nines com
els pares i resta d’acompanyants
gaudiren de la diada i es veren estones
de bon vòlei.

Infantil masculí
07-02-08
Fusteria Alzina Artà 0
C. J. Petra 3
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Club Nàutic Colònia de Sant Pere

Fa a saber els propers cursets de:

P. E. R.  i  per Patrons de Yate

Informació al telèfon: 971 589 118

S’ARRENDA BAR
Completament reformat i amoblat
Amb possibilitat de cuina
Bona situació (3 discoteques al
mateix carrer).

Informes: Tels. 971 56 39 87 – 697 646 788

13-25 / 21-25 / 19-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Toni Ferragut, Joan
Bernat, Miquel Alzina, Miquel Àngel
Paredes i Miquel Vives.
El millor partit sens dubte de la
temporada, sobretot el segon i tercer
set, on es varen tenir opcions de
guanyar-los. Els artanencs sortiren
una mica espantats, però passat el
primer set començaren a fer el seu joc
i complicaren molt el joc als petrers.
Durant  bona part del segon i tercer
set anaren per davant, amb punts
espectaculars i sense donar cap pilota
per perduda, però en els punts finals,
la major experiència i encert del petrers
decidí l’encontre.

08-02-08
Pòrtol 3
Fusteria Alzina Artà 0
25-12 / 25-14 / 25-11
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Toni Ferragut, Joan
Bernat, Miquel Alzina, Miquel Angel
Paredes i Miquel Vives.
Segon partit en dos dies i tot i no jugar
tan bé com el dia anterior, els artanencs
jugaren un bon partit. El servei del
Pòrtol complicà molt el joc artanenc i
aconseguien sèries consecutives de
punts que eren molt males de remuntar.
A més quan s’aconseguia rebre el
servei, l’atac no era massa efectiu i
això ho aprofitava l’equip local per
contraatacar.

22-02-08
Fusteria Alzina Artà 0

Sant Josep 3
25-14 / 25-5 / 25-9
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Maties Capó, Joan Bernat, Toni
Ferragut, Miquel Alzina, Miquel Àngel
Paredes i Miquel Vives.
Partit jugat de més a menys per l’equip
infantil i si en partits anteriors
destacàvem el bon joc dels artanencs,
en aquesta ocasió no podem dir el
mateix. En el primer set l’equip
artanenc va jugar a un bon nivell,
lluitant totes les pilotes i mostrant el
seu millor joc. En el segon i tercer set
va semblar que havien canviat l’equip
local, ja que el seu joc i les ganes poc
tenien a veure amb el que ens tenen
acostumats. Un mal dia.

Infantil femení
08-02-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Duplicat Artà 0
25-12/ 25-5 / 25-10
Restaurant Son Bessó Artà: Laura
Kuhne, E. Goonesekera, V.
Quintanilla, M. Bel Artigues, B.
Puigserver, A. Arrom i A. Magdalena
Reinés.
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, N. Brazo, C. Alzamora, R.
Alzamora,  M. Soledad García, F.
Riutort, T. Esteva, J. Barreiro, M.
Marcos, M. Magdalena Cabrer, L.
Servera i M. Bonnin.
Partit que tornava a enfrontar els dos
equips infantils artanencs. L’encontre
començà igualat i no es veia la gran
diferència que hi va haver a la primera
volta. A meitat del primer set les

jugadores de Vesselin baixaren el seu
ritme i ho aprofità l’equip de Sebastià
Rebassa per sentenciar el set. En el
segon i tercer, l’equip més jove no va
estar tan encertat com en el primer i
no pogueren mantenir el ritme de joc
mostrat al principi.

15-02-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Vilafranca 0
25-6/ 25-10 / 25-13
Restaurant Son Bessó Artà: Laura
Kuhne, E. Goonesekera, Cinzia Zizzo,
V. Quintanilla, M. Fca. Infante, M.
Bel Silva,  M. Bel Artigues, B.
Puigserver, A. Arrom i A. Magdalena
Reinés
Partit fàcil el que tengué l’equip infantil
davant el Vilafranca. Ja des del principi
es va veure la diferència entre els dos
conjunts, i les d’Artà no donaren cap
opció al rival. El servei artanenc va
ser decisiu, i quan l’equip rival
aconseguia tornar la pilota, el remat
del conjunt local s’encarregava
d’acabar el punt.

22-02-08
Pòrtol 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
9-25/ 2-25 / 5-25
Restaurant Son Bessó Artà: Laura
Kuhne, E. Goonesekera, Cinzia Zizzo,
V. Quintanilla, M. Fca. Infante, M.
Bel Silva,  M. Bel Artigues, B.
Puigserver, A. Arrom i A. Magdalena
Reinés
Un altre partit dominat de principi a fi
per l’equip de Sebastià Rebassa. El
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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.

servei artanenc, un altre cop, permeté
dur el ritme de l’encontre i donar
molts punts directes, davant la
desesperació local. A poc a poc es
van introduint nous sistemes tàctics i
això a vegades es nota en el joc de
l’equip, ja que encara no estan del tot
assimilats. És però en aquests partits,
on s’han de provar aquests canvis.

14-02-08
Duplicat Artà 0
Manacor 3
12-25 / 9-25 / 12-25
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
M. Ginard, C. Alzamora, R. Alzamora,
M. Soledad García, F. Riutort, M.
Marcos, L. Servera, T. Esteva, J.
Barreiro i M. Bonnin.
No va estar massa encertat l’equip
infantil davant el Manacor, sobretot
en recepció, i això condicionar bona
part del desenvolupament del partit.
A les artanenques els costava molt
neutralitzar el servei visitant i quan ho
aconseguien tenien moltes dificultats
per passar la pilota amb cert perill.

23-02-08
Duplicat Artà 0
Cide A 3
10-25 / 18-25 / 7-25
Duplicat Artà: M. Magdalena Ginard,
N. Brazo, M.  Magdalena Cabrer, M.
Ginard, C. Alzamora, R. Alzamora,
M. Soledad García, F. Riutort, M.
Marcos, L. Servera, T. Esteva, J.
Barreiro i M. Bonnin.
Bon partit de l’equip de Veselin davant
un dels conjunts de la part alta de la

classificació. El segon set va ser el
més igualat i l’equip col·legial hagué
de desplegar el seu millor joc per
poder endur-se’l. En el tercer set, les
d’Artà no pogueren mantenir el mateix
ritme de joc i concentració i va caure
del costat visitant de manera clara.

16-02-08
Bunyola 3
Bar Poliesportiu Artà 1
25-19 / 25-13 / 24-26 / 26-24
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.
Molt més hagués pogut fer l’equip
infantil en la seva visita al Bunyola.
Les jugadores artanenques són
capaces d’alternar estones d’un joc
alt nivell, amb altres de principiants.
Ja s’esperava que seria un partit
igualat, donat que a Artà el partit
acabà 2 a 3, i així va ser. Les d’Artà
però despertaren tard, quan el partit
estava pràcticament sentenciat. Així
i tot, jugaren a un alt nivell en el 3r set
i el guanyaren de manera ajustada,
demostrant que en sabien més del que
s’havia vist fins ara. Això va obrir
l’esperança de forçar el cinquè set, i
a punt varen estar, ja que el quart es
decidí per la mínima, però del costat
local.

22-02-08
Alaró 3
Bar Poliesportiu Artà 0

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.
Un altre partit on les infantils
combinaren estones de molt bon joc
amb moments de desconcert, que sap
aprofitar molt bé el rival per deixar
sentenciats bona part dels sets. A les
artanenques els costa molt entrar en
joc i molt poc sortir-ne. Com hem dit
abans, hi ha estones on demostren tot
el seu potencial, aixecant pilotes molt
complicades i jugant com un conjunt,
molt concentrades; després, ve l’altra
part, on sembla que estan «aferrades»
al terra i no es poden moure. Així i tot,
en el primer i segon set estigueren allà
amb opcions fins al final; en el tercer,
ja una mica desmotivades, perderen
amb claredat.

Cadet  femení
08-02-08
Vilafranca 0
Ícaro Artà 3
3-25 / 9-25 / 6-25
Ícaro Artà: Pilar García, M.Fca
Infante, Aina Riera, Xisca Puigserver,
Aina Ferragut, Glòria Quintanilla i
Carme Sansó
Un dels millors partits de l’equip cadet
quant a encert atacant i efectivitat en
el servei. La diferència entre els dos
conjunts era evident, però les
artanenques feren el seu partit,
aprofitant les debilitats del rival i
mostrant un alt percentatge d’encert
en l’atac. En el servei, tot i que se
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n’erraren alguns, les d’Artà varen
estar molt encertades.

16-02-08
Ícaro Artà 3
Sant Josep A 0
25-12 /25-10 / 25-20
Ícaro Artà: Pilar García, M. Fca.
Infante, Aina Riera, Antònia M. Carrió,
Aina Ferragut, Victòria Quintanilla,
Katty Sense, M. Bel Llinàs, M. Bel
Silva i Carme Sansó. Lliure, Bel
Puigserver.
Visita del segon classificat que sols
havia perdut un partit en tota la lliga,
precisament el partit d’anada contra
el conjunt artanenc. Les artanenques
varen sortir a per totes des del principi,
conscients que era un dels equips que
li podia complicar la victòria. El partit
començà molt igualat, però del 4 a 5 es
passà al 10 a 5 i després al 18 a 7, amb
una sèrie de serveis consecutius de
M. Fca. Infante i el primer set quedà
sentenciat. Les d’Artà començaven
a mostrar el seu potencial, que seguiria
en el segon set, ja que en els compassos
inicials es col·locaren 7 a 1. El servei
artanenc complicava molt la
construcció d’atacs visitants, que es
veien obligades a tornar pilotes fàcils,
que eren aprofitades per les d’Artà
per contraatacar amb rotunditat. Així
el segon set també es decidí per la via
ràpida. El tercer set va ser el més
igualat, però les d’Artà saberen
administrar la renda aconseguida des
del principi i es feren amb el set.

Segona balear femenina
09-02-08
TOLDOS ARTÀ  3
Sóller 0
25-18 / 25-23 / 25-15
Toldos Artà: Alejandra Valdez,
Coloma Maria, Àngels Servera,
Montse Artigues, Caterina Artigues,
M. Riera i M. Coloma Carrió. Lliure,
Francina Jaume.
L’equip sènior, després de dos bons
partits però contra els dos primers de
la classificació i que acabaren amb
derrota, aconseguí l’esperada victòria
davant el Sóller. Les d’Artà jugaren
un partit seriós, sense massa errades,
i aprofitant les seves opcions d’atac.
El segon set es va complicar una mica
però el lluitaren de valent i
aconseguiren el premi. En el tercer,
amb les de Sóller ja una mica
desmotivades, les artanenques
remataren el partit.

16-02-08
S’Arenal Llucmajor 3
TOLDOS ARTÀ  0
25-13 / 25-20 / 26-24
Toldos Artà: Alejandra Valdez,
Coloma Maria, Rosario Llaneras,
Antònia Servera, Montse Artigues,
Caterina Artigues, Margalida Riera i
M. Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Bon partit de les artanenques que es
toparen amb un conjunt molt sòlid en
defensa i que aixecà tots els atacs
artanencs. S’Arenal és un conjunt
instal·lat en la part alta de la

classificació i començà de manera
contundent. Passat l’ensurt del primer
set, les d’Artà començaren a desplegar
el seu joc, però es toparen una vegada
i altra amb un gran treball de segona
línia local, amb una recepció i defensa
molt efectives. El segon set ja va ser
més igualat, però es tornà a decantar
del costat local. En el tercer les nostres
ho seguiren intentant, amb un joc sense
fissures i atacant sempre que podien.
Amb 23 a 16 i semblava que el set
estava decidit, però les d’Artà seguiren
lluitant i empataren a 23. Al final no va
poder ser però, i el set acabà 26 a 24.

23-02-08
TOLDOS ARTÀ  3
Sant Ferran 0
25-14 / 25-13 / 25-21
Toldos Artà: Alejandra Valdez,
Coloma Maria, Rosario Llaneras,
Àngels Servera, Montse Artigues,
Caterina Artigues, Margalida Riera i
M. Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Tot i no jugar massa bé, l’equip sènior
aconseguí una important victòria
davant el cuer de la categoria. La
diferència era clara entre els dos
conjunts, però aquesta diferència
s’havia de demostrar a la pista i va
costar. Les artanenques començaren
amb massa errades, i les visitants,
sense fer res, anaven sumant punts i
les mantenia «vives» dins el set. Els
tres sets no es decidiren fins a la
meitat, on les nostres aconseguiren
escapar-se en el marcador, gràcies a
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ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

Carrer 31 de març, 24
Tels. 971 83 53 47
Mòbil Toni:    699 41 62 53
Mòbil Miquel: 669 580 842
07570 – Artà (Mallorca)
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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

una bona sèrie de serveis i així
pogueren jugar amb tranquil·litat la
resta del set. El darrer va ser el més
igualat i les de Ciutat aconseguiren
situar-se 21 a 20, però el major encert
en els punts finals donà la victòria a les
artanenques.

Segona balear masculina
09-02-08
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
1
Rafal Vell  3
25-12 / 14-25 / 22-25 / 17-25
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Tobias Widmer, Jaume Rodríguez,
Joan Martí Maria, Toni Massanet i
Pere Piris.
Partit clau, ja que enfrontava els dos
primers classificats de la segona balear
masculina. Els nostres sabien el que
es jugaven i el públic també va voler
donar el seu suport als artanencs. Els
d’Artà sortiren a per totes, i l’equip
ciutadà no sabia com aturar l’allau de
joc local, que anava sumant punts
amb molta facilitat. Així el primer set
no va tenir història i semblava que
seria un partit molt còmode per als
homes de Joan Martí Maria.
Incomprensiblement es varen girar
els papers en el segon set, i en lloc
d’anar-se’n per avall els visitants i els
nostres seguir igual, va passar tot el
contrari. A poc a poc els del Rafal
anaren ficant-se dins del partit,
construint jugades d’atac i anotant
sense massa dificultat davant la

desesperació local. El partit s’empatà
a 1 set i tot tornava a començar. El
tercer set va estar bastant igualat,
però els visitants estaven més encertats
en el remat i els d’Artà tenien moltes
dificultats per anotar. En el quart, els
ciutadans es tornaren a posar per
davant i els d’Artà tot i que ho
intentaven, sobretot per part de Tobias,
el bloqueig i la defensa de segona línia
visitant ho aixecava tot. Al final hi
hagué una tímida reacció artanenca
però que no es va acabar de
materialitzar.

16-02-08
Consell 0
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
19-25 / 8-25 / 15-25
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Xavier Riutort, Jaume Rodríguez, Joan
Martí Maria i Pere Piris. Lliure, Toni
Massanet
Victòria molt important després de la
derrota davant el Rafal Vell i encara
més amb la sorprenent derrota aquesta
setmana del Rafal Vell en el camp del
coer, el Muro. Els d’Artà comptaven
amb la important baixa de Tobias
Widmer, tot un referent en atac, però
que va ser molt compensada per tot el
treball de l’equip. El primer set va ser
el més igualat, però els locals anaren
baixant poc a poc el seu nivell de joc,
al contrari dels artanencs, que cada
vegada es trobaven més còmodes, i
acabaren donant tot un recital de joc.
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23-02-08
FERRETERIA PASCUAL ARTÀ
3
Pollença 1
20-25 / 25-8 / 25-13 / 25-17
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Tobias Widmer, Xavier Riutort, Jaume
Rodríguez, Pere Piris i Toni Massanet.
Mal començament de l’equip masculí
que li costà un set que esperem no faci
falta a final de temporada. Els d’Artà
començaren molt malament en
recepció, i això impedia poder construir
atacs còmodes i per tant efectius. La
pilota s’havia de passar fàcil i ho
aprofitava molt bé el Pollença per
contraatacar amb comoditat. Perdut
el primer set, els d’Artà despertaren i
mostraren el seu millor joc, en tots els
aspectes i es feren amb els dos sets
següents amb comoditat. El quart
començà igualat i fins passada la
meitat del set no aconseguiren els
artanencs escapar-se en el marcador
i sentenciar el partit.
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Pep Mascaró imparteix un curs de judo a Alemanya

Aquest passat cap de setmana el professor del
judo Renshinkan ha estat convidat a un curs d’arts
marcials. Quatre eren els professors presents per
a tal ocasió, Paul Pauwels 7º dan de Jiu Jitsu
provinent de Bèlgica. Els alemanys Rainer Grytt 6º
dan Jiu Jitsu modalitat katas i Oliver Reitz,
especialista en Escrima, Arnis i Kali,tècniques
filipines basades en el maneig de les armes blanques.
Pep Mascaró hi va anar per treballar la modalitat
Judo de competició. La seu del curs estava situada
en un poble de tan sols 3500 habitants anomenat
Kröv conegut per la seva producció de vi, situat en
la província de Koblenz a uns 60 km de Colònia.
Tots els professors tenien una hora i mitja de
classe i entre classe i classe hi havia 15 minuts de
descans. Hi havia un tatami ocupant tota la pista
del pavelló esportiu. L’ambient era sensacional amb
un nombre màxim de 60 participants. No es van
acceptar més inscripcions ja que dificultava el realitzar
un treball correcte. El programa per a les classes de
Pep es varen desenvolupar en dues sessions. Una
primera sessió el dissabte en el qual va ensenyar

esports

**ULTIMES PLACES PRÒXIM CURS “DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ 
MITJANÇANT EL MASSATGE I EL MEDI AQUÀTIC” INICI DIA 10/03/08** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**1ER TALLER 10è ANIVERSARI : “AIGUA-SENSACIONS”  

DISSABTE 08/03/08 HORARI DE MATÍ. 
Informació al programa  del ajuntament. 

 
Club Aigua Esport Artà ,Camí de Ca’n canals s/n (recinte poliesportiu) 

Tel.971 82 91 32 

tècniques de Shime waza (estrangulació) i una segona sessió
el diumenge on es van treballar kaeshi waza (tècniques de
contraatac) Les figures van ser mostrades juntament amb
l’altre professor del Renshinkan Juan Andrés Martínez.
Finalitzada cada classe ambdós van obtenir una forta ovació i
l’enhorabona per part dels alumnes presents.
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Ses gloses de na
Maria Xoroia
«Hia ha riqueses més bones
per qui les sap disfrutar
que estean enrevolats de coses
que en partir haurem de deixar.

Es sentir-se implicat
sumergit a dins sa vida,
aquella que ens ha tocat
més bona o més sofrida.

Sa voluntat de lluitar
cadascú en es seu entorn,
aportant un petit gra
per compondre un poc el món.

Sa bondat de ses persones
que actuen amb germanor,
aquelles persones nobles
que els pots demanar un favor.

Per totes aquestes coses
i per moltes d’altres més,
val la pena viure amb altres
i entre altres ser un més.»

Maria Casselles

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

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

Del meu recer

La imaginació

Se’ns repeteix sovint que la voluntat fa miracles, que voler és poder, però això se
sol creure quan la vida ens somriu. Davant les dificultats fisiològiques i en més
o menys mesura, prest o tard sempre arriben, la visió optimista sol canviar i tot
el que era de colors va agafant una panoràmica agrisada.
Voler aconseguir allò que creiem que ens proporcionarà un estat millor és de pura
lògica, doncs en el fons de cadascú hi sorgeixen unes ànsies de felicitat. I és
aquest impuls el que ens fa moure i prosseguir inventant dies de pau i serenor,
malgrat la realitat estigui impregnada d’ombres que eclipsen les il·lusions. Hom
es pregunta si respon a la veritat la dita de voler és poder. La definició qüestionada
ens diu que tots som posseïdors d’una força il·limitada que equival a la capacitat
per actuar. Quan un actua damunt un mateix es sol dir que es realitza. Però
aquesta realització té un impediment per avançar i és la por, la inseguretat... de
no poder, cosa que es pot convertir amb una acció  paralitzant.
Hauríem de comprovar que aquests temors no s’han instal·lat sols, per si
mateixos, i és encoratjador veure que són moltes les persones que utilitzen la força
que brota de l’interior i suposa una teràpia renovadora que pot aconseguir omplir
la mentalitat d’imaginació exclusivament positiva.
Això és una veritat palpable, si utilitzem la imaginació com qui mirar per una
finestra, on només visualitzem un món millor i més humà, més segur, més net, més
responsable i amb més amor en el sentit vertader d’aquesta sublim paraula.
La imaginació és una facultat de l’home que permet representar dins nosaltres
imatges reals o fantàstiques. Suposa un desenvolupament de la nostra capacitat
creadora. És un fugir de la rutina, entre els límits que ens envolten.
La història ens mostra nombrosos exemples de persones que han utilitzat aquest
recurs com a salvació en situacions extremes (soledat, incomunicació, malalties…).
Per altra banda, està prou demostrat que mantenir-se ocupats  positivament ha
estat una gran ajuda per suportar els ànims serens davant dificultats. I que si
alimentem pensaments negatius ens sentirem desgraciats,  substàncies químiques
beneficioses milloraran, naturalment, la salut. No oblidem que tots som posseïdors
d’una força misteriosa que és capaç de canviar o minorar la nostra vida.
Per tant, hauríem de defensar el nostre món interior, que sovint acostuma a estar
en conflicte amb l’entorn exterior, cuidant que els valors humans que albergam
a dins no es facin malbé. Els pensaments són una font d’energia renovadora i fa
falta posar il·lusió per desenvolupar el potencial del nostre pensar amb idees
positives per crear pau i alegria de viure, superant les contrarietats.
Engendrem energia positiva, imaginant coses agradables i sanes, sense perdre de
vista que qui s’imagina un problema, acaba fent-lo realitat.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA

Don Pep Font, el gest afable (*)
                                                                                               Gabriel  Genovart

Caldria gairebé la ploma d’un Charles
Dickens per descriure amb detall les
penes i misèries dels pobres al·lotets
de la ruralia mallorquina que, en els
foscs anys de la postguerra, cursàvem
els estudis de batxiller com a alumnes
lliures en els nostres pobles respectius
i, en arribar el mes de juny (i el de
setembre), ens anàvem a examinar a
Ciutat, a l’Institut Ramon Llull, que
era l’únic que hi havia aleshores en
tota l’illa i que, encara avui, jo diria que
continua essent l’»Institut»  per
excel·lència.
Generalment érem nins de famílies
humils i treballadores que estàvem
escolaritzats a l’ensenyança primària
i que els nostres mestres, a «hores
extres»,  amb els mètodes pedagògics
més expeditius –i dic «expeditius» per
emprar un adjectiu suau i benèvol–,
ens preparaven per afrontar aquells
exàmens terribles de final de curs,
quasi sempre orals, a Palma.
Imaginau-vos per un moment un
«mestre nacional» d’aquell temps que,
bona part de la jornada lectiva, havia
de controlar, ell tot sol, prop de setanta
al·lots d’entre vuit i catorze anys,
repartits en els tres graus d’elemental,
mitjà i superior de primària i que, a
més d’això, encara havia de tenir
esment a aquella dotzena i mitja
d’alumnes que fèiem els quatre cursos
del batxiller elemental d’aleshores, i
tindreu una idea del que devia ser
aquell règim escolar.

És ver que a vegades ajudaven al
mestre el vicari del poble que, un cop
havia dit missa i berenat, venia a
donar llatí; o que l’aidaven també,
posem per cas, un empleat  de
l’Ajuntament que sabia un poc de
matemàtiques, un funcionari de

correus que preparava de dibuix i,
ocasionalment, qualque altre mestre o
mestressa  d’una altra escola que
venia de dotze a una per ensenyar
llengua i literatura espanyoles als
quatre cursos a un mateix temps.
Però, la major part del dia, que anàvem
tots a compte exclusiu del mestre, allà
no hi havia més norma que la disciplina
espartana presidida per la llei del garrot.
I així, garrotada ve, bescollada va,

arribàrem a obtenir, a empentes i
rodolons,  aquell grau elemental de
batxiller que els nostres pares
pensaven que ens serviria per obrir-
nos camí a un estatus superior al seu.
Qui sap? Per ventura ens facultaria
per ser escrivents de la Sala, empleats
del Jutjat, passants de qualque notari
o, si més no, per fer el servici militar
poc o molt enxufats. I ves a saber si
tal vegada, amb un poc de sort, podríem
arribar fins i tot a empleats de La
Caixa o de qualque banc, que això sí
que ja era el súmmum de les
aspiracions d’aquelles famílies
entranyablement humils que pensaven
que amb aquells quatre cursos de
batxiller fets entre els deu i catorze
anys, i sabent escriure a màquina i un
poc de comptabilitat, els seus fills
tindrien obertes les portes del futur de
pinta en ample. Serien quasi senyors
i no haurien de rapar terra ni embrutar-
se de pols, de morques o de serradís.
Jo no el volia fer de cap manera,
aquell batxiller, i quasi vaig plorar
llàgrimes de sang perquè no m’hi
aportallassin. Però no me’n vaig poder
desfer. La meva mare deia que, si hi
havia una altra guerra, em podria servir
per ser «alférez provisional» (com
havia passat en temps del Moviment),
i això sempre era millor que ser soldat
ras, perquè els soldats rasos, explicava
ella,  sempre estaven a primera línia
del frente, i els «majors», en canvi, no.
¿»Alférez provisional», jo? Jo, que

col·laboració
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hauria pogut dir perfectament, amb
absolut coneixement de causa, allò
que deia en Woody Allen de si mateix:
que, en cas de guerra, ell només
serviria per ser presoner.
Però el pitjor d’aquell batxillerat rural,
de pobres, no era tant el fet, ja de per
sí horrible, d’anar tot l’any a escola
amb el coret estret i esperant sempre
qualque arrruixada, sinó els terrorífics
exàmens finals a l’institut ciutadà, en
especial tot el temps que aquests
exàmens foren orals. Aquell anguniós
trajecte del meu poble d’Artà fins a
Palma –seixanta-vuit quilòmetres
«amb camiona» (aleshores quasi ningú
no deia autocar)– em semblaven
l’anada a una espècie de patíbul en el
qual a un al·lotet  de poble, atordit i
nerviós, li podien degollar l’esforç de
tot un any només per no saber
respondre a una primera i, en molts de
casos, única pregunta. «Otro», et
deien, i ja estava fet de tu. Havies
estudiat tot l’any aquella assignatura
o aquella altra, compareixies en fila
índia davant un senyor desconegut
que seia rere una taula solemne, sobre
una tarima altíssima (o almenys a tu
t’ho semblava), i el senyor et
demanava destempradament: «¿El
cinabrio, material de...?». Confós,
amb un balbuceig quasi inaudible,
responies taciturn, sense tenir temps
de pensar: «de zinc», i aquell senyor
replicava, cridant: «¡Que no, hombre,
que no! De mercurio, de mercurio...
Que pase el siguiente». Sorties de
l’aula i et quedaves plorant en el primer
banc que trobaves a mà. «Jo ho sabia,

il·lustres professors. Molts d’ells (no
tots, afortunadament) tractaven
aquells al·lotons de la part forana –
devíem acudir de més de mitja
Mallorca, especialment dels pobles
més allunyats de «la capital»– com
una pleballa infecta, sense dissimular
l’enuig que els produïa haver-nos
d’examinar i amb ganes de sortir-ne
de nosaltres més aviat que de pressa.
Record d’aquells senyors molts pocs
detalls o gests  d’amabilitat, de
cordialitat o de deferència envers dels
desheretats acadèmics que érem els
alumnes lliures de la ruralia. Molts
pocs detalls, potser un tan sols, i el

jo ho sabia, et deies, però m’he
equivocat i no m’han demanat res
pus». Però no hi havia temps per
plorar, perquè ja t’avisaven que havies
d’anar a una altra aula on pujaves a la
tarima per resoldre a la pissarra un
exercici de quebrados que  et posava
un altre examinador i que tu havies de
solucionar davant una trentena
d’al·lots més que esperaven el seu
torn. I, així, assignatura per assignatu-
ra. Si al final n’havies aprovat la
meitat pel juny, d’aquells exàmens, ja
podies botar de content.
El més humiliant de tot, però, era la
manera amb què et tractaven aquells

«Fotografia publicada al número 671, (06-09-02), de la secció Es Racó de la nostra revista i que
pertanyia al curs 1955-56, evocat per l’autor de l’article»
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tingué Don Pep Font i Trias. Us ho
cont seguidament:
Temorencs com sempre, acabàvem
d’arribar a Ciutat un d’aquells infausts
mesos de juny. La «camiona» ens
havia deixat vora l’entrada lateral del
«Ramon Llull», on és ara la «plaça del
tub», i pujàrem la breu escaleta que
dóna accés a l’edifici. Un cop
haguérem entrat a l’Institut, ens
trobàrem amb Don Pep Font, que
crec que era aleshores el director del
centre o ho havia estat fins feia poc.
El mestre que ens acompanyava, Don
Joan Llull, el saludà amb respecte i ell
correspongué molt amablement.
Després, amb tota afabilitat, es dirigí
a nosaltres: «Així que vosaltres sou
els d’Artà», digué. «Au idò, a veure si
feis uns bons exàmens, els artanencs».
Després, el mestre Llull ens va
comentar que aquell senyor era un
professor molt important i molt
intel·ligent, que era «catedràtic de
Filosofia» –la primera vegada que jo
ho sentia dir, allò – i que «descendia
d’Artà».
A mi, aquella escomesa acollidora
d’un senyor tan notable i que tenia
ascendents en el meu poble –després
he sabut que la seva àvia materna era
artanenca– em va donar ànims. Per
primera vegada vaig sentir que allò a
què aspiràvem, un títol de batxillerat
elemental, no era quelcom al qual, pel
fet de ser pobres o de ser de poble, no
teníem dret a aspirar; que no érem
simplement una presència molesta i
enutjosa o uns captaires indigents.
Potser no era molt, però jo sempre he

recordat aquell detall afable. No vaig
tornar  tenir cap relació mai amb Don
Pep Font i Trias, però sí vaig saber
que fou una persona no únicament
d’una gran categoria intel·lectual sinó
també humana. De fet, fou quasi
l’única persona que, en aquells anys
que aquí he evocat, ens tractà
humanament.
Bastants de temps després, l’any 1968,
jo tot just havia acabat la llicenciatura
en  Filosofia i Lletres a la Universitat
de Barcelona i el batle d’Artà, Miquel
Artigues Gili, m’oferí ser el director
del Col·legi Lliure Adoptat Municipal
que l’Ajuntament pensava crear. No
tenia cap gana d’embarcar-me en
aquella incerta aventura pedagògica,
però una de les coses que em decidiren
a fer-ho va ser que els al·lots del meu
poble no haguessin de passar el que jo
havia passat. Que tinguessin, almenys,
una escolaritat més digna i no
haguessin d’anar a examinar-se a
Ciutat.
Vaig dirigir aquell centre per espai de
nou o déu anys, al llarg del quals va
anar evolucionant de Col·legi Lliure
Adoptat de batxiller elemental a
«Centre Habilitat» per impartir el
batxiller superior;  tot seguit, passà a
ser un  Centre Homologat del nou
Batxillerat Unificat i Polivalent (o sia,
el BUP) amb total autonomia
acadèmica. Quan vaig deixar la
direcció del centre, en aquell col·legi
ja s’hi podia estudiar el Curs
d’Orientació Universitària –va ser la
meva darrera gestió com a director–
i estava en portes d’assolir l’objectiu

pel qual havíem lluitat els anys
anteriors: la seva conversió en institut.
De fet, Artà fou el primer dels pobles
«petits» de Mallorca a tenir un institut
de batxiller. Mai m’hagués pensat
veure-ho quan era nin, en aquella
època d’indigències escolars que em
va tocar viure.
L’any 1982 em vaig reintegrar a
l’Institut d’Artà –l’Institut Llorenç
Garcias i Font– com a catedràtic de
Filosofia. Quan vaig prendre possessió
de la meva plaça em va passar pel
cap, per un moment, (i sia dit amb tota
modèstia), que jo era aleshores «el
Don Pep Font» de l’institut del meu
poble. I és que, per a mi, Don Josep
Font i Trias era el paradigma d’un cos
altre temps tan prestigiat com el de
catedràtics d’institut. I vaig recordar
aquell gest afable de quan jo formava
part d’un grup d’al·lotets retgirats que
s’anaven a examinar i ell ens tractà
amb tanta amatença. I és que, a
vegades,  hi ha coses que, per petites
que semblin, un les recorda tota la
vida.

(*) El present article forma part del
monogràfic que la Revista d’Estudis
Baleàrics, en el seu número 86/87,
acaba de publicar sobre la personalitat
intel·lectual i humana de Don Josep
Font i Trias. Pel seu interès i per
tractar-se del testimoni d’una època,
el reproduïm a les pàgines de Bellpuig,
amb petis retocs del seu autor, Gabriel
Genovart Servera, recentment jubilat
de la professió docent.
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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

Reunida la junta directiva del Club en
data del dia 25 de juny, es va parlar de
celebrar una conferència sobre cultura
a càrrec de l’orador Jaume Santandreu
al local del Club. També de la
celebració d’una exposició de pintura
i escultura a càrrec de Pedro
Santamaría, en el local de la Caixa de
Pensions.
El dia 16 de juliol una vetlada musical
al claustre del convent, que es dividiria
en dues parts: dedicació d’artistes
locals i del popular Riky Gerardy. El
dia 3 d’agost la inauguració d’una
exposició de dibuixos i poesia a càrrec
del pintor català César Estrany i del
poeta i paisà Miquel Mestre Genovard.
El dia 5 la contractació, a través de
l’Obra Cultural Balear, de l’artista
músic Lluís Llach per a la celebració
d’un recital a Sant Salvador.
A la reunió de la junta directiva del
club del mes d’agost, es destacà la
brillantor que tengueren les passades
festes de Sant Salvador, a les quals va
col·laborar el Club de forma destacada.
El president del Club, Jaume Casellas,
va fer saber als presents la seva
irrevocable decisió de deixar la
presidència del club, i en vista d’això
es va acordar convocar al més aviat
possible una assemblea general
ordinària, a celebrar el proper dia 5 de
setembre a les 20.30 hores en primera

convocatòria. En cas de no concórrer
la majoria necessària d’associats, es
convocaria una segona per al dia 6 a
les 21.30 hores.
El dia 6 de setembre de 1974, en el
local social del Club, va tenir lloc
l’assemblea general de socis a l’hora
prevista i en segona convocatòria, a la
qual es varen tractar els temes
següents:
En primer lloc es va procedir a elegir
els càrrecs directius i no es va presentar
ningú per ocupar la vacant de president
ni tampoc dels altres càrrecs.
En conseqüència, i com establien els
estatuts del Club, es va procedir a
l’elecció d’una junta gestora que es
fes càrrec de la direcció del Club i
mentrestant es celebraria una reunió
assemblea el pròxim dia 30 de
setembre de 1974, a la qual es
presentaria per a la seva consideració
una reforma dels estatuts.
A continuació es va nomenar la junta
gestora, la qual va quedar com segueix:
President: Climent Obrador Servera.
Secretari: Guillem Bisquerra Ferragut.
Tresorer: Miquel Gili Morey. Vocals:
Serafí Guiscafrè Genovard, Jaume
Morey Sureda i Margalida Morey
Pons.
El tresorer va donar compte de
l’economia a l’hora actual quedant un
superàvit de 1.116 pessetes.

Reunida la junta gestora el dia 8 de
novembre de 1974, es va programar
una sèrie d’actes commemoratius de
l’aniversari de la fundació del Club.
Dues conferències de pediatria, una
sobre com aprendre a llegir el diari.
Acabarien aquests actes amb un sopar
general de germanor. El dia 5 de
desembre es celebraria una funció
teatral de varietats musicals i
folklòriques.
El dia 7 es celebraria un concurs
infantil de dibuix per a tots els nins i
nines dels col·legis locals. El dia 8,
excursió cultural a Muro visitant el
museu etnològic, seguint per Petra
amb visita a la casa de fra Juníper
Serra. Acabarien la jornada en un
dinar a Bonany.
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col·laboració
Artà ara fa 77 anys (transcripció del
periòdic local Llevant)

(Recopilació de G. Bisquerra)
Darrera col·laboració, ja que amb aquesta desena acabam
el material del Llevant i s’acabà l’existència del periòdic.

Artà, 20 de febrer de 1931

Croquis artanencs, capvespres
sangonents
Article de portada de la darrera desena
editada pel periòdic local Llevant amb
existència des de l’any 1917. (Artà i
comarca, 4 ptes. Fora, 6 ptes.
Estranger, 10 ptes.)
Aquest article, el seu autor Fèlix el
dedicava al seu bon amic Josep Sureda
Blanes, el qual parlava sobre la
contrada artanenca: «Núvols
enroentits, ovelles intoses untades
d’aumangra, pilots de cotó esfilagarsat
abeurats de sang viva.»
De Ca Nostra
L’articulista d’aquesta secció
informava del següent: El temps de lo
més cru que s’ha patit en els darrers
anys. Fredors han produït el seu efecte
perniciós al camp. A la Colònia s’han
hagut de resembrar molts de favars
cremats per mor de les gelades.
Els ametlers han resistit fins al present
gràcies a conservar tancat el brotó, no
recordam una florida tan tardana com
la d’enguany, ja que al gener solien
blanquejar els nostres camps.
El coremer de la parròquia enguany
és el P. Francesc Torrens TOR, paisà
nostre. Fa els sermons els dissabtes i
diumenges i al convent prediquen els
franciscans els dimarts i divendres.
Amb la natural satisfacció ens
assabentam que el cap de la secció

administrativa de primera ensenyança
ha nomenat mestra de l’escola
nacional de nines de Capdepera la
senyoreta Maria Melis Melis.
Per esser estimada a la nostra vila, en
la qual deixà tan bons records, volem
donar als nostres lectors l’agradable
notícia que la senyoreta Josefa Sastre
Font, mestra que fou d’Artà, ha estat
nomenada per regentar una de les
escoles de nova fundació de
l’ajuntament de Barcelona.
A Barcelona, on residia ja feia anys,
ha mort la nostra paisana Margalida
Xamena. El passat dia 12 i després de
llarga malaltia soferta amb vertadera
i edificant resignació cristiana va morir
en la pau del Senyor la bondadosa
Maria Gelabert Obrador, a) Jaumina,
a l’edat de 27 anys.
L’epidèmia del grip comença a passar
per totes les cases de la nostra vila,
encara que no hi ha hagut casos de
vertadera gravetat. El nostre
ajuntament seguint el pla de
construcció de clavegueres, als
carrers de la vila, ha fet construir
aquests dies les dels carrers de Pedra
Plana, Quatre Cantons, Recte i a punt
la del carrer Fondo. Llàstima que
l’estudi de la xerxa de clavegueres
s’hagi fet tan superficial i doni lloc a
fer un mal comentari general. Amb
motiu d’haver fet molta carn a les

guardes del nostre terme, el batle féu
trescar en automòbil als empleats
municipals les possessions de la
comarca a fi que els cans siguin
tancats o emmorralats.
D’una disposició encertadíssima de
l’alcaldia hem de donar compte als
nostres lectors. Es tracta de la
prohibició d’anar al cine sense una
persona major, els al·lots menors de
14 anys.
També s’ha repetit l’ordre d’anar els
cans emmorralats. És una llàstima
que sempre s’hagi d’esperar que els
cans hagin fet el mal i no es comprèn
per què s’hagi de tenir tanta tolerància
amb un animal tan molestós.
Continua la gravetat de l’Excm. Sr.
Bisbe Arquebisbe de la nostra diòcesi.
Demanam a Déu que li concedeixi
prest la salut. Per cap d’any
començaren a prestar servei els dos
municipals nomenats per l’ajuntament.
L’uniforme és de pana amb gorra
plana i paraigua els dies que amenaça
pluja. Es troba en estat delicat la néta
del secretari de l’ajuntament, Sr.
Moscardó.
Amb la present edició acabam la
publicació del periòdic local Llevant,
el qual va estar dedicat al públic des
de l’any 1917 sense interrupció.
Molts d’anys.

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

Guillemots

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Aquestes medicines, com la morfina,
provenen del cascall. Consonant. 2. Gran ocell de terres
americanes, parent del voltor. Ingredient imprescindible del
deliciós trempó. 3. Amb aquests niguls pareix que el cel està
nevat. 4. La mar que banya les costes italianes occidentals.
Article. 5. Arbres exòtics de fusta fosca molt preciada. Hi
ha gent que diu això al sifó. 6. Talla ben arran els cabells, que
pareix que ve de permís del servei militar. Amb això
flagel·laven els delinqüents. 7. Si sou mariners, alerta a
aquestes, que diuen que queda encantat qui sent els seus
captivadors cants. Vocal. 8. Un dels vincles que els que es
casen es comprometen a guardar. 9. Establiment d’una
espècie en una àrea determinada. El primer del nostre
govern local és en Cirera. 10. Aquest soldat no té cap grau
militar. Ho enviarà enfora amb la força del braç.
VERTICALS: 1. Qui té cura d’una guarda d’unes parentes
de les ànneres. Construir. 2. Aquesta és complicadeta:
solució d’àcid que en té en la molècula dos o més àtoms
d’hidrògen reemplaçables per àtoms o radicals bàsics per a
formar sals. 3. Aquestes no tenen por als perills; fins i tot

s’atraveixen a circular pels carrers «arreglats» del nostre poble. 4. Decorares, embellires. 5. El que et tiraran les bísties
si les molestes. La crême de la crême. 6. Ciutat d’Euskadi fronterera amb França. Vaig anar, com ho deien antany.
Vocal. 7. Vocal. Múscul de la cara que ens permet mossegar. 8. El que ens paguen cada més per la feina que feim.
El conjunt que forma l’esquelet. 9. Aquest antic fruit és comestible i a Artà encara en podem trobar. Si et surt per la
culata vol dir que una cosa t’ha resultat al revés de com t’esperaves. 10. El president del Club de la Tercera Edat del
nostre poble. Nota musical.

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

Cercau el nom de les següents
verdures : carbassó, ceba, tomàtiga,
albergínia, espàrec, enciam, remolatxa,
api, carxofa, juevert.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments

w
w
w
.m
o
re
y
b
o
la
n
o
s
.i
n
fo

w
w
w
.m
o
re
y
b
o
la
n
o
s
.i
n
fo

w
w
w
.m
o
re
y
b
o
la
n
o
s
.i
n
fo

w
w
w
.m
o
re
y
b
o
la
n
o
s
.i
n
fo

w
w
w
.m
o
re
y
b
o
la
n
o
s
.i
n
fo

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 –  Artà
Tel/Fax: 971 83 63 60 / mòbil 649925221

magatzemcanmateu@hotmail.com

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

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

 C/ del Pitxol

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

Fa 40 anys
Febrer del 68

El «Llevant» montó, estrenó bisó y
cosechó el éxito con su primera obra
teatral. «El bosc de la Senyora Àvia»
y el CF Artà logró encabezar y
mantener por ahora el primer puesto
de su grupo en 2ª regional. Una visita
inesperada y poco grata la hizo al
pueblo Da. Gripe que se ha mostrado
tan familiar que apenas ha dejado
domicilio sin tumbar por unos días
algunos de sus miembros.

Fa 25 anys
Febrer del 83

Para el próximo dia 28 de febrero está
previsto el cierre del «Café Parissien»
sito en la calle Ciutat. El motivo parece
ser la falta de salud de los propietarios
del local y el cansancio de treinta y
pico de años de regentar el negocio.
Como también es la parada de los
autobuses de Artá-Palma, ignoramos
a la salida de este número donde se
ubicará este servicio.

Fa 10 anys
Febrer del 98

El Consell de Mallorca, a través del
Pla d’Obres i Serveis ha concedit una
ajuda de 206 milions de pessetes per
a les obres de renovació de les xarxes
de sanejament i abastament d’aigües
d’Artà. Si a finals d’aquest any passat
ja es comptava amb el projecte global
de les obres definitivament redactat
pels propis enginyers del CIM, projecte
que pujava a un total de 621 milions de
pessetes[...]
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Albatàrrec - festacatalunya.cat
http://festacatalunya.cat/poblacions-
fitxa_poblacio-2500770005-cat-
albatarrec.htm
Pàgina informativa d’Albatàrrec, del
portal festacatalunya.cat, el portal
festiu dels pobles i ciutats de Catalunya
- Segrià - Albatàrrec. Fotos de poble.
Gentilici: batarrencs.

Almassora en Blanc i Negre
http://www.cajarural.com/almassora/
almasbn/indexbn.htm
... Imatges de la vida del nostre poble...
El Castell. La Murà. El Raval. El
Millars. Biblioteca. El Sindicat. La
Caixa Rural. La Panderola. La
Estacioneta. El Carrer Major. Les
Calderes. El carrer la Trinitat. La
Campana Major... Una web
meravellosa.

Arxiu Fotogràfic de Flora El Jardí de
la Miliana

http://fotoimatges.iespana.es/
Arxiu fotogràfic digitalitzat de Salvador
Cardero, que fa un recull 2.000
espècies de plantes, de Catalunya i la
Península Ibèrica. Cada espècie es
representa amb un nombre d’imatges
que recull una seqüència dels canvis
estacionals.

Asia en Imatges
http://www.geocities.com/Yosemite/
Geyser/8883/
Testimoniatge gràfic dels viatges del
fotògraf sabadellenc, resident a
Andorra, Enric Morral Duran. Països
de l’Àsia visitats: Nepal, India, Iemen
i Xina. Tot el viatge virtual.

Barris Jueus o Calls de Tarragona i
Comarques
http://www.tinet.cat/~jueustgn/
Guia Cultural i turística amb les
Fotografies de la fotògrafa LoLa
Galicia del Barri Jueu o Call de

Tarragona i Comarques, Reus, Valls,
Tortosa, Falset, Sarral, l’Àleixar,
Conesa, Montblac, Alcover i Santa
Coloma de Queralt. Fotografies.

Clic Clac Fotografia
http://www.clicclacfotografia.com/
ClicClac.cat/Inici.html
Treballs de fotografia de bodes i mes
de gent de Balaguer i rodalies. A Clic
Clac Fotografia, els hi oferim uns
serveis professionals de la imatge.
Fotografiem sentiments, que es
convertiran en records.

Endevinalles Fotogràfiques
http://www.xtec.cat/~aperafit/p/
endevina/inici.htm
Les endevinalles que formen aquesta
web és la proposta de treball dels
assistents a la jornada de primària
«La fotografia digital a l’aula», a partir
de la proposta «Endevina endevinalla».
171 endevinalles, amb animació flash
i text.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285
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TORNAREM EL DIA 14/III

cloenda

El carnaval sem
pre és present dins el cor dels artanencs i eren el tem

ps que la gent m
és en gaudia perquè la prohibició encara pul·lulava dins les m

ents.
A

quells a qui els agradava disfressar-se i fer bulla, durant els darrers dies feien tam
bé xim

bom
bades, que són el preludi d’aquestes entranyables festes.

A
vui ens han fet arribar una fotografia d’una quadrilla de 9 jovenets, aleshores nins, que ja com

ençaven a saber el que era divertir-se sense fer m
al a ningú.

Era segons ens han inform
at l’any 1982, i la càm

era els va trobar just davant l’ajuntam
ent en espera segur de sortir en com

itiva de la rua, bé del dijous o
del dim

arts, obrint pas als m
olts disfressats que aleshores sortien a fer bulla.

Els anom
enam

 d’esquerra a dreta:
En prim

er lloc trobam
 en Joan Lluís Palm

er (fill d’en Tolo). Segueix en Pedro V
aquer (fill de ses Terretes), en Joan D

alm
au (Papa), Joan A

. Fem
enias

(Figuereta), Pedro G
inard (M

urtó), Joan Sansó (Fusteret), Joan Servera (Peix), el de darrere que nom
és guaita és el capet de M

iquel C
arrió (dets O

lors)
i tanca la llista en M

iquel Sebastià M
oll (Sopa).

U
n grupet d’am

ics que actualm
ent i m

aldam
ent no hagi passat m

olt de tem
ps, alguns d’ells, són ja pares de fam

ília.

Racó
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