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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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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
Eleccions 2008, un de cada dos votants artanencs s’inclina pel PSOE
La gran cita: diumenge, dia 9 de març. Protagonistes: els votants d’Artà. La sentència : el PSOE guanya clarament les
eleccions.

El passat diumenge, dia 9 de març, un
total de 4981 persones empadronades
al municipi d’Artà tenguérem, una
vegada més, la màgica ocasió
d’expressar-mos lliurement i poder
elegir els nostres futurs representants
al congrés i al senat espanyol. Des de
les 9 del matí i fins a les 8 del vespre,
3589 persones, es varen desplaçar
fins els seus respectius col·legis
electorals per posar en pràctica la tan
sabuda lliçó democràtica. Per a molts
era la primera vegada que exercien el
seu dret al vot, però per a la majoria
l’acte d’elegir els futurs representants,
siguin municipals o autonòmics, ja s’ha
convertit en una espècie de ritual que
no per conegut deixa de ser il·lusionant.
No és per menys. Hi ha moltes coses
en joc i aquesta és segurament la gran
essència de les eleccions: tot i que el
nostre pugui parèixer un vot solitari, la

Districtes Taules Electors 14 h. % 18 h. % 20 h. %
01/001/A Ajuntament 661 289 44 424 64 499 75
01/001/B Colònia 425 228 54 283 67 325 76
01/002/A Na Caragol A 554 221 40 311 56 377 68
01/002/B Na Caragol B 631 266 42 374 59 453 72
01/002/C Na Caragol C 600 234 39 356 59 438 73
02/001/A Teatre A 429 188 44 262 61 324 76
02/001/B Teatre B 433 192 44 243 56 300 69
02/002/A Estació A 568 223 39 316 56 396 70
02/002/B Estació B 599 224 37 337 56 399 67

4.900 2.065 42 2.906 59 3.511 72

Participació

unió de molts de vots solitaris es
converteixen en una xarxa tan sòlida
que té la capacitat de concedir o llevar
el poder als candidats. Els resultats a
Artà, si fa no fa, eren bastants
previsibles i s’ha continuat amb la
tendència d’aquests darrers anys. De
fet, si per alguna cosa han destacat les
eleccions de 2008 és pel profund
caràcter bipartidista que ha marcat
tota la campanya electoral. Enguany
la resta de partits s’han vist desplaçats
a un incòmode segon pla ja que els dos
grans partits estatals -PSOE i PP-
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
han marcat clarament el ritme de la
campanya. Si una cosa s’ha de
destacar del resultat d’enguany a Artà
és la clara victòria de l’esquerra. Més
d’un 65 % dels vots emesos han
afavorit els partits progressistes. En
canvi, l’altre gran partit estatal, el PP,
s’ha hagut de conformar amb un 30 %
dels vots emesos. Si feim una
comparativa amb les passades
convocatòries podem notar com el
PSOE ha estat el gran beneficiat ja
que ha passat dels 1086 vots (33’38%)
aconseguits l’any 2000, als 1554
(42’85%) aconseguits l’any 2004 i,
finalment, als 1721 (49’64) d’enguany.
En canvi, el PP ha vist com el número
de vots aconseguits al nostre poble ha
anat disminuint convocatòria rere
convocatòria. Tant és així que ha
passat dels 1307 vots (40’18%)
aconseguits l’any 2000 als 1266 (34’90
%) de l’any 2004. El resultat
d’enguany encara ha estat més baix

ja que només sumen 1069 vots (30’83%). Per la seva part la proposta d’Unitat
per les Illes no ha acabat de convèncer l’electorat ja que tot just han aconseguit
515 vots (14’68%).
Pel que fa al resultat dels candidats al senat Maria Francesca Servera, número
dos del PSOE ha estat la més votada al nostre poble (com no podia ser d’altra

manera), amb 1599 vots. S’ha de dir que durant el temps
que va durar el recompte, hi va haver diversos moments
en els quals l’ex batlessa d’Artà tenia un peu dins el senat.
Finalment però, el còmput total de vots va fer que el
beneficiat en aquest aspecte fos el PP ja que va aconseguir
dos senadors a Mallorca per un del PSOE.
Ara el que resta és esperar a veure com es conformarà
el futur govern ja que tot i obtenir un gran resultat, el
PSOE no té la majoria absoluta que li permetria governar
en solitari per la qual cosa es veurà obligat a pactar amb
un altre partit com a mínim. L’únic que esperam i, per què
no, exigim, els habitants de les Balears és que el govern
que es formi s’enrecordi de les promeses que han fet
durant aquesta passada campanya i que ens tenguin en
compte a l’hora de prendre les seves decisions.

1%

30%

50%

15%
2%0%1%1%

Altres PARTIDO POPULAR (P.P.) 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) UNITAT PER LES ILLES (UNITAT PER LES ILLES) 

ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS (EU-EV) LOS VERDES - GRUPO VERDE (LV-GV) 

Nuls Blancs
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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
Fira d’oportunitats, una cita amb el comerç artanenc
El passat dia 2 de març el carrer de
Ciutat i la plaça del Conqueridor es
van omplir per donar cabuda a la fira
d’oportunitats organitzada per
l’Associació de Comerços i Serveis
d’Artà. A més de les taules muntades
pels diferents socis, damunt la plaça
del Conqueridor també s’hi trobaren
moltíssimes paradetes del mercat de
segona mà que s’organitza cada primer
diumenge de mes. La gent va
respondre a la cita ja que les
oportunitats de trobar bon material a
un preu ben baix era prou suggerent i
per això hi va haver moments en que
tant el carrer com la plaça estaven
ben plens. Des d’aquestes planes
volem donar l’enhorabona als
organitzadors i als participants i
encoratjar-los perquè aquesta classe
d’iniciatives tenguin continuïtat.
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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

El passat 6 de març tingué lloc a l’oficina del parc natural de la península de Llevant
una xerrada destinada als pagesos i ramaders de la comarca baix el nom de «Alternatives
de comercialització del mè: l’experiència de la Cooperativa Pagesa de Pollença».

Dinou persones interessades en aquest tema
acudiren a la xerrada, que consistí en una
explicació de l’experiència de la Cooperativa
Pagesa de Pollença, una agrupació d’una
dotzena de ramaders que produeixen carn
ovina de qualitat i la comercialitzen a través de
diversos restaurants i comerços especialitzats.
L’experiència d’aquesta agrupació és
qualificada per ells com a molt positiva, ja que
les dades de vendes han augmentat
progressivament des de que l’any 2001
decidiren engegar aquest projecte. La major
part d’aquests ramaders són de Pollença i la seva
comarca, mantenen una estricta organització per tal
de tenir producte durant tot l’any i classifiquen el seu

producte segons el tamany i pes dels
animals, que són preparats per a la seva
comercialització a l’escorxador de
Manacor i distribuïts als diferents clients
pels mateixos productors.
El parc natural de la península de Llevant
es mostrà força satisfet  per la resposta
que ha tingut aquesta iniciativa, que ha
comptat amb la col·laboració de la
cooperativa de Sant Salvador d’Artà,
entre els pagesos de la zona.

Parc natural de la península de Llevant
C/ de l’Estel, 2. 07570 Artà Tel. 971 836 828

Infància i cinema en un temps de postguerra,
de Gabriel Genovart
El proper dissabte, dia 15 de març, a les 19.30 hores, en el saló d’actes del
Teatre d’Artà, tendrà lloc l’acte de presentació del llibre «Infància i cinema en
un temps de postguerra» de l’autor artanenc Gabriel Genovart. La presentació
anirà a càrrec de Jaume Casellas Flaquer i hi intervendran també Rafel Gili,
batle d’Artà, Jaume Vidal, director de la revista de cinema Temps Moderns,
l’editor Lleonard Muntaner i l’autor del llibre. A continuació, per gentilesa de
Sa Nostra, es projectarà la pel·lícula Arroz Amargo del director Giuseppe De
Santis, filmada l’any 1949 i que va comptar amb la participació de Silvana
Mangano, Vittorio Gassman i Raf Vallone.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari
Concert a New York
El passat mes de març l’artanenc,
músic i flautista, Josep Francesc Palou
fou convidat a fer un concert amb
l’Orquestra Simfònica de Greensboro,
Carolina del Nord, als  Estats Units
d’Amèrica.
Ens explica que va interpretar un
concert que ja havia interpretat amb
altres ocasions, en concret amb
l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, Ciutat de Palma. La qüestió
és que és va trobar amb un excel·lent
director (D. Sitkovetsky) i una notable
orquestra. L’Experiència musical fou
prou interessant (havent d’interpretar
un bis) i no ho va ser menys
l’experiència de conèixer parcialment
els Estats Units. Ens explica que la
música als ensenyaments superiors
està ubicada a la Universitat i no al

Conservatori i que el recursos musicals
són impressionats. Ara bé, això dóna
una gran garantia d’èxit al seu sistema,

però que el talent i tradició musicals es
nota que són propis d’Europa.
De fet, els Estats Units sempre han
importat  molts grans músics d’Europa.
També afegeix que sembla un país
que dóna oportunitats a quasi bé tothom
i que  és generós en aquest aspecte.
També visità la Universitat de New
York  a l’edifici que exclusivament  es
realitzen els doctorats i  va conèixer el
programa de com s’estructuren els
doctorats específics per intèrprets
musicals, cosa que segurament
arribarà per aquestes latituds dintre
de deu anys. Això és un exemple de
que amb l’aspecte pedagògic i
investigador musical ens duen un bon
avantatge.

El virginal d’Artà i la música de tecla de Mallorca del segle XVII
El passat 27 de febrer va tenir lloc la
conferència «El virginal d’Artà i la
música de tecla de Mallorca del segle
XVII» a càrrec del musicòleg Xavier
Carbonell. Va ser una xerrada molt
interessant i d’ella varem poder
extreure una sèrie de conclusions que
no sabíem. Ara podem dir amb
seguretat que tenim al museu d’Artà
un virginal del segle XVII únic en les
seves característiques i que en principi
va ser un virginal d’ús domèstic però
que va sofrir una sèrie de
transformacions que el varen convertir
en un clavicordi per ser tocat

possiblement a un convent. Sense cap dubte va ser una conferència de gran
nivell i que ens va donar una idea més completa del què és un virginal i sobretot
i més important, de com és el nostre virginal d’Artà.
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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

Cançoner dels Darrers Dies Artà

noticiari

La presentació del llibre de Jaume
Cabrer, Cançoner dels Darrers Dies
Artà, divendres 29.03, en el saló
d’actes de la Residència, més que una
presentació fou en realitat una festa
popular. La sala d’actes de la
Residència, un quart abans de l’hora
convinguda, estava ja plena de gom
en gom i fou molta la gent que durant
l’acte es va haver de quedar fora. Es
tractava d’un públic fervorós i devot
reunit en torn a un autor popular i
estimat i a un grup de col·laboradors
ximbombers excepcionals de la nostra
vila d’Artà.
En Miquel Sbert presentador i
prologuista del llibre va captivar des
del principi el nombrós públic amb una
exposició en registre de rondalla del
llibre en el seu conjunt i de cada una de
les parts en particular.
Un dels predicats d’aquest llibre
vingué a dir en M. Esbert és va tornar
a les arrels i recuperar la saviesa del
poble, la seva parla, les seves costums
i les seves cançons. O com diu En
Jaume en el pròleg, ser com és la
ximbombada, una manifestació
popular, ajudar a fer música, dansar i
omplir el poble de sarau i de disbauxa.

El llibre està estructurat tenint en
compte els següents capítols:
a) Pròlegs de Miquel Sbert i Pere
Ginard
b) Introducció del autor Jaume Cabrer.
c) Cançoner. Lletres.
d) La Ximbomba.
e) Cançoner. Partitures.
f)  Bibliografia.
Consider que el llibre és un regal d’En
Jaume al poble d’Artà i a la Colònia de
Sant Pere. Legat que va lligat  a molts

de col·laboradors, tals com
l’excepcional grup de ximbombers i
altres persones que Jaume cura de
citar en l’apartat d’agraïments.
Enhorabona, Jaume, de part d’un
colonier, que en aquest cas, està segur
es pot prendre la llicència de fer-te-la
extensiva en nom de tots els coloniers
i colonieres d’aquesta localitat que és
també la teva.

Joan Caldentey

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.

Eleccions al Jutjat de Pau

El passat divendres es va celebrar a
l’Ajuntament un ple extraordinari per
tal d’elegir el nou Jutge de Pau i el
corresponent Suplent, ja que el dia 11
de març acabava el cicle dels actuals.
La votació va ser secreta, com ja ho
va ser la de fa quatre anys, i va donar
el següent resultat:
Jutge Titular, Pau Cabrer Mestre,
Suplent, Estefania Laiz Sansó.
El Jutge Titular fins a l’actualitat en
Guillem Bisquerra, no havia fet la
sol·licitud i per tant demostrà no voler
seguir al càrrec. La Suplent,
Margalida Terrassa, si que va fer la
sol·licitud perquè volia seguir, però no
va ser reelegida i per tant també
cessarà del càrrec.
Ara, i fins que els nous nomenaments
siguin oficials i hagin jurat el càrrec
davant el Jutge Degà de Manacor,
seguiran al càrrec en funcions, en
Guillem i na Margalida .
Vagi la nostra enhorabona tant a en
Pau com a n’Estefania.

L’agrupació Socialista
d’Artà, vol agrair el seu
suport a la candidatura del
PSOE

L’agrupació Socialista d’Artà, vol
agrair a tots el artanencs, artaneques,
coloniers i colonieres, el seu suport a
la candidatura del PSOE a les eleccions
del dia 9 març. Gràcies a tots voltros
hem aconseguit un dels millors
resultats en la historia del nostre
municipi, amb el que hem contribuït a
que els socialistes guanyassin les
eleccions a Artà, les Illes Balears i a
Espanya.
També vos volem donar les gràcies a
tots al suport donat a la nostra
candidata al senat, na Maria
Francesca Servera, la qual ha estat la
candidata més votada a les eleccions
al senat al nostre municipi.
Per  tot això vos volem donar les
gràcies i dir-vos que seguir-me fent
feina per a tot vosaltres.

Agrupació Socialista d’Artà

Comunicat del Partit
Popular d’Artà

El Partit Popular d’Artà dóna les
gràcies a tots els ciutadans d’aquest
municipi que ens varen votar el passat
dia 9 de febrer; especialment als de la
Colònia de Sant Pere que
aconseguiren, una vegada més, que
fóssem el partit més votat.
Felicitam al PSOE, guanyador
d’aquestes eleccions, i li desitjam un
bon govern pel bé de tots. Que no es
radicalitzin cap a l’extrema esquerra
(dels quals han rebut molts de vots),
que sàpiguen afrontar la crisi
econòmica i que facin arribar a la
nostra Comunitat Autònoma els
finançaments acordats.
Per la nostra part, els del Partit Popular
consideram que hem obtingut un
resultat digne, millorant anteriors
comicis (cinc escons més). I com a
segona gran força política de la Nació
i de les Balears, seguirem defensat
amb coherència i fidelitat les nostres
idees, alhora que farem una oposició
ferma en totes les instàncies de govern.
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Viatges Llevant

Una altra boda d’or a Artà

El dia 10 de febrer de l’any 1958 es
van unir en matrimoni Jaume Sureda
Gili (Faro) i Àngela Cladera Ramis,
ella natural de Muro, poble on
celebraren l’acte del casament.
Així que el dia 10 de febrer d’enguany,
data de l’aniversari, es vestiren
elegantment i anaren a missa al
convent per després desplaçar-se al
restaurant Ses Torres d’Ariany, lloc
on degustaren un bon dinar en
companyia dels familiars que s’hi
reuniren en nombre de 33. Vegeu-los
a la foto ben somrients.
Des d’aquestes línies els donam
l’enhorabona i que puguin viure molts
d’anys amb salut.

noticiari
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Agraïment a Guillem Bisquerra i a Margalida Terrassa

carta al director

Avui dia  tothom sap que la figura del
jutge  no passa pels seus millors
moments. Bé és cert que hem viscut,
i  vivim, una època convulsa per a
aquesta professió, amarada, moltes
de vegades, per corrupcions i tràfic
d’influències. La veritat és que no
sabem com s’ho ha fet Guillem
Bisquerra durant tots els anys (denou)
en què s’ha dedicat a ser jutge de pau
d’Artà per convertir-se en un referent
per moltes de persones que han acudit
al jutjat a la recerca de solucions. Tal
volta és perquè Guillem  ha estat el
jutge i no ha fet de jutge, igual que
Margalida Terrassa, que també
deixarà la suplència. Ambdós s’hi han
dedicat a temps complet, a ser  jutges
que han acudit, amb prestesa, als llocs
on els demanaven i han resolt
problemes amb l’aigua, camins, fonts,
fites i partions sense haver de dictar
sentències salomòniques, aquelles de
blanc o negre. No, Guillem ha tingut
en compte tots els condicionants en
un cas o en un altre i ha procurat, amb
bones paraules, reconduir algunes
situacions vertaderament difícils…

igual que ho ha fet Margalida sempre
que li ha tocat substituir-lo.
De segur que, si ell pogués, contaria
moltes de coses i fets en els quals ha
hagut d’intervenir amb interès i
voluntat i ens llegaria un llibre com el
de Calaveres atònites de Jesús
Moncada, centrat en els fets que li
succeïren a un jutge de pau de nom
Crònides que, després de l’experiència
acumulada, és capaç de dir que els
humans passam, en poc temps, de ser
«embrions incerts a calaveres
atònites».  Sabem cert que no posarà
per escrit –ni ho farà tampoc
Margalida-  res del que li ha passat, ni
ho contarà a ningú perquè ho publiqui
perquè el seu sentit de l’honor i de la
responsabilitat no li ho permetrien
mai… i això que seria senzill, des de
les pàgines que li ofereix el mateix
Bellpuig.
Plutarc deia que «viure no és
necessari, allò que és necessari és
viatjar». Guillem deixarà de ser el
jutge de pau d’Artà i ho pot fer amb la
sensació d’haver realitzat una bona
tasca, d’haver conduït el vaixell a un

bon port tot i haver viscut moments
difícils amb alguna travessa molt
solitària, incompresa i silenciosa. La
gent de la Mediterrània tenim la
sensació que la vida és un viatge,  que
arribam a diferents ports o etapes al
llarg dels anys, com ho va fer el
cavaller Guillem de Torroella,
protagonista d’una de les faules més
nostrades.
Des d’aquí volem agrair la tasca
impagable i abnegada d’un cavaller
dels nostres dies i, essent com és una
persona inquieta i curiosa, amb moltes
curolles empreses alhora, desitjar-li
bon vent en aquesta nova etapa del
viatge que és a punt d’emprendre.
Moltes de gràcies, Guillem; moltes de
gràcies, Margalida i la més sincera
enhorabona.
Al mateix temps, Unió Independents
d’Artà saluda el nou jutge de Pau, Pau
Cabrer, i la seva substituta, Estefanía
Laiz, i els encoratja a emprendre també
aquesta nova etapa de la seva vida
que suposam plena d’encerts.

Artà, març de 2008
Unió Independents d’Artà

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Farts de posar-hi el coll
Dijous passat vaig assistir a la xerrada
organitzada per la delegació a Felanitx
de l’Obra Cultural Balear que va fer el
jove menorquí Eduard Coll per explicar
el nou cas de discriminació i persecució
policial que va patir en la seva pròpia
pell pel sol fet de parlar en català
davant uns policies espanyols.

Els fets varen ocórrer dimarts dia 28
de gener a les 13.30 hores, quan vuit
agents de la Policia espanyola varen
aturar un grup de joves a l’esplanada
de Maó per fer un control rutinari. En
el moment en què n’Eduard s’hi dirigí
en català començaren els problemes,
amb frases despectives per part dels
agents que afirmaren de mala manera
que no els entenien. Els policies també
es varen negar a facilitar el seu número
de placa. Divendres dia 2 de febrer
Eduard Coll i sa mare es varen
desplaçar a la comissaria per demanar
el número d’identificació dels agents i
es varen repetir els problemes, en
aquesta ocasió amb una funcionària i
amb el cap de la Policia, que es varen
negar a entendre’l o (si més no)
respectar els seus drets i no li varen
facilitar tota la documentació del cas.
N’Eduard explica, també, que
posteriorment, el delegat del Govern a
Menorca el va citar a una reunió per
disculpar-se per l’actitud dels agents i
li va assegurar que es prendrien les
mesures pertinents perquè això no
tornàs a passar. No obstant aquesta
entrevista, el mateix dia a les 20 hores

li va arribar una citació judicial per al
28 de febrer per un judici de faltes en
què els acusats són ell i sa mare, per
desobediència a l’autoritat. Entre les
«acusacions» hi havia la de dirigir-se
en català als funcionaris i parlar en
aquesta mateixa llengua entre ells.

Dijous passat es va dur a terme el
judici contra n’Eduard i sa mare, que,
obviament resultaren absolts. Ara duim
uns anys en què no és delicte parlar en
català. Encara que sentint alguns
aspirants a governar l’Estat, no ens
estranyaria que ho tornàs a ser. Ironies
a part, ens sembla que ja n’hi ha prou.
Personalment n’estic més que fart
d’haver d’escriure l’article de rigor
sobre el nou cas d’agressió policial als
parlants de la meva llengua. Avui és
un al·lot de Ferreries, que nom Eduard
Coll, ahir un sineuer que es diu Jaume
Coll (qui dia 2 d’agost de 2004 va ser
denunciat per dos guàrdies civils que
no l’entenien, i que feren befa quan ell
defensà el seu dret a parlar en la seva
llengua, el català, recordant l’Estatut
d’Autonomia i la recomanació als
ciutadans per part del delegat de
Govern, Ramon Socias, d’adreçar-se
a les institucions en la llengua pròpia.
Fins i tot ahir durant el judici, el jutge
va demanar a Jaume que parlàs en
castellà i un dels guàrdies civils va
confessar que «no sé qui és Ramon
Socias»).

Estic fart de posar el coll!

Hem de canviar aquesta situació. Els
agents policials han d’estar al servei
dels ciutadans d’aquesta terra. Si no
hi estan vol dir, simplement i clarament
que assumeixen el paper de forces
d’ocupació. Pens que l’actitud ferma
de n’Eduard i de la seva mare és digna
d’elogi i aquesta és l’única manera
que tenim per revertir aquesta situació
i garantir el respecte cap als nostres
drets civils.

També és necessari que els polítics,
com a representants dels ciutadans
d’aquesta terra, s’impliquin de manera
efectiva i valenta en la defensa dels
nostres drets. És imprescindible que
donem el màxim suport possible a les
organitzacions que defensen els
nostres drets lingüístics. És necessari
que cada un de nosaltres exercim
sense por i sense complexos els
nostres drets lingüístics a qualsevol
banda i davant qualsevol persona i
institució

I no posar el coll. Ni posar call.

En tot cas mostrar cara sempre que
faci falta.

Tomeu Martí
Vicepresident de l’Obra

Cultural Balear

carta al director
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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

SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
dilluns, 4 1,8 0,4 0,6 0,9 0,5
dilluns, 11 1,1 0,6 0,6
dimarts, 12 1,5 2,8 1,9 2,0 2,9 2,0 5,0
dimecres, 13 1,2 0,6 1,0 1,4 1,5 2,0
dijous, 14 0,2
dilluns, 18 4,9 3,0 4,8 2,5 2,3 0,2
dimarts, 19 5,6 5,8 4,8 8,6 8,2 5,0 7,2
dimecres, 20 1,1 1,4 2,7 1,5 0,2
divendres, 22 0,3
dilluns, 23 0,2
diumenge, 23 26,3 43,0 44,4 38,8 54,7 42,5 49,0
diumenge, 30 3,6 3,0 3,2 4,8 5,8 1,0 1,0

MES 17,2 13,6 13,8 18,3 16,3 9,4 14,2
ANY NATURAL 42,5 37,1 37,2 42,2 36,0 34,9 42,2
ANY AGRICOLA 550,7 625,5 637,6 584,5 621,1 579,2 673,1

MES 49,6 45,4 45,4 49,9 42,0 40,0 40,9
ANY NATURAL 55,5 52,4 52,4 60,8 50,9 47,0 48,4
ANY AGRÍCOLA 460,2 452,0 437,1 413,0 469,3 485,6
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES FEBRER DE 2008

TOTALS
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noticiari
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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.

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 16,5 2,1 9,3
2 13,6 7,5 10,6
3 14,8 2,8 8,8
4 17,1 10,9 14,0
5 19,4 3,1 11,3
6 19,0 4,5 11,8
7 18,1 4,5 11,3
8 17,0 5,8 11,4
9 15,2 2,5 8,9

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

Mitjana 16,0 6,3 11,2

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Febrer 2008   
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Temperatures Febrer 2008

Temperatura Màxima: 20,8 ºC (dia 25).
Temperatura Mínima: 2,1 ºC (dia 1).

Una obra prou esperada

Els veïnats del carrer de Santa
Margalida, creuer amb el de
Maria I. Morell, han alenat a
fons després de què aquests
dies s’ha instal·lat una
claveguera de banda a banda
de carrer a fi d’evitar que
l’aigua pluvial ompli la via
pública i les voravies sempre
que fa un ruixat semblant el
carrer una mar. També s’ha
canviat el «bordillo» d’una
voravia que estava en molt
mal estat.
Esperem que aquesta millora
sigui ja definitiva encara que
segur no ho serà fins que les
obres del clavegueram passin
per la zona, però de moment
la passa sembla ser positiva.

noticiari
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de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

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

El temps

Els dies d’inici de març (3-6), com
passà a començaments de novembre,
ens han sorprès amb un temps molt
fred i borrascós  El vent de Mestral i
Tramuntana ha bufat  amb força fent
malt bé part de l’anyada d’ametlles i
de molts altres arbres fruiters.
L’aspecte positiu han estat les
brusques, que encara que no massa
generoses, han servit per regar uns
camps que ja començaven a patir la
sequera d’uns quants mesos sense
ploure.
Gener i febrer havien estat suaus i els
ametlers tingueren un plàcid despertar
en flors i fulles. Als nostres camps hi
va créixer l’herba i a cap racó hi faltà
una flor. Els matins eren boirosos,  les
rosades mantenien la frescor dels
sembrats, els dies eren clars, el mar
anava pla permetent als pescador i
aficionats a la pesca fruir d’uns
sorprenents   càlids  mesos d’hivern.
Les merles i caderneres parlaven de
fer niu, presagi de què s’acostava la
primavera.
Però el voluble març ens despertà
d’aquest somni de primavera i ens
retornà a l’hivern que pensàvem ens
havíem estalviat. Núvols gruixuts i
grisos emblanquinaren la serralada i
ratxes de vent de més de 100km. h.
alçaren ones de 5 i més metros
d’alçada. Els bancs del Passeig de la
Mar navegaven com barquetes per
damunt l’empedrat. Els pocs vianants

contemplaven la demostració de força
titànica de la nostra mar. Un espectacle
que fa difícil retenir l’esglai. Els ocells
canviaren per uns dies les seves
tonades alegres per altres més tristes
i volaven desconcertats cercant la
primavera que de sobte els havia
abandonat
En arribar aquest escrit a les bústies,
el sol tornarà, segurament,  a escalfar
les nostres contrades i tota la natura
ens parlarà de Resurrecció.

¡BONES FESTES DE PASQUA PER A TOTS!
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
Associació Amics de la Música
Concert d’orgue a càrrec de l’organista de Bruixes Ignace Michielis

El programa del concert d’orgue que es celebrarà a la Colònia de Sant Pere dia 29 de març a les 19’45, a càrrec d’un
dels més grans virtuosos de la música per a orgue és el següent:

«Mein Junges Leben hat ein End» Jan Pieterszoon Swelinck (1562-1621)
Preludi i Fuga in Mi Major Vincent Lübeck (1654-1740)
Choral «Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ» Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludi i Fuga en do menor Johann Sebastian Bach
Romance de la Sonata nº 9, opus 142 Joseph Rheinberger (1839-1901)
Sonata nº4 Felix Mendelssohn (1809-1847)
Andante en la menor Eduard Batiste (1810-1876)
Finale de la Sonata Pascale Jaak Lemmens (1823-1881)
Improvisació- Pastoral Joseph Jongen (1873-1953)
Tocata en mi menor Joseph Callaerts (1838-1901)

Nota: Amics de la Música es senten molt satisfets de poder oferir als habituals oients de la Colònia de Sant Pere, Artà
i pobles de l’entorn un programa tan complet. En aquesta com en altres ocasions esperen que l’afluència de públic
respongui a la qualitat del programa que s’ofereix.
Si hi assistim amb els sentits desperts i l’ànim a punt de capturar sensacions noves, bens segur que podrem assaborir
un gran concert.

Centre Cultural

El Centre Cultural Sant Pere Celebrà la seva assemblea general amb un sopar de pa amb oli. L’ocasió reuní
a una vuitantena de socis.
Els sopars que valen la pena de ser
recordats solen anar acompanyats de
bones viandes, bon vi i bon ambient.
Cap d’aquestes tres coses faltaren a
l’assemblea i al sopar que el Centre
Cultural va celebrar dissabte 01 de
març.
El president Toni Moragues, exposà
de forma concisa i clara les activitats
desenvolupades durant l’any anterior
i la tresorera, Margalida Munar
informà de l’estat actual de l’economia

del Centre. Els aplaudiments unànims
foren la millor mostra de l’apreci i
confiança dels socis en l’actual
directiva.
De les paraules del president escau
recordar l’accent que posà sobre la
responsabilitat de la directiva i dels
socis per a l’existència i manteniment
de l’entitat. L’assemblea dels socis i
la seva directiva constitueixen les
arrels i fonaments de la seva
subsistència. Per això el creixement

en aquest darrer any del nombre de
socis s’ha de considerar com una molt
bona noticia. En opinió del president
en l’assemblea hi haurien d’estar
representats tots els veïns, veïnes i
amics de la Colònia, de tal forma que
el Centre Cultural fos el que per
fundació i naturalesa li toca ser: l’ànima
i el cor de la substància i batecs del
nostre poble.
L’ambient positiu de la vetlada cal
atribuir-lo al sopar generós i senzill en
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

de la Colònia
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Assessor de la propietat immobiliària
Col·legiat núm. 1362 i 1573

Compra, venda i arrendament
C/ Sant Lluc, 16
07579 Colònia Sant Pere
Tel. 971 589 512

696282154  / 659549605
inmo@mallorcacolonia.com
 www.mallorcacolonia.com

el qual no hi faltà el pa moreno del dia,
l’oli d’oliva i olives mallorquines, el
tomatigó ben conservat, el formatge i
el cuixot. Tampoc hi mancà el bon vi i
la cava per acompanyar els postres.
El vi fa fluida la conversa, anima els
somriures i facilita la distensió. Pens
en les moltes històries que s’hauran
contat, de les coses que s’hauran dit a
l’empenta de les reunions, de les
activitats i sopars organitzats per aquest
Centre. Són moltes, sens dubte, les
converses que no haurien existit i
promeses que no s’haurien formulat
sense l’existència d’aquest local.
I els detalls? !Que ho són d’importants¡
Aquelles margalides blanques esteses
damunt les taules, el ramallet fet d’un
brot de mimosa, un clavell vermell,
dues fresies  grogues i un bri de càrritx,
perquè els marits o companys el
poguessin oferir a la seva parella. I què
me’n direu del ram de flors – sorpresa
que la directiva va entregar als recents
casats Toni Garau, membre de la
directiva, i a la seva esposa Azucena?
Són detalls que no canvien la vida,
simplement fan l’existència i la
convivència diferent i més agradable.
Tenim un Centre centrat que no genera
crispació, sinó harmonia i concòrdia.
Una directiva que agraeix l’estimació
de la gent, però que el que pretén és la
col·laboració i el bé de tot un col·lectiu
amb nom i llinatges propis: La Colònia
de Sant Pere.
El duo Salvador i Toni i un animat ball
posaren fi a una assemblea i un sopar
que valen la pena de ser recordats.
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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

Club Nàutic

El Club Nàutic ha convocat als socis a una sessió
extraordinària i urgent d’Asemblea General
Extraordinària, que tendrà lloc dissabte dia 15 de març de
2008, a les 17 hores, en el local social amb el següent
ordre del dia:
1.- Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2.- Acceptació, si s’escau, dels requisits que s’han de

complir per l’obtenció de l’adjudicació per  l’explotació del
restaurant del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere.
La directiva fa constar en una nota, que la documentació
al respecte es troba a disposició dels socis en l’oficina del
Club Nàutic.

Informacions breus

- Taller de veu 2008. Dia 5 d’abril
comença el Taller de Veu per a nins
i nines de 4 a 12 anys. Es tindrà tots els
dissabtes de 15:30 a 16:30 a l’antiga
escoleta. El taller acaba dia 21 de
juny. Les inscripcions es poden fer en
l’oficina municipal o en la biblioteca
fins dia 1 d’abril. La participació és
gratuïta.

- Dia 30 de març l’Associació de
Persones Majors celebrarà a les 13,30
Assemblea General en el local del
Centre Cultural Sant Pere. A
continuació i en el mateix local hi
haurà dinar per a tots els socis
assistents. La participació en el dinar
s’ha de comunicar amb antelació als
membres de la directiva.

− És més que lamentable l’estat de
deteriorament del paviment dels

carrers de s’Estanyol. El manteniment
de neteja de la urbanització deixa
també molt que desitjar.

− El mal estat de les parets que
confronten amb la carretera des del
torrent de Can Castallet fins al creuer
d’entrada a la urbanització
Montferrutx  posen sovint en perill el
trànsit rodat. El passat diumenge,
entrada de fosca, una pedra despresa
d’un d’aquests marges fou la causa
d’un accident a l’indret de Can Aloi.
No hi va haver que lamentar danys
personals.

− L’ajuntament sembla que no
s’acaba de decidir a emprendre una
senyalització clara  de sortides de la
Colònia. Són molts els visitants amb
problemes d’orientació per falta d’una
senyalització adient.

− La directiva de l’associació de
Persones Majors organitza una sortida
al hotel «Beberly y Playa de Paguera»
els dies 18.19.i 20 d’abril. Les persones
interessades es poden inscriure el 21
i 24 de març de 17 a 18 h. a les oficines
del Club.

− La participació dels veïns i veïnes
de la Colònia de Sant Pere en les
eleccions celebrades el passat
diumenge dia 9 de març fou molt alta,
76 0/0.
Dels 425 electors, 325 exerciren el
seu dret a vot. Els tres partits més
votats foren:
Partit Popular: 149 vots
Partit Socialista Espanyol: 125 vots
Unitat de les Illes Balears:   25 vots.
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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)

Vela

5ena Regata de la lliga hivern-primavera 08
Ni la previsió meteorològica més
agosarada augurava un dia tan bo per
a navegar. El vent, que dimecres havia
bufat a més de 40 nusos, estava previst
que dissabte no arribàs ni als 4, amb la
qual cosa la regata no s’hauria pogut
realitzar. Quan la flota va sortir a la
mar hi havia més ones que vent, però
de cop i volta es va acostar un nigul
per damunt Ferrutx que va fer rolar el
vent cap a Sud i va augmentar la seva
intensitat amb ratxes de fins a 15
nusos.
Després d’esperar gairebé mitja hora
perquè el Comitè adequàs el camp de
regates a la nova i inesperada direcció
del vent, la prova va començar de
manera ben interessant, amb tots els
velers molt junts dirigint-se cap a la
primera boia. El recorregut fou un
barlovent – sotavent d’unes 7 milles
de distància, que el Comitè va haver
de modificar un cop començada la
regata a causa d’una rolada de 60
graus que va fer que la primera cenyida
fos gairebé directa. L’HESPÉRIDES
XL (de T. Massanet) i l’AIA (de M.
Oliver) foren els dos primers en voltar
la primera boia, seguits pel KAYA (de
Jofre / Cantó) i l’SMILE (de C.
Obrador). La resta de la flota també
anava a un bon ritme i això feia que no
hi hagués cap posició decidida. A
l’empopada, però, el KAYA va
avançar l’AIA, que no havia hissat
l’espí, i aconseguí arribar segon a

temps real i a temps compensat, només superat per l’HESPÉRIDES XL, que
li guanyà per tan sols 46 segons. L’ SMILE es va merèixer el tercer lloc
després de fer la seva millor regata d’aquesta lliga i superant els seus dos eterns
rivals SURIÑE (de C. Serra) i TACUMA (de T. Llinàs), que quedaren quart
i cinquè respectivament.

Classificació d’aquesta regata:
Pos Nr.Vela Veler Patró Hora arribada Invertit Corregit Obs Punts
1 FRA110 Hespérides Xl Toni Massanet 17:24:56 1:18:56 0:00:00 1.00
2 ESP7119 Kaya Joan Jofre 17:31:02 1:25:02 0:00:46 2.00
3 ESP5799 Smile Nicolau Obrador 17:36:22 1:30:22 0:02:23 3.00
4 ESP8686 Suriñe Carlos Serra 17:45:57 1:39:57 0:04:59 4.00
5 ESP8599 Tacuma Toni Llinàs 17:51:49 1:45:49 0:08:09 5.00
6 ESP6511 Aia Miquel Oliver 17:31:29 1:25:29 0:10:21 6.00
7 ESP8567 Idefix uno Bernard Weidmann 17:45:50 1:39:50 0:12:22 7.00
8 ESP8565 Madrugada Gino Crescioli 17:43:20 1:37:20 0:15:26 8.00
9 ESP2 Groc Escola de Vela DNC 13.00
10 ESP1 Ses xesques X. Fiol/X. Sastre DNC 13.00
11 ESP5781 Trap Nicolau Sitjar DNC 13.00
12 ESP3 Sailaway Toni Miralles DNC 13.00

Classificació general:
Pos Nr.Vela Veler Patró 1 2 3 4 5 Punts
1 FRA110 Hespérides Xl Toni Massanet 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ESP7119 Kaya Joan Jofre 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00
3 ESP8686 Suriñe Carlos Serra 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 13.00
4 ESP5799 Smile Nicolau Obrador 5.00 4.00 13.00 4.00 3.00 16.00
5 ESP8599 Tacuma Toni Llinàs 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 22.00
6 ESP6511 Aia Miquel Oliver 4.00 7.00 9.00 6.00 6.00 23.00
7 ESP8567 Idefix uno B. Weidmann 7.00 8.00 5.00 13.0 7.00 27.00
8 ESP5781 Trap Nicolau Sitjar 13.00 3.00 4.00 13.0 13.00 33.00
9 ESP3 Sailaway Toni Miralles 13.00 9.00 7.00 8.00 13.00 37.00

10 ESP8565 Madrugada Gino Crescioli 13.00 10.00 13.00 7.00 8.00 38.00
11 ESP1 Ses xesques X. Fiol/X. Sastre 8.00 13.00 8.00 13.0 13.00 42.00
12 ESP2 Groc Escola de vela 13.00 13.00 13.00 13.0 13.00 52.00

En haver acabat, la cosa prometia, ja que els tripulants del KAYA organitzaren
un bon sopar a la sala de socis del Club. El menú va ser fideus des veremar
i pomada per a tothom. Va ser una vetllada ben divertida, que els regatistes
aprofitaren per a comentar l’evolució de la regata amb molt bon humor.
Enhorabona a tots els participants i sort per a la propera prova, que si tot va
bé es durà a terme dia 29 de març.

M. R. C. E.

de la Colònia
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PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ

URBANITZACIÓ SOS MONJOS
Carrer de Mª Ignasi Morell, 52-54 – Artà

NOVA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
3 habitacions
2 banys
Sala d’estar i cuina
Ascensor
Traster i parking inclòs
Acabats de primera qualitat
Preu : Des de 153.000 Euros – Facilitats de pagament : 25-30 anys o més.
Tels. contacte :  636 973 059 – 655 286 690 – 679 345 000 – 619 171 718

A cuinar crespells, s’ha dit!

En una de les nombroses visites que ha fet la Jaia Corema al
nostre centra ens va dur la recepta dels crespells, a més d’una
mostra dels ingredients necessaris. És per això que durant
aquests dies els diferents grups d’infantil, de l’escoleta i dels
primers cursos de primària hem aprofitat per elaborar aquests
deliciosos dolços. La recepta és ben simple i la dificultat es
troba en donar forma a la pasta una vegada ha estat amassada.
Per això, els alumnes s’han comportat com a vertaders cuiners
i cuineres i han vengut armats amb aprimadors i motles que han
permès cuinar molts i ben variats crespells.

noticiari escolar
Na Caragol
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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

Na Caragol

noticiari escolar
Un matí amb Nuredduna, ( o com vivien els habitants de Ses Païsses)
Els dos grups de 5è de primària participaren en aquest novedós taller

Irene Cabrer, Margalida Castells, Catalina
Cirer i la il·lustradora Caterina Estelrich
han estat les encarregades de
desenvolupar un interessantíssim projecte
que ha permès als alumnes de Na Caragol
descobrir com vivien els habitants del
poblat talaiòtic de Ses Païsses. Aquest
taller està inclòs dins l’oferta educativa
de l’ajuntament d’Artà. La part novedosa
dels projecte però és que les seves autores
no s’han limitat a descobrir i explicar als
infants les diferents estructures
arquitectòniques que hi ha, sinó que s’han
proposat donar a conèixer el poblat a
través de diverses activitats didàctiques,
pràctiques i significatives. Per això el que
han fet ha estat, a més de visitar les
restes arqueològiques, recrear diferents
aspectes de la vida quotidiana dels antics
habitants i comparar les formes de vida
prehistòriques amb les actuals. «Un matí
amb Nuredduna» consta d’un itinerari
per dins el poblat amb 11 aturades al llarg
de les quals els alumnes tenen
l’oportunitat de conèixer les diferents
etapes de la prehistòria de Mallorca, els
trets fonamentals de la cultura talaiòtica,
l’urbanisme i arquitectura d’un poblat i la
vida quotidiana dels seus habitants. A
més de l’itinerari el projecte proposa un
taller sobre l’alimentació en una comunitat
talaiòtica. D’aquesta manera els escolars
poden aprendre com i què es menjava fa
3000 anys, quines tècniques utilitzaven
per processar els aliments i quina era la
dieta prehistòrica.
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CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, llicenciat i titulat

    Alumnes a partir de 12 anys

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

   Grups reduïts

   Places limitades

Tel. 971 83 54 29
617 88 14 21

noticiari escolar
Col.legi Sant Bonaventura

En el Col·legi Sant Bonaventura
estam d’estrena. Després d’un
parell de mesos de reforma, ja
tenim menjador, aules, sala de
professors/es i secretaria
noves!!!
L’antic teatre de l’escola, s’ha
aprofitat per crear tots aquests
espais que vos detallam a
continuació:

Menjador
Aquesta instal·lació està
equipada amb un mobiliari
modern i molt funcional. Està
equipat i organitzat amb la
intenció que els nins i les nines
es desenvolupin amb major
autonomia: safates pròpies d’un
menjador escolar que permeten
un autoservei.

Aules de desdoblament
Els alumnes gaudeixen d’un
espai ample, lluminós i molt
proper a les seves classes,
gràcies a les dues noves aules
de desdoblament. D’aquesta
manera els nins i nines es
beneficien d’un ensenyament
més individualitzat.
En aquests espais (aules i
menjador) hi ha dues
separacions mòbils, de tal
manera que tot es pot convertir
en una sala d’actes, tenint així
un espai multifuncional.

Sant Bonaventura



14 març 2008
Número 785

24
 240

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

noticiari escolar
Sala de professors/es
El professorat aprofita aquest espai a
l’hora de realitzar la seva tasca privada
i el treball en equip.

Secretaria
Les famílies es mostren més satisfetes
en trobar-se la secretaria a l’entrada
del col·legi i així poder gaudir d’aquest
servei de manera més propera.
Foto 18
Així, tota la comunitat educativa del
col·legi Sant Bonaventura queda molt
satisfeta amb aquesta nou pas cap a
endavant realitzat amb molta d’il·lusió
per tots noltros.

Sant Bonaventura

ESCOLA D’ADULTS DE
L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
Oferta cursos mes de març:

INFORMÀTICA WORD (30h.).
Només per a persones actives. Gratuït.
Inici 2 d’abril. Horari: dimarts i dijous
de 20 a 22h.

COMPTABILITAT (40h.). Només
per a persones actives. Gratuït. Inici 1
d’abril.
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 20
a 22h.

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS.
Dimarts 1 d’abril. Preu 35 €. El mateix
dia obtindreu el títol oficial de
manipulador d’aliments. Hores: 19.00
a 21.30 aprox.

Escola de pares del col·legi Sant Salvador

«Educacio dels fills»

Estan ben educats actualment els nins/joves?
Com hem intentat educar els nostres fills?
Com es comporten fora de casa, per exemple a l’escola, a casa dels amics, als
actes socials?
Coneixem casos de nins/joves d’aquests que ordinàriament comentem «és que
és tan mal educat que no pot sortir de casa seva»?.
Què ha passat amb els bons modals i la cortesia, que actualment sembla que
estan passats de moda?

Amb aquestes preguntes s’inicià la segona trobada de pares i mares que
l’AMIPA  del Col·legi Sant Salvador ha organitzat, amb col·laboració de
l’Obra Social de la Caixa, per a aquest curs escolar. A partir d’aquesta
reflexió prèvia i basant-se  en la  «intel·ligència emocional», que és aquella
capacitat que tenim les persones per comprendre els altres i per relacionar-se
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amb ells adequadament, i de la
importància de les habilitats socials,
na Margalida Navarro Arbona,
orientadora de l’Institut de Sa
Pobla, parlà als pares de qüestions
com:

• què entenem per bona
educació

• com promoure la bona
educació als nostres fills

• algunes situacions per
treballar la bona educació

• (al carrer, a l’escola, ...)
la influència dels mitjans de

comunicació i dels iguals

Sant Salvador

Visita a l’observatori astronòmic de mallorca

Els alumnes de 1r i 2n. Cicle de Primària han fet una
visita a l’Observatori Astronòmic de Mallorca
(Costitx) per tal de conèixer les seves instal·lacions i
aprofundir en els coneixements del Projecte de Centre
d’aquest curs:  l’Univers.
N’Elena els va mostrar i explicar la Bòveda Celest,
l’exposició de meteorits, la projecció d’imatges del Sol,
les constel·lacions, els planetes... També varen poder
observar el Sol a través dels telescopis.
Els alumnes s’ho passaren molt bé i la visita va ser molt
profitosa.

2 i 3 anys al safari de Sa Coma

Els més menuts del Col·legi Sant Salvador gaudiren d’un dia
amb companyia dels animals del Safari. Veren elefants,
girafes, lleons i tigres,... I disfrutaren, de manera molt
especial, jugant al parc del safari.

noticiari escolar
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Centenari de la fundació de l’associació de les «Josefines»
L’any 1908, dia 19 de gener, el P Pere
Joan Cerdà, arribat feia pocs anys al
poble d’Artà, veient les circumstàncies
de la jove i dona artanenques, va
fundar l’Associació de Josefines,
també anomenades «Obreres de
Sant Josep».
Algunes senyores de prestigi i bona
voluntat donaren suport desinteressat
a l’obra del P. Cerdà.
Les germanes «Senyores Caldentey»
Donya Emilia Bahamontes Estelrich i
la seva germana Remedios, dedicaren

les seves energies i bones qualitats;
ajudaven als pobres, ensenyaven les
al·lotes a cosir, cuina, doctrina cristiana,
música, belles arts, etc.
Al principi, no tenien local; les Monges
de la Caritat cediren unes sales, fins
que la generositat de la secretària
josefina Maria Terrassa Font, cedí la
seva casa del carrer de la Puresa, nº
38; però la casa estava distant del
Convent i no reunia condicions.
El P. Pau Puigserver, franciscà
nascut a Llucmajor, va ser destinat a
Artà, el 17 de setembre de l’any 1914
i fou Superior des de l’any 1920 al
1923. Era un bon religiós i molt
espiritual, i amb molt de coratge
prengué amb les dues mans la direcció
de les Josefines.
En el carrer Botovant, molt aprop del
Convent, estava a la venta una casa

gran i vella. Ben aconsellat,
va vendre la casa del
carrer Puresa i comprà la
de Botovant. El 5 de gener
començaven les obres. Era
l’any 1924.
El projecte era de D.
Antoni Giménez, terciari
de Palma, i el mestre
d’obres, l’amo Antoni
Massanet Caselles
(Mestre Garameu),
d’Artà.
El 27 de setembre de l’any
1925, es va beneïr la nova
casa; era hermosa, sòlida i

de bona planta. «Valia ulls per mirar».
Les Josefines ja tenen un local espaiós,
de dos pisos i tres aigovessos. Al pis
de dalt hi ha un gran salón on s’hi fan
representacions teatrals i concerts de
música. Hi ha un bon piano. Presideix
una hermosa imatge del Patró Sant
Josep i el Nin Jesús, beneïda
solemnement el dia 26 de setembre de
l’any 1909, al principi de la fundació.
Durant aquests anys d’existència, han
dedicat les seves forçes i afanys les
esmentades Senyores Caldentey,
Donya Emilia i Donya Remedios,
aquesta darrera, fundadora i directora
del «Coro Santa Isabel», que, a més
de cantar en les festes del Convent,
feien molts de concerts a la sala de les
Josefines.
Hi hagué, també, la senyora Margalida
Estelrich, poetessa exquisita, que va

El Pare Pau Puigserver, gran impulsor en la construcció del
Casal al carrer de Botovant i el Pare Cerdà, fundador de
l’associació de les «Josefines».

Dª Emilia Bahamonde Estelrich, primera
presidenta des de la fundació fins a l’any 1914,
any en que va morir. Déu l’havia dotada d’un
ànima plena d’afectuosa compassió, seguint
la vida de Santa Elisabet d’Ongria. Tenia un
cor generós i ample com la ribera de la mar
i no sabia estar mans fentes, fent arribar la
seva caritat on més sabia feia falta.

noticiari
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compondre l’himne de les Josefines i
feia també obretes de teatro per les
festes del Patró, Sant Josep, i altres
aconteixements. Hem de destacar,
també Na Catalina Pasqual Febrer,
coneguda com «Na Catalina de Ses
Josefines», que, des de l’any 1926 fins
a l’any 1970 va ser la posadera del
casal de Ses Josefines, dona diligent i
obsequiosa amb tothom. Menció
destacada mereix Donya Coloma
Blanes, que amb la seva extensa

cultura, ensenyava gratuïtament a les
al·lotes pobres d’Artà, recollia roba
pels necessitats i era el braç dret del
Coro de Santa Isabel.
Per finalitzar la llista anomenam Na
Maria Ferrer Lliteres (Na Maria
Lloveta), morta l’any 1990, una vida

Margalida Estelrich, nascuda a Artà l’1 de
setembre de l’any 1869, poble on el seu pare
regia la Notaria. Era una gran poetessa i vet
ací una estrofa seva: «Em direu on va sa gent/
/que avui passa tan xalesta?//Ninetes on és sa
festa?//tothom va cap al convent». Dona de
profundes creences religioses, va arribar a
escriure diverses peces com l’himne dedicat a
la Mare de Déu de Sant Salvador, «Beneïda
sou Maria» a la qual va posar música un altre
artanenc de soca rel: Mn. Francesc Esteva
Esteva a l’any 1915.

entregada als demés, mai tenia un
«no» per ningú, era humil i traballadora,
no cercava els honors i era molt devota
de Sant Francesc d’Assís i dels
Franciscans. A la seva mort, amb
l’acord del Superior del Convent i el
beneplàcid del poble, el seu cadàver
fou exposat al casal de les Josefines,

Na Maria Ferrer Lliteres, coneguda per tothom
com na Maria Lloveta. D’ella no es poden
contar més que alabances ja que es va dedicar
plenament a fer el bé a través de les seves
estimades «Josefines». Era una gran
cuidadora de les activitats de les Josefines i a
través de la seva intervenció moltes parelles
de matrimonis feren el berenar de xocolata i
ensaïmades a dit local.

que tant va estimar. Gràcies, Maria.
Els temps han canviat. Gràcies a Déu,
el nivell de vida del nostre poble d’Artà
ha millorat. Els nins i nines van tots a
l’escola. Els pobres immigrants són
atesos per estaments socials, però
queda dins la história d’Artà l’obra
fundada pel P. Cerdà l’any 1908.
Enguany recordam el Centenari.
A l’hora de tancar la present edició
del Bellpuig no estava llest el programa
dels actes a celebrar a final de març
en commemoració del Centenari de
les Josefines. De totes formes es
repartirà per totes les cases d’Artà.

P. Baltasar Cloquell, TOR

noticiari
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DIVENDRES 14 DE MARÇ
Celebració de la penitència                               Colònia  20.00

DISSABTE 15 DE MARÇ
Concert del quartet de flautes
"Audite Silete"                                                  Convent 19.45

DIUMENGE DEL RAM, 16 DE MARÇ
Benedicció de rams, processó                           Colònia  10.00
i missa.                                                              Convent  11.00
                                      Residència de persones majors  12.00

Actuació de l'orfeó artanenc,
pregó de Setmana Santa a càrreg                St. Salvador  17.00
de Mn. Andreu Genovart Orell i missa
de la Passió.

DILLUNS SANT, 17 DE MARÇ
Via Crucis                                                          Colònia  20.30

DIMARTS SANT, 18 DE MARÇ
Celebració de la penitència                               Església  20.30
i Via Crucis

DIMECRES SANT, 19 DE MARÇ
Missa Crismal (es suspenen                                La Seu  19.30
les misses del poble)

Programa d'actes
programa d'actes
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Baptismes,
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 07570 Artà - Mallorca

 245

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

DIJOUS SANT 20 DE MARÇ
Missa del Sant Sopar                                        Convent  18.00
                                                                          Església  18.00
                                                                          Colònia   20.00

Auto Sacramental del Sant Sopar                     Convent  21.30
Processó                                                Convent a continuació
Recorregut: Calvari, Botavant, Major, plaça de's Marxando, Rafel Blanes, Pou Nou, Figueretes.

DIVENDRES SANT 21 DE MARÇ
Celebració de la Mort del Senyor                     Convent  15.30
                                                                         Església   18.00
                                                                         Colònia    20.00

Endavallament de la Creu                           St Salvador  21.30
Processó del Sant Enterrament       St. Salvador a continuació
Recorregut: Costa de St Salvador, Figueretes, Pou Nou, Mn Josep Sancho de La Jordana, costa de'n Torreta,
Figueretes.

DISSABTE SANT, 22 DE MARÇ
Vigília Pasqual                                                 Convent  20.30
                                                                       Colònia  20.30
                                                                       Església  21.00

DIUMENGE DE PASQUA, 23 DE MARÇ
Processó de l'Encontrada i missa                      Artà         9.00
de Pasqua amb actuació de l'Orfeó                   Colònia  11.00
Artanenc.

Misses                                                               Convent  12.00 Al capvespre com tots els diumenges.

Programa d'actes
programa d'actes
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Pensaments

Setmana Santa

S’acosten els dies de les celebracions
centrals de la nostra fe. Al nostre país
viurem aquests dies de moltes
maneres.
Una minoria les viurà amb rebuig. Són
dies en que els mitjans de comunicació
es fan ressò del fet històric que és el
cristianisme, i hi ha gent que això
l’irrita. Alguns per experiències
doloroses personals o familiars
viscudes enmig del desastre de la
guerra civil o la dictadura. Que Déu
ens ajudi a reconciliar-nos com a país.
Altres, més profunds, perquè entenen
que el cristianisme sempre ha estat i
serà una busca dins un ull pels que
defensen una concepció absoluta de
la llibertat i la pluralitat. Des de Jesús
sempre ha arribat i arribarà un
missatge dient que no tot es pot fer i
que no totes les maneres d’orientar la
vida són igual de vàlides. Em sap greu
per ells, no els quedarà més remei que
sufrir-nos o eliminar-nos. Ni els
romans ni els perseguidors del segle
XX ho aconseguiren. Que Déu ens
ajudi a sobreviure ara també.
Una gran majoria viurà aquests dies
amb completa indiferència aprofitant
els festius o les vacances per viatges,
acampades o activitats d’oci.
Un altre grup viurà l’art i la cultura en
que el cristianisme, al llarg de la història,
ha anat adornant aquestes
celebracions centrals. Viuran molt
festivament la Setmana Santa
d’Andalusia. Contemplaran els passos
bellíssims que la història ens ha anat
donant. Tendran una forta experiència
de pertànyer a un poble complint amb
determinades tradicions arrelades.
Faran escenificacions de la passió o
veuran pel·lícules sobre el tema.
Un altre col·lectiu, més gran del que
pensam, viurà intensament les
processons i els actes que la religiositat
popular ha anat construint entorn de la
passió. Viuran amb força sobretot
dos temes:
Jesús representant un Déu que no és
el legitimador dels rics, poderosos i

famosos, sinó que es fa pobre, perseguit
i injustament tractat per estar aprop
de la immensa majoria del poble que
sempre, i el nostre temps no n’és
excepció, ha estat emprat com
instrument perquè els poderosos, rics
i famosos satisfacin les seves
necessitats i ambicions. A diferència
de qualsevol altra religió, a les
processons i textos de la passió, el lloc
que ocupa la divinitat és el de presoner.
I les autoritats, fins i tot les religioses,
no tenen el lloc d’enviats de Déu que
els dóna el poder que detenten, sinó
d’enemics de Déu. En un temps com
el nostre de «rebelión de las masas»,
com definí Ortega i Gasset, jo, no la
devoció popular, afegiria entre els
enemics de Déu a l’opinió pública. El
mateix poble que el dia del Ram aclama
a Jesús, el Divendres Sant crida
«Crucifica’l!».
I l’altre símbol de la devoció popular:
la Mare, Maria, sofrint, acompanyant
el sofriment del fill. El poble hi troba
sortida a una altra injustícia. Quan un
entra al món adult, un gran percentatge
de les converses de cada dia va sobre
el tema de la malaltia, la mort, el
sofriment. El món gran, el món aparent,
no té en compte això. Ni els llibres, ni
els diaris, ni tampoc els predicadors hi
dediquen un percentatge tan gran

d’espai. Maria no predica ni escriu,
pateix entre la humanitat que pateix.
La devoció popular és un mitjà per
rebre la carícia o l’abraç de Déu. És
ben central a la religió cristiana. No té
res de fals. Déu es fa home i mor, en
bona part per estar aprop i acompanyar
els que patim i morim. Però alguns,
una minoria, rebem com tots aquest
abraç o carícia, però no només miram
el gest que ens consola, anam més
enllà i miram la persona que el fa. I
veim en Maria, i sobretot en Jesús una
forma de ser persona. No només
agraïm la seva atenció, sinó que
admiram al que ens atén i ens deim a
nosaltres mateixos: «jo voldria
assemblar-m’hi»; «jo voldria trobar el
sentit de la meva vida enrolant-me en
aquest projecte de bé que ells han
iniciat».
Tots viurem la setmana a la nostra
manera. De la parròquia desitjam que
la disfruteu, que si pot ser vos acosti
un poquet més a Déu, i sobretot que
vos arribi el suplement de vida que
Jesús ens vol regalar amb la seva
Pasqua. L’oferta de possibilitats per
acostar-vos a l’esdeveniment de la
passió, mort i resurrecció del Senyor
la podreu trobar en el programa que
ve en aquesta mateixa revista. Molts
d’anys.
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noticiari

Enguany fa 19 anys que les dones
nascudes els anys 1941/42 (ara
anomenades quintes), celebren
aquesta trobada de germanor. Així
tenim que, el diumenge dia 9 de març,
començaren la jornada amb una missa
a l’Esglèsia Parroquial i després amb
un dinar. Totes les 28 assistents s’ho
passaren molt bé com ho fan cada
any.
Que segueixen així per molts més!!!

NATACIO
D’HIVERN
Activitats:

Natació adults, nins i nadons
Tercera Edat
Natació correctiva
Rehabilitació
Manteniment i perfeccionament
Competició
Abonaments natació lliure
Descomptes familiars.
**CURSETS NOUS .... COMBI/SALUT (Aquatic-fitnes + pilates), DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ
MITJANÇANT EL MASSATGE I EL MEDI AQÜATIC **

Camí de ca’n canals s/n Recinte poliesportiu.07570 – Artà  CE :aiguaesportarta@hotmail.com . Tel./fax: 971 82.91.32

Trobada de quintes
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Grup excursionista «Un raig d’artanencs»
Excursió a Sa Costera
Sortida dia 24 de Febrer de 2008

Sa Costera és una de les excursions
més clàssiques de l’excursionisme a
Mallorca. Pocs excursionistes no han
fet Sa Costera i crec que hi ha poca
gent que alguna vegada no hagi sentit
parlar de Sa Costera.
L’excursió és pot fer de diferents
maneres, nosaltres agafàrem la més
clàssica, la que comença  al Mirador
de ses Barques just damunt es poble
de Sóller i del seu port i acaba a Cala
Tuent. De l’esplanada que hi ha
davant el restaurant surt un camí
que ens dugué una darrera l’altre a
les tres possessions amb el nom de
Balitx: Balitx d’Amunt, Balitx
d’Enmig i Balitx d’Avall, las tres ben
diferenciades unes de les altres. El
camí comença amb una petita pujada
per un  empedrat i  que ben aviat
s‘anivella per pasar per enmig d’un
olivar convertit en un camí de carro
i que ens dugué fins a las portes del
primer Balitx, el d’Amunt, una finca
privada molt ben conservada i que
deixàrem a la nostra esquerra sense
poder-hi entrar ja que com dèiem es
tracta d’una propietat privada
.Passant un portell s’obri davant
nostre tota la panoràmica de la vall
de Balitx en la torre de Na Seca al
fons com presidint i al seu costat el
coll de Biniamar que més tard hi
passaríem.
Però abans passàrem pel segon Balitx,
el d’Enmig, unes cases de possessió
que foren abandonades ara fa una
vintena d’anys i que es troben en
vertader estat de ruïna. Mirant
aquestes cases només es pot pensar
com devia ser la vida ja desapareguda
d’aquestes possessions mallorquines
i ens entra una mica de tristor.
Però la vida continua i noltros havíem
de seguir camí  cap al tercer Balitx el
d’Avall, al qui hi arribàrem després
d’abandonar el camí de carro que
havíem seguit fins aleshores i prenint
un camí empedrat i escalonat fent
ziga zagues per avall, ja que Balitx

d’Avall es troba dins la fondalada de
la vall, com el seu nom indica, ens
dugué fins a las cases. Aquestes si
que es troben en molt bon estat de
conservació ja que s’ha reconvertit
en un agroturisme. Ens va cridar
l’atenció la torre fortificada que ens
dugué a la memòria antigues històries
de corsaris que campaven per aquets
indrets. Alguns entràrem a les cases

per beure una taronjada natural ja que
la possessió té un hort de tarongers i
ben dolç que era!.Es veu que aquesta
si és una possessió plena de vida i
d’activitat de tota mena.
Havien d’arrancar en força ja que ens
esperava el coll de Biniamar, un coll
que val més pujar pel costat dret
d’una pista forestal on hi ha un camí
empedrat anomenat na Cavallera,
aquest camí es troba altra vegada
amb la pista forestal just arribant a
dalt del coll. Just passat aquest se’ns
obri una espectacular vista a sobre la
costa nord amb el mar a baix nostre a
l’esquerra i las parets de la muntanya
de Montcaire a sobre la dreta.
Caminant per un camí que un temps

va servir per anar de Sóller a Sa
Calobra, al principi un camí de carro
per desprès convertir-se en un camí
més estret, però sempre espectacular
arribàrem a s’indret d’es camí, si és
que es pot dir així ja que més que un
camí és un caminoi no gaire definit,
que baixa cap a sa Font des Verger de
Sa Costera, d’obligada visita.
Sa Font de Sa Costera és un verdader

riu subterrani que surt a la superfície
poc abans de caure al mar amb un
caudal com es cos d’un homo, que
un temps es va fer servir per produir
electricitat a principis del segle vint
i que es va abandonar a mitjan
segle, però que encara hi queden
les restes dels safareigs que servien
per produir l’electricitat. Actualment
s’hi estan fent obres per reconduir
l’aigua cap a Ciutat, però pel que
vàrem veure, encara falta molt.
Aquí dinàrem i descansàrem una
bona estona, uns mig dormits i altres
donant un cop d’ull pels voltants. Es
va fer hora de partir altre cop per
amunt a cercar de nou el camí pel
que havien deixat per baixar  i d’aquí
cap a Cala Tuent, una cala verger
sense cap hotel i només amb uns
quants xalets d’estiueig . Aquí ja
ens esperava l’autobús i cap a la

vila falta gent que hi havia una bona
tirada.

esports
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Laura Rosselló, medalla de bronze al Campionat d’Espanya de judo sub-20
Marga Roig, va participar en la categoria de 52 quilos

Laura Rosselló ha tornat aconseguir
un gran resultat en el Campionat
d’Espanya sub –20 celebrat el passat
cap de setmana a Madrid. La fase
final d’un campionat d’Espanya esta
reservada única i exclusivament als
16 millors esportistes de tot l’estat
nacional  i que es classifiquen segons
els resultats obtinguts en les fases
sectors. La judoka artanenca es va
imposar amb claredat a les rivals que
es va anar trobant en els diferents
combats que va disputar fins
aconseguir el pas a semifinals. Només
un combat la separava de la medalla
d’or, però una gran actuació de la
catalana Noélia Gonzalez la va deixar
amb la mel als llavis. Tot i això, na
Laura Rosselló es pot sentir ben
satisfeta ja que ha tornat al nostre
poble amb un gran resultat: medalla
de bronze. Un altre vegada mes ha
demostrat estar entre les millors ja
que ha tornat revalidar el títol
aconseguit l’any passat. Per la seva
part, Marga Roig va perdre en primera
ronda contra la representant
madrilenya Clara Sanchez. Tot i la
derrota, na Marga encara va tenir
l’oportunitat de disputar un combat de
repesca però la seva contrincant es
va mostrar superior i no va donar
opcions a la judoka artanenca.

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

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

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

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

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

3a divisió
Mallorca B 3  -    CE Artà   0

Mallorca B: Romaní, J. Castellà, M.
Noceras (Fusco), Alfred, Castell, Pitu,
SR. Castellà, Bernat (Alberto), Emilio,
Izquierdo (Jaime) i Fonseca.

C E Artà: Bisbal, Ramon (Serralta),
Brunet, Tous, Terrasa, Barbón, Víctor,
Reyes (Paco), Gaxón (Genovart),
Nieto i Dalmau.

Gols: 1-0 min 32 Emilio, 2-0 min 45
Fonseca, 3-0 min 61 Jaime.

CE Artà   1 -  Manacor   1
C E Artà: Bisbal, Ramon, Brunet,
Terrasa, Víctor, Reyes (Toño),
Gachon, Nieto, Gayà (Serralta), Grillo
i Tous.

Manacor: Vives, Vidal, Ramírez,
Pere, Julia, Sergi (Gual), Llull, Moll,
Raul, Edu i D. Mateu.

Gols: 0-1 min.53 Sergi, 1-1 min.56
Víctor.

Dos partits i un punt per a l’equip
artanenc. Aquest punt aconseguit
contra el Manacor permet als nostres
no despenjar-se del grup de tres equips
que lluita per aconseguir la salvació.
El primer dels dos partits es va jugar
a la Ciutat Esportiva del Reial Mallorca,
unes instal·lacions per on han passat
els millors equips de Balears i
d’Espanya, per tant un autèntic luxe
per als nostres jugadors poder
enfrontar-se a tot un Mallorca en un
lloc privilegiat com aquest. El partit va
estar en tot moment en mans dels
mallorquinistes, tot i que els artanencs
també tingueren les seves ocasions.
Però les il·lusions de treure algun punt
d’aquest difícil camp es varen acabar
amb el 2-0 que es va arribar al descans.
La segona part no va tenir gaire

història i tan sols va servir perquè
l’equip local tanqués el marcador amb
el 3 a 0 definitiu. En definitiva una
bona experiència el poder visitar un
camp com aquest malgrat el resultat,
que no és dolorós, ja que aquest no és
un rival directe per a l’Artà.
El segon partit es va jugar a Ses
Pesqueres contra un Manacor que
venia ferit després que a la primera
volta l’equip artanenc s’endugués els
tres punts de Manacor. Tal vegada
per això el seu entrenador va fer un
plantejament molt defensiu per no
deixar jugar els nostres, cercant aturar
contínuament el partit. Això va
provocar que el partit fos molt travat
i intens, amb una lluita ferotge al mig
del camp. En només tres minuts es
varen fer els dos gols, un per cada
equip. Amb el partit acabat podem
considerar l’empat com el resultat
més just tot i que a la recta final del
partit Víctor va estavellar una pilota al
travesser, que hagués suposat els tres
punts per a l’equip artanenc. En
conclusió un punt més per als nostres,
que sempre és positiu. Com no, vull
acabar remarcant un cop més el suport
de l’afició, que com cada setmana va
donar el seu total suport a l’equip, a
més dir-vos també que aquest proper
dissabte 15 de març l’Artà serà
televisat per IB3 a les 18:00 h des de
Santanyí, on s’enfrontarà amb un dels
equips més en forma de la lliga.

Juvenils
Atl. Rafal  7 - C E Artà 1

C E Arta  0  -  Genova  2

Alineació: Cristian Alba, Marc
Strunk, Ismael de Jesús, Jaume Bover,
Alejandro Bajo, Alejandro Molina,
Joan Genovard, Antoni Serra, Alberto
Fernández, Juan Francisco Duran,
Joan Alzamora, Aitor Joaquín Galán,
Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc Riera.

Cadets
C E Artà 2 – Son Sardina 0

Llubí 1  -  C E Artà  2

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

Infantils F-11

CE Artà  - Atl. Ramon Llull
(ajornat)

San Gaietà 1  -   C E Artà  4

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

Infantils F- 7
Santa Catalina  9  -  CE Artà  0
C E Artà  0  -  Valldemossa 9

Alineaciò: Joan Artigues, Francisco
Vega, Josep Amer, Carlos Andrés,
Edgar Nelson, Joan Seguí, Joan Pons,
Emili Navarro, Joan Sevillano,
Reduudne Ayadi, Joan Girart, Adrian.

Alevins

C E Artà  6  -  Escolar 1
Es Pla  2  -  CE Artà 0

Alineació: Andreu Quintanilla, David
Carmona, Joan Marc París, Joan Riera,
Joan Francisco Carrió, Miquel Llinàs,
Pedro Martín, Francisco Javier Reyes,
Jonathan Romero, Pau Toreau, Antoni
Cassellas.

esports
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Petra 2   -  Sant Salvador 3
Sant Salvador 1  -  Santa Eugènia  1
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, Joaquín
Riutort Stern, Antoni Vandrell Mas,
Josep Sosa Maria.

Benjamins F-7

CE Artà  7  -  S’Alqueria 2
Petra  -  C E Artà
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sansó, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis, German
Colomer, Sergi López.

Benjamins F-8

Serverí  11  -  CE Artà 0
CE Artà 6  -  Juv Manacor  1
Alineació: Jeroni Artigues, José
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornés, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller,
Gabriel Mestre.

Prebenjamins

C E Artà 2  -  Can Picafort  2
Barracar  2  -  C E Artà  0
Alineació: Carlos Pérez, Julián Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,

Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas, Joan
Terrassa, Adrià Vendrell.
Referent al futbol base artanenc aquesta setmana, volen fer públic un manifest
escrit pels entrenadors i col·laboradors dels equips d’Artà, on es rebutja
l’actitud d’alguns pares que des d’un principi han cercat desestabilitzar el club
i que amb els seus actes han provocat la dimissió d’en Miquel Grimalt,
coordinador i a la vegada entrenador de l’infantil F-11. Aconseguint d’aquesta
manera tallar la feina feta i enrarir l’ambient a ses Pesqueres. El manifest és
el següent:

MANIFEST DELS ENTRENADORS
DEL C. E. ARTÀ

El col·lectiu d’entrenadors, col·laboradors i  delegats del futbol base
del C. E. Artà volem mostrar el nostre màxim rebuig cap als actes que
s’han portat a terme, per part d’un sector dels pares de l’infantil F-7,
en contra del coordinador Miquel Grimalt, uns fets que han provocat
la seva dimissió. Esperant que aquest manifest expressi el malestar
que sentim pel que ha passat i la injustícia i impotència de veure com
una minoria de pares que tan sols vetllen pels seus interessos, deixant
al marge els dels propis nins i els del club, aconsegueixen el que
pretenien, tirant per terra la bona feina realitzada fins ara. Esperam que
aquest escrit serveixi per fer arribar a tothom la nostra opinió i per
evitar, entre tots, que es torni a repetir aquesta falta de respecte i
educació cap als encarregats d’exercir, amb la millor intenció i
professionalitat, el servei de formar i educar els joves esportistes que
vénen a Ses Pesqueres a disfrutar del futbol.
Confiant en la bona fe i respecte de la gran majoria d’aficionats a aquest
esport, que és el futbol, demanam tranquil·litat i educació per tal que
tots actuem cercant el bé de tots i no tan sols el benefici personal.

Col·lectiu d’entrenadors, col·laboradors i delegats del CE Artà.

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
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA
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esports
Comentari Hípic

A les darreres reunions que s’han celebrat als diferents
hipòdroms, les classificatòries per el Gran Premi del
Criador per a cavalls de 4 anys i a conseqüència s’han
consolidat les dues semifinals per accedir a la Gran
Final que tindrà lloc a l’hipòdrom de Son Pardo.
Quan els resultats dels nostres cavalls cal esmentar
els bons resultats dels exemplars dels germans Fuster
Andreu. El cavall Max Fortuna PV aconseguí un
primer i un segon lloc mentre que L’Auba VX va
sumar una quarta posició. De la quadra d’Alessia
Sánchez, el regular Joli de France fou tercer i la seva
germana uterina Noa De France va guanyar en el seu
debut i arribà en tercera posició a Son Pardo. L’egua
Gentille de Nuit, conduïda per Antoni Servera, va
sumar dos nous punts al seu casiller. El cavall Lambro
Branch, de la quadra Es Sementeret, es va classificar
en tercer lloc. L’egua Mirifila VX, fou quarta a mans
de l’aprenent Antoni Vaquer i el seu company de la
quadra Sa Corbaia, Le Claray VX, arribà en segona
posició amb un registre de 1.18 sobre 2.700 m.

El francés Mendel, propietat de la quadra Es Pou d’Es Rafal,
es va anotar un segon lloc al seu casiller.
Per finalitzar, comentar la gran victòria de Krak Mutin, que a
mans del seu propietari va tornar guanyar després d’un
merescut repòs en un gran registre de 1.16 sobre 2.200 m.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

Control de mínimes
El dissabte 1 de juny a les piscines de Son Hugo es celebrà
un control de mínimes pel Campionat d’Espanya infantil i
júnior, en piscina de 50 m. Els resultats dels nedadors
artanencs no varen ser massa bons, ja que cap dels tres
aconseguí la mínima. Javi Muñoz (92) va ser desqualificat
a la sortida als 50 m. lliures i en els 100 esquena va  fer un
temps de 1’07"86; Guillermo Gavilla (92), en els 200 lliures
marcà un temps de 2’14"70, molt lluny de la seva marca
personal i de la mínima; i Xisca Tous (92), va fer un temps
de 2’17"87, en els 200 lliures.

5a jornada de lliga benjamí i aleví
El dissabte 8 de juny es va celebrar a Inca la cinquena
jornada de lliga benjamí i aleví. Els nedadors i nedadores
artanenques participaren en les proves de 50 i 100 lliures
amb els següents resultats:
- 50 lliures: Neus Trigo (97), 43"58; Bàrbara García 897),
41"69, millorant la seva marca personal.
100 lliures: Fran Nebrera (97), 1’37"94; Roc Bisbal (98),
1’46"83, millorant 4 segons la seva marca personal; Pascual
Tello (98), 1’27"26, millorant 4 segons la seva marca
personal; Clara Ginard (98), 2’04"45

Millor PUNTS MA SP MA SP MA SP MA SP MA SP
Temps TOTAL 9 10 16 17 23 24 1 2 8 9

GENTILLE DE NUIT 1.18 21 4RT 4RT 2
GLEAM BOWL 1.18 1

HACKER BLACK 1.17 6

JOLI DE FRANCE 1.17 18 3ER 2
KRAK MUTIN 1.14 18 1ER 4
LAMBRO BRANCH 1.17 7 3ER 2
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

L’AUBA VX 1.20 1 4RT 1
LE CLARAY VX 1.18 16 2ON 3
MAX FORTUNA PV 1.14 17 20N 1ER 7
MENDEL 1.16 16 20N 3
MENDOCITO VX 1.21 1

MIRIFILA VX 1.19 1 4RT 1
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.17 30

NOA DE FRANCE 1.20 7 1ER 3ER 7
ONA POU RAFAL 1.22 6

ORGULLOS MAR 1.25 2

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

NOM DEL CAVALL PUNTS 



14 març 2008
Número 785

38
 254

esports

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.

Bàsquet
Mini masculí

Bàsquet Manacor   29
«Borinos.com»   80
Més disputat del que es pensava fou
el partit jugat a la pista de la Salle de
Manacor. El marcador de dos quarts
foren guanyats per l’equip manacorí,
i no fou fins gairebé al final del partit
que els minis d’Artà aconseguiren la
major diferència en el marcador. Tres
dels nostres jugadors tingueren
problemes físics el mateix dia del
partit, patiren el virus de panxa. Amb
aquest partit s’acabà la primera part
del campionat, part que, en general, la
podem qualificar de bastant bona, si
bé els jugadors han de seguir
esforçant-se per millorar i no deixar-
se dur per l’eufòria dels resultats.

Pto. Cristo   37
«Borinos.com»   79
Partit avançat a petició de l’equip
local per problemes de disponibilitat
de pista. Fou un partit amb un joc
travat, molt disputat i, al nostre parer,
en segons quines situacions una mica
massa dur. A més, l’entrenadora dels
minis del Porto Cristo posà en pràctica
una defensa zonal, col·locant dos o
tres jugadors interiors dins la zona, la
qual cosa desorientà els nostres
jugadors; ens dificultà aconseguir
rebots en atac i després els nostres
jugadors es veren obligats a atacar en
una situació nova per a ells, avesats a

jugar 1 contra 1. Ara bé, l’equip
artanenc dominà clarament el primer
i sisè quarts, mentre que la resta foren
parcials molt igualats.

Infantil masculí 2n any
Espanyol «La Salle», 58
Caixa Rural Artà, 66
Marcadors parcials: 1r: 13-16, 2n: 20-
12, 3r: 10-27, 4t: 15-11
Jugadors: Jesús Font, Jaume Fullana,
Joan Ginard, Ismael Lucena, Joan
Riutort, Enric Mas, Francesc Palou,
Degan Maria i Jeroni Tello.
Bon partit el jugat el passat dissabte a
La Salle contra un rival difícil al qual
dins Artà sols guanyàrem de 2 punts.
Al primer període la defensa fou
acceptable, però en atac érem massa
individualistes i fallàvem moltes
cistelles fàcils.
Al segon quart jugàrem un dels pitjors
quarts de tota la temporada, molt
passius en defensa i el rebot només el
miràvem, fet que provoca que ens
anéssim al descans 5 punts avall.
Al tercer període sortírem molt forts
en defensa i fent transicions ràpides
que ens permetien fer cistelles fàcils.
L’atac era més fluix i la pilota passava
per les mans de tots els jugadors.
Al darrer quart seguíem fent la nostra
feina, però les faltes de l’equip rival no
ens permetien jugar i tiràrem 18 tirs
lliures, dels quals fallàrem 16. Així i tot
aconseguírem la victòria amb molt de
mèrit si tenim en compte que eren els
tercers.

Destacar l’aspecte negatiu dels 24
tirs fallats i la mala actitud d’alguns
jugadors responent al joc brut que va
imposar el rival quan veien que se’ls
escapava el partit.
Sense eliminats.
Caixa Rural Artà 54
De la Cruz 30
Marcadors parcials: 1r: 17-5, 2n: 10-5,
3r: 21-5, 4t: 6-15
Jugadors: Jesús Font, Jaume Fullana,
Joan Ginard, Ismael Lucena, Jeroni
Esteva, Joan Riutort, Francesc Palou,
Degan Maria i Jeroni Tello.
Partit jugat dissabte dia 8 dins Artà.
Al primer període encaixàrem dues
cistelles ràpides perquè sortírem molt
despistats, però tot d’una ens posàrem
a defensar fort  per sortir al contraatac
i ens va anar bastant bé.
Al segon quart seguíem molt bé en
defensa, però fallàrem moltes cistelles
fàcils per l’excessiva relaxació.
Al tercer període sortírem a sentenciar
el partit i així ho vam fer, marcant un
parcial de 12-0 en menys de 3 minuts
per acabar el quart amb un 48-15 a
favor.
Al darrer quart a causa de la diferència
en el marcador no defensàrem gens, i
els atacs no eren gens clars. Així i tot
foren uns 10 minuts bons per provar
els jugadors a diferents posicions i
provar coses noves.
Sense eliminats.

Cadet masculí
Porto Cristo, 37
Flexa, 50
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(12-16, 10-7, 6-17, 9-10)
Partit jugat el dissabte dia 8 de març
a les16 hores en el pavelló de Porto
Cristo.
Un altre partit d’aquests d’oblidar. La
defensa 2-3 dificulta molt la manera
de jugar dels nostres jugadors que no
es troben còmodes dins la pista. Sort
que en un tercer temps, on es va pitjar
fort en defensa, va fer que els nostres
jugadors poguessin sortir ràpidament
al contraatac i així aconseguir aquest
còmode avantatge que després varen
saber conformar.
L’estadística va ser:  Rosselló, A.
(15), Sánchez, I. (13), Nicolau, J. (4),
Font, T. (2), Tous, B. (0) – 5 inicial -
Strunk, R. (14), Ramírez, R. (2), Reyes,
J. A. (0), Ferrer, M. A. (0), Femenias,
T. (0), Tauler, M.
Eliminats: Sense eliminats

Autonòmica femenina
Aquestes dues darreres setmanes
l’equip de 1ª autonòmica femenina del
GASÓLEOS MALLORCA no ha

disputat cap partit. El partit que havia
de disputar el passat diumenge dia 9
es va suspendre ja que l’equip contrari,
el Campos, no va poder presentar el
mínim de jugadores necessàries per a
començar el partit.
En aquests moments, el GASÓLEOS
MALLORCA es troba situat al
l’onzena posició, molt lluny dels primers
llocs de la classificació que donen
accés al campionat de Mallorca.

Autonòmica masculina
Hormigones Farrutx 60
Ozono De La Cruz   59
Importantíssima victòria l’aconseguida
per l’Hormigones Farrutx davant un
rival directe en la lluita per la
permanència. L’equip artanenc va
anar a remolc en el marcador gairebé
durant tot el partit, però va saber
capgirar-lo en el darrer i arribar al
final del partit per davant, que és el
que compta. Enhorabona a tots!
Colonya Pollença 74
Hormigones Farrutx 68

Partit disputat el passat diumenge dia
9 de març a Pollença.
L’equip artanenc visitava la pista del
líder de la categoria, pista on l’equip
pollencí es manté imbatut. I com marca
la lògica, victòria pels locals en un
partit que va quedar pràcticament vist
per sentència en el primer quart, on
els pollencins aconseguiren anar-se’n
en el marcador molt ràpidament. Al
segon quart, la diferència a favor dels
locals va arribar a ser de 19 punts,
però els artanencs van saber
reaccionar i aconseguiren arribar al
descans perdent només de 9 punts. Al
segon temps, els jugadors de
l’Hormigones Farrutx intentaren la
remuntada, però el líder exercí de tal,
i no va deixar que els nostres jugadors
s’atraquessin en el marcador. Tot i la
derrota, bon partit dels nostres
jugadors que es mantenen en un zona
relativament tranquil·la de la
classificació.



14 març 2008
Número 785

40
 256

esports

ARRENDARIA
CASA DE CAMP

Preu a convenir

Informació al telèfon 680 484 975

PERFUMERIES XARIG
NECESSITA DEPENDENTES

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

Voleibol

Campionat d’Espanya de Seleccions autonòmiques

La gran temporada duita a terme fins
ara pels jugadors, jugadores i
entrenadors del Club Vòlei Artà no ha
passat desapercebuda per la
Federació i el club artanenc tendrà
una nodrida representació en el
Campionat d’Espanya de seleccions
autonòmiques que es disputarà a
Valladolid del 24 al 29 de març. La

selecció infantil femenina serà la
que comptarà amb més jugadores
artanenques; fins a 6,  és a dir, la
meitat de la selecció, més
l’entrenador Sebastià Rebassa.
Maria Francisca Infante, Maria
Bel Silva i Victòria Quintanilla
repeteixen convocatòria, mentre
que Aina Arrom, Maria Bel

Artigues i Bel Puiserver
s’estrenaran. En la selecció cadet
femenina hi haurà Carme Sansó,
Pilar García i Aina Ferragut i al
front de la selecció cadet masculina
s’estrenarà com a entrenador Joan
Martí Maria. Seran 11 els
representants del Club en aquest
campionat. Enhorabona i molta sort.

Infantil masculí
01-03-08
Manacor 3
Fusteria Alzina Artà 0
25-13 / 25-19 / 25-16
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Sebastià Sureda, Toni Ferragut, Joan
Bernat, Miquel Alzina, Maties Capó,
Miquel Àngel Paredes i Miquel Vives.
Excel·lent partit el jugat per l’infantil
masculí a la pista del líder. Els nostres
jugaren un partit molt seriós, sobretot
en defensa i recepció i això els permeté
plantar cara al Manacor. Al contrari
que a altres partits, els artanencs
jugaren concentrats en tot moment i a
estones exhibiren un joc d’alt nivell.
07-03-08
C. J. Petra 3
Fusteria Alzina Artà 1
25-14 / 25-13 / 24-26 / 25-22
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina, Toni
Ferragut, Joan Bernat, Miquel Alzina,
Maties Capó, Miquel Àngel Paredes i
Miquel Vives.
Amb el joc demostrat les darreres
setmanes havia d’arribar a guanyar

algun set i així va succeir a Petra. Els
d’Artà tornaren a emprar-se a fons i
arribà la recompensa esperada,
guanyar un set, i n’hagués pogut caure
algun altre, ja que al quart set
desaprofitaren un avantatge de 18 a
21 per acabar perdent-lo 25 a 22. Els
d’Artà jugaren un partit molt complet
i després de perdre els dos primers
sets reaccionaren i es feren amb el
tercer. El quart va estar a punt de
caure del costat artanenc, i s’hagués
forçat el cinquè, però no va poder set.
Així i tot, gran alegria dels jugadors i
acompanyants per aquest primer set
guanyat.

Infantil femení
29-02-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Sant Josep 0
25-9/ 25-15 / 25-16
Restaurant Son Bessó Artà: Laura
Kuhne, M. Fca. Infante, M. Bel Silva,
E. Goonesekera, V. Quintanilla, M.

Bel Artigues, B. Puigserver, A. Arrom
i C. Zizzo.
Visita del segon classificat i victòria
clara de les infantils que encara agafen
més avantatge al front de la
classificació. Les col·legials tingueren
poques opcions i en cap moment es va
veure perillar la victòria artanenca. El
servei seguí funcionant a la perfecció
i això va crear molts problemes al Sant
Josep per construir bons atacs. L’atac
artanenc també va ser molt efectiu, i
una vegada i altra va superar la defensa
ciutadana.
29-02-08
C. J. Petra 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
7-25 / 11-25 / 22-25
Restaurant Son Bessó Artà: Laura
Kuhne, M. Fca. Infante, M. Bel Silva,
E. Goonesekera, V. Quintanilla i A.
Arrom
Després de desfer-se del segon
classificat, les artanenques visitaven
la pista del 3r, el Petra. En els dos
primers sets les d’Artà jugaren a un
alt nivell i es feren amb els dos primers
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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.

parcials de manera clara. En el tercer,
es va fer alguna variació tàctica i va
costar una mica més. Hagueren de
remuntar un 21 a 17 per acabar
imposant-se 22-25.
29-02-08
Bar Poliesportiu Artà 2
Cide B 3
25-21 / 25-17 / 21-25 / 15-25 / 13-15
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa,
M. Bel Matallana, M. Fca. Bisbal, C.
Rozalen, M. Del Mar Gil, M. Fca.
Pastor, M. Riera, M. Victòria Sorel,
M. Ravelo i G. Quintanilla.
L’equip infantil va desaprofitar dos
sets d’avantatge i acabà perdent
l’encontre per 2 a 3. Els dos primers
sets es decantaren del costat artanenc,
amb un joc bastant efectiu, sobretot
en el servei i sense errades grans.
Semblava que tenien l’encontre
controlat però a poc a poc es varen
anar girant les coses. El tercer set es
va perdre de manera ajustada i això
donà ànims a les col·legials que
guanyaren de manera clara el quart.
En el cinquè, el major encert i
motivació de les visitants va fer que el
Cide s’endugués la victòria.
01-03-08
Sagrat Cor 0
Bar Poliesportiu Artà 0
18-25 / 7-25 / 24-26
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.
Partit estrany sobretot al final el que
jugaren els conjunts del Sagrat Cor i el

Bar Poliesportiu Artà. En els dos
primers sets les artanenques
demostraren major qualitat tècnica i
tàctica i es feren sense massa
problemes amb els dos parcials.
Semblava que el tercer seguiria el
mateix curs, però l’equip de Ciutat va
anar per davant la major part del
temps i sols una sèrie de serveis
directes per part del conjunt artanenc,
quan el set ja estava pràcticament
perdut evitaren que el partit
s’allargués.
08-03-08
Montesión 3
Bar Poliesportiu Artà 0
25-15 / 25-17 /25-17
Bar Poliesportiu Artà: C. Rebassa,
M. Bel Matallana, C. Rozalen, M. Del
Mar Gil, M. Fca. Pastor, M. Ravelo i
G. Quintanilla.

Visita al camp del primer classificat i
líder imbatut de la categoria i la veritat
és que no es va veure tanta diferència
entre els dos conjunts. El servei va
marcar el ritme de l’encontre i l’equip
que estava més encertat en aquest
aspecte era el que dominava el joc.
Els tres sets varen tenir alternatives
en el marcador per part dels dos
conjunts, però en els punts decisius,
sobretot quan s’acostava el final de
set, va ser l’equip col·legial el que va
estar més encertat.

Cadet  femení
01-03-08
Ícaro Artà 3
Sagrat Cor 0
25-3 /25-6 / 25-8
Ícaro Artà: Pilar García, M. Fca
Infante, Aina Riera, Antònia M. Carrió,
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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.
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Aina Ferragut, Victòria Quintanilla,
Katty Sense, M. Blanca Banús, M.
Bel Llinàs, M. Bel Silva i Carme
Sansó.
Clara superioritat artanenca en el partit
contra el conjunt de Ciutat. L’encontre
va ser molt ràpid i amb molt poc joc, ja
que la gran efectivitat en el servei
local decidia la majoria dels punts.
Les visitants tenien moltes dificultats
per rebre el servei artanenc i quan ho
feien, passaven la pilota fàcil i acabava
amb atac artanenc.
08-03-08
Montesion 0
Ícaro Artà 3
11-25 / 7-25 / 13-25
Ícaro Artà: Pilar García, M.Fca
Infante, Aina Riera, Aina Ferragut,
Katty Sense, M. Bel Llinàs, M. Bel
Silva i Carme Sansó.
Amb aquesta victòria l’equip artanenc
s’assegurava la primera posició del
grup a falta de dues jornades i la
classificació pel Campionat de
Mallorca. El partit va tenir clar domini
artanenc, que superà les locals en tots
els aspectes del joc.

Segona balear femenina
01-03-08
Sóller 3
TOLDOS ARTÀ  1
23-25 / 25-22 / 25-22 / 25-19
Toldos Artà: Antònia Servera, Coloma
Maria, Rosario Llaneras, Àngels
Servera, Montse Artigues, Caterina
Artigues, M. Riera i M. Coloma Carrió.
Lliure, Francina Jaume.

Partit marcat per la indisposició de la
jugadora Margalida Riera durant el
segon set a causa d’unes convulsions
i l’equip artanenc es descentrà per
complet. Després d’un bon inici, les
nostres es vengueren a baix
anímicament i el partit tengué poca
història.
01-03-08
Pòrtol 0
TOLDOS ARTÀ  3
20-25 / 22-25 / 17-25
Toldos Artà: Coloma Maria, Àngels
Servera, Rosario Llaneras, Montse
Artigues, Caterina Artigues, M. Riera
i M. Coloma Carrió. Lliure, Francina
Jaume.
Victòria important de l’equip sènior
davant un rival directe a la classificació.

Segona balear masculina
02-03-08
Alaró 3
Ferreteria Pascual Artà 1
26-24 / 20-25 / 25-20 / 25-22
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Miquel Pastor, Carles Rodríguez,
Xavier Riutort, Jaume Rodríguez, Joan
Martí Maria i Pere Piris.
Un dels millors partits de la temporada
tot i la derrota de l’equip sènior masculí.
L’Alaró, reforçat aquesta segona volta
amb dos jugadors de lliga nacional,
jugà un gran encontre i els d’Artà no
volgueren ser menys i entre els dos
conjunts contribuïren a l’espectacle.
Els artanencs comptaren amb la
important baixa de Tobias Widmer,
un referent en atac, i la resta de

jugadors hagueren de multiplicar-se
per suplir aquesta baixa. El primer set
es decantà de manera ajustada del
costat local, que va estar més encertat
en els punts finals. Els d’Artà però, en
lloc d’anar-se’n a baix, es referen
ràpidament, i amb un gran joc,
empataren l’encontre. Al partit tampoc
li faltà tensió i nervis i fruit d’això va
ser expulsat Jaume Rodríguez, encara
que l’àrbitre també hagués pogut fer
el mateix amb algun jugador local. Al
final 3 a 1, que no desmereix el gran
partit dels artanencs.
08-03-08
Ferreteria Pascual Artà 3
Sant Joan 1
25-7 / 25-12 / 19-25 / 25-23
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Toni Massanet, Miquel Pastor, Carles
Rodríguez, Xavier Riutort, Jaume
Rodríguez, Joan Martí Maria i Pere
Piris.
L’equip artanenc tornà a regalar un
altre set en un encontre que semblava
que es resoldria per la via ràpida
després de veure els dos primers sets.
En els dos primers parcials el conjunt
artanenc va esborrar de la pista els
visitants, tal com ho demostren els
parcials. En el tercer, arribà la relaxació
i amb ella les errades locals, cosa que
aprofitaren molt bé els santjoaners
per fer-se amb el set. En el quart, amb
els visitants crescuts, els d’Artà
hagueren de treballar de valent per
endur-se’n el parcial que suposava la
victòria.

esports
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Del meu recer

Hi escau fer una aturada

Com solia dir mossèn Antoni M.
Alcover, la Quaresma és aspra i
llargaruda, com una escalonada de
quaranta graons. I prou llarga la trobava
qui durant el temps quaresmal complia
els propòsits que s’havia fet el
Dimecres de Cendra.
Aleshores, Mallorca tenia una figura
representativa: «Sa Jaia Quaresma»,
que era el dibuix d’una dona major
amb set peus, que es penjava dins la
cuina. Era costum tallar-li un peu cada
setmana i en tocar el quart també es
tallava la figura de dalt a baix, com a
senyal d’entrada en la segona meitat
del període quaresmal.
Abans, aquests dies transcorrien dins
un ambient endolat, ni divertiments ni
espectacles. Dejunis, abstinències,
maçoles en lloc de campanes... La
figura del quaresmer, que
representava un enviat de Déu per
encaminar les ànimes al destí etern,
predicava, en to solemne, penitència i
una forta austeritat, doncs era aspra
la manera que treia les
«paparrusques» de totes les
consciències.
El quaresmer era esperat amb molta
d’expectació i les esglésies l’utilitzaven
per rompre la rutina de sentir a tota
hora les mateixes veus, tots els dies
anava fent espectaculars sermons,
amb constant cops damunt la trona.

Més que eludir a la misericòrdia divina,
en general, semblava un acalorat
míting o un drama d’en Gautier
Casaseca. Mentre, la fidel feligresia
anava seguint punt per punt i gairebé
tremolosa les amonestacions, sobretot,
en referir-se a la justícia del
Totpoderós i a l’horrorós foc infernal.
Per altra banda, el capellà quaresmer
no es cansava de repetir la necessitat
de complir el precepte de confessar-
se, almanco un pic a l’any. Als qui
només s’atracaven al confessionari
aquests dies, se’ls coneixia per xots
pasquals i tots els qui ho feien per
Pasqua Florida, rebien una papereta
com a comprovant d’haver rebut
aquest sagrament.
L’escenificació dels Dotze Sermons,
amb renous de cadenes, banderes i
faroles replenes de simbolismes que
ningú entenia. Cases Santes, fent torns
de vetlla fins a la matinada.
Processons, on els «carapunats» eren
portadors del protagonisme i els confits
ben apreciats. Tot seguia els
tradicionals itineraris amb la mateixa
gent.
Avui, ja no es creu en «jaies
quaresmes» ni en la major part dels
rituals d’antany. Res és com era, ni
millor ni pitjor, com si fos d’una altra
galàxia.

La Setmana Santa, en el nostre temps,
podria dir-se setmana d’esplai, o de
l’oci... doncs res convida a
l’endinsament per fer una reflexió
personal. Es pot contemplar en una
dimensió cultural o històrica, però no
en l’aspecte religiós.
Vogant per dins el pensament, potser
comprenguem l’essència, el vertader
significat d’aquells fets
transcendentals, que estan vinculats a
la moguda història d’Israel, fa uns dos
mil anys, i que van més enfora que
unes Quaranta Hores i el Rosari de
l’Aurora.

Cristòfol  Carrió i Sanxo
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

Del meu recer

L’ensaïmada

Dins el conjunt variat de tradicions,
costums i herències d’un poble hi
naveguen bàsicament la cuina i la
medicina popular. Per això, ens
ocuparem d’entrada, d’aquesta pasta
amb forma d’espiral anomenada
ensaïmada, que pren nom de saïm, un
dels seus ingredients. Bàsica en els
bons berenars d’antany, on qui podia,
començava la jornada gaudint de la
seva singular dolçor.
L’ensaïmada segurament és la
capdavantera del plat dolç mallorquí i
és un reflex del que passa als pobles.
Record una encantadora veïnada que
tots els diumenges comprava una
ensaïmadeta i, per tal cosa,
l’anomenaven llépola. A vegades he
pensat si era l’ensaïmada la que
l’influïa perquè fos tan bona persona.
L’ensaïmada gaudeix d’una
popularitat tan extraordinària, que  pot
considerar-se que actua com a
relacions públiques eficient, que forma
part dels atractius de ganxo turístic,
que caracteritzen la nostra
idiosincràsia.
Són ancestrals els anys que tenen les
nostres ensaïmades, tants que s’ignora
quan començà el seu naixement.
Alguns diuen que els àrabs ja la
testaren, altres que ja la va provar el
rei conqueridor. El que és cert és que
té la consideració de «vostra mercè»
i que consta documentació del segle

XVII. Actualment, no existeix altra
pasta dolça semblant i no se’n coneix
altra en el món.
Vet aquí, doncs la necessitat de garantir
que el producte ofert respon a la seva
merescuda popularitat. Per tot arreu
podem tenir a l’abast forns que fan
com toca les ensaïmades. A Ciutat, es
poden trobar els emblemàtics forns
antics i més moderns, que com a bons
professionals fan la feina ben feta;
també, en la majoria de pobles.
Un glosador va tenir l’encert de versar
així l’ensaïmada:

Elaborar l’ensaïmada
és tasca molt singular,
que Mallorca té guanyada
des d’època secular.

Pastau farina de força,
sucre, ous i el llevat,
estirau bé com toca
i tot ben ensaïmat.

Amb la pasta feis cordó
i el pastell enrodillat,
a punt d’enfornar-ho
i ja cuit ben ensucrat.

Vos assegur que té fama
aquest pastís mallorquí,
que es menja amb bona gana
amb la llet el dematí.

En els seus orígens l’ensaïmada no
duia farcit de cap classe i són tan i tan
bones perquè la seva elaboració està
emparada d’història i saviesa.
Qui no recorda aquelles taules llargues,
amb estovalles blanques, en motiu de
noces, batejos, comunions... El més
tradicional era la xocolatada amb
ensaïmades. No solia faltar el que
tenia fama de menjar-ne més, per
això es deia: saps quantes n’ha
menjades?
Són escenes del bon nom en què es
vesteix l’ensaïmada. Gent espavilada
volgué provar d’elaborar-les fora
d’aquí i pots pensar tu si sortiren
iguals.
L’ensaïmada, un «que mullar» exquisit.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

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

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

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

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

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.

SE NECESITA

Oficiala Peluquera

para Cala Rajada

Se ofrece trabajo todo el año

2 dias libres a la semana

Información al Tel. 606 326 326
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40 anys de la fundació del Club local Llevant
(Transcripció feta per G. Bisquerra)

A la reunió de la Junta Gestora de
novembre es va tractar sobre alguns
articles que s’havien modificat, altres
que es suprimiren i altres que
s’afegiren als estatuts, que s’havien
de remetre a l’autoritat governativa
per a la seva aprovació. El 15 de
novembre es van reunir una altra
vegada i es va acordar convocar una
assemblea general extraordinària per
procedir a l’elecció dels càrrecs
directius de president, secretari i
tresorer conforme a l’article
corresponent dels estatuts.
El dia 18 de novembre de 1974 es
reuniren al local social del club els
antics presidents haguts des de la
fundació del club per elegir una Junta
d’Eleccions, la qual estaria formada
per tres membres (president, secretari
i tresorer), d’entre tots els associats
fundadors i en el seu defecte dels més
antics.
Per president quedà nomenat Miquel
Artigues Gili, per secretari Aurelio
Conesa Ruiz i per adjunt Joan Bujosa
Tous. De tot es donà compte al
secretari de la Junta Gestora del Club.
El dia 30 de novembre de 1974 es va
celebrar al local social del club una
assemblea general d’associats, a la
qual es tractà el següent: Oberta la
mesa electoral presidida pels antics
presidents, el secretari va procedir a
la lectura de les candidatures
presentades pels associats i s’efectuà
seguidament la votació, la qual va
quedar com segueix: president Antoni
Esteva Sullà, secretari Guillem
Bisquerra Ferragut i tresorer Miquel
Gili Morey.
Així es va tancar la sessió, de la qual
es va aixecar acta.
Era el 16 de desembre de 1974 quan
es reuniren els tres directius abans
elegits en assemblea general
extraordinària i es va procedir a

l’elecció dels càrrecs de vicepresident,
vicesecretari i vicetresorer, els quals
recaigueren en els socis Climent
Obrador Servera, Margalida Morey
Pons i Jaume Alzina Mestre
respectivament. Com a gestor va ser
elegit Miquel Morey Sureda. A
continuació el president va elegir els
vocals següents: Antoni Gili Ferrer,
Aurelio Conesa Ruiz, Jaume Casellas
Flaquer, Nicolau Carrió Santandreu,
Rafel Gili Sastre, Joan Alzamora Moll,
Jordi Llull Riera, Joan Mesquida
Muntaner, Maria Gili Ginard i Antònia
Tous Esteva.
Reunida la nova Junta Directiva el dia
18 de desembre en sessió ordinària es
discutí el següent:
La formació d’un jurat per seleccionar
les obres presentades al certamen
literari Vila d’Artà i es va acordar que
es formàs amb membres de la localitat,
essent Joan Bujosa Tous, Jaume
Morey Sureda i Joana Carlota Corrales
els designats. Pels dibuixos nadalencs
exposats a la Caixa de Pensions es va
elegir a Joan Mesquida Muntaner.
També es va aprovar fer un curset de
socorrisme com també un butlletí que
sortiria periòdicament cada dos o tres
mesos, del qual s’encarregaria un
membre directiu a designar.
Enviar també «saludes» a totes les
jerarquies locals, amb motiu de
l’elecció de la nova Junta Directiva, i
que l’entrega de premis del certamen
i dibuixos es faria la tarda del dia de
Sant Antoni a l’entreacte del concert
a celebrar a càrrec dels Blauets de
Lluc al Teatre Principal.
L’Obra Cultural Balear havia fet
oferta de celebrar tres conferències
sobre la història de Mallorca
presentades per Sebastià Serra i els
dies serien el 22 i el 29 de gener i l’1
de febrer.

Com cada any s’acordà la preparació
de la festa de Sant Antoni amb un
fogueró i convidar els socis a menjar
llonganissa, botifarró i vi en
abundància, tot això en col·laboració
amb la Caixa.
El dia 13 de gener es va reunir altra
volta la Junta Directiva en sessió
ordinària, de la qual extractam el
següent: Ultimació dels detalls per a la
festa de Sant Antoni i també
l’ambientació per al concert polifònic
a celebrar el dia 17 a la tarda, com
també l’entrega dels premis dels
concursos celebrats. Es va aprovar la
confecció d’un segell del Club per
estampar a les citacions afegint la
paraula Artà. També es va confirmar
celebrar les conferències acordades i
agrair per escrit a Llorenç Matamalas
la deferència que tingué amb el Club
en relació amb la moqueta destinada
a la sala de ballet, com també a
Francesc Lliteras de la Cristaleria
Manacor, pel seu obsequi dels miralls
per a la dita sala.
Per al dia 19 de gener es va proposar
fer una excursió a peu al Pas des
Parral. També es va tractar de cercar
una persona adequada per ocupar la
plaça de conserge del Club, encarregat
d’obrir i tancar el petit bar tres dies a
la setmana.



 47
14 març 2008
Número 785

47

Sopa de lletres

Guillemots
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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           

HORITAZONTALS: 1. El ganivet del matador de
porcs. Consonant. 2. Jo li telefonava però la línia estava
ocupada perquè xerrava amb qualcú altre. 3. Que
consta de tres lletres però dit de manera més elaborada.
4. Naveguem proa al vent. Saps que hi va de poc a poc.
5. Llevam una part, sostraiem, com els infants a la
classe de matemàtiques. Em ven i diu que ja li pagaré
en poder. 6. Càlculs salivals. 7. Un dels partits que
s’han presentat a les eleccions generals, amb la
denominació de la nostra Comunitat. On va arribar a la
fi Ulisses com si nosaltres arribàssim a la nostra
estimada terra d’Artà. 8. El que fan la mula i l’arada
antigament i el tractor ara, que ret més (pl). On van els
estudiants a l’hora de berenar a l’escola. 9. Inactives,
que no es poden moure, com mortes. El que surt d’un
instrument musical, per exemple. 10. Consonant.
Regalimaven de tant d’esforç. Consonant.
VERTICALS: 1. Què seria del teatre sense aquest. Un
altre dels partits d’aquestes eleccions que hem pogut
votar aquí. 2. Li toca, pertoca. 3. Que es poden deixar
de banda, que es poden eliminar. 4. És molt jugador i li
encanta aquest joc. No, cuit no el vull. 5. Artista que

pinta o esculpeix certs éssers vius. 6. Amb això assenyales. Paraula, com les d’aquests encreuats. Terminació verbal.
7. Ull d’insecte. Espai de temps transcorregut. 8. Enrareix, fa manco dens, com l’oxigen quan pujam a grans altures.
Consonant. 9. Orgull, desig excessiu de ser lloat (pl). 10. Mancàs, hagués de mester i no tengués. Embarcació
d’esbargiment, que no solen tenir els sofrits pescadors.

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

Cercau les següents races canines:
afganès, beagle, boxer, chihuahua,
dàlmata, doberman, maltès, pequinès,
pointer, rottweiler.
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

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

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

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

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

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

 

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

Fa 40 anys
Març del 68

El P. Ginard, aquest col·laborador tan
estimat de Bellpuig, acaba de publicar
el volum II del seu famós cançoner
que, en estar acabat, serà una obra
monumental, per la seva extensió
enorme i pel seu contingut
interessantíssim. El volum que tenim
a la vista conté unes 5.000 cançons
(això es diu molt aviat) referents a
animals, arts i oficis, astres i temps,
coses del camp, la casa i el vestit, les
nostres danses, endevinalles i cançons
humorístiques i satíriques.

Fa 25 anys
Març del 83

Las nuevas instalaciones del Matadero
Municipal ya funcionan. Desde hace
pocas fechas, y sin ninguna clase de
inauguración oficial, ha entrado en
servicio el nuevo  matadero, situado
en la carretera d’Es Racó, contigua al
camppo de futbol de Ses Pesqueres.
[...] El animal completamente
inconsciente debido al schock
producido por la descarga eléctrica y
situado ya en la zona de matanza, es
sacrificado y descuartizado sin que
sea descolgado de la percha [...]

Fa 10 anys
Març del 98

L’Ajuntament d’Artà ja ha elaborat
l’avantprojecte per a la rehabilitació i
aprofitament social de l’antiga estació
de tren d’Artà i dels seus voltants. La
revista Bellpuig, juntament amb la
premsa forana de Mallorca ha iniciat
una campanya per defensar la
recuperació del tren. En aquest sentit
qualsevol acte de millora de les
infraestructures ferroviàries és motiu
d’alegria per nosaltres. [...] Sembla
que les negociacions amb el director
general de FEVE van per bon camí i
la cessió de l’estació ja està propera.

 C/ de les Parres
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De viatge per la xarxa
 265entreteniments

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

Estudis Telekito
http://www.telekito.org/
Exposició dels fotos de Jeff Brower,
a Montréal, Québec. En Català!

F. Nogués Guizy - fotogrtafia/
photography
http://personal.telefonica.terra.es/
web/perfectpair/fotos.htm
Pàgina del fotògraf barcelonès
Fernando Nogués Guizy. Eivissa,
Barcelona…

FondoImagenes
http://www.fondoimagenes.com/
Pagina de fotografies ordenades per
temas

Foto.aerea.net : Fotografía i Filmació
Aèria
http://www.foto-aerea.net/
Fotografía i Filmació Aèria amb
Dirigibles Captius i Helicòpters de

Ràdio Control. Reportatges Aeris.
Servei Urgent 24 hores.

Fotoespai Barcelona Centre d’Imatge
http://www.fotoespai.cat/
Escola de fotografia, curs general,
foto creativa i comercial, seminaris i
monogràfics. També intensius i en
cap de setmana. Tots els cursos son
fonamentalment pràctics, amb les
explicacions teòriques adients per a
dur-los a terme.

Fotografia by Gerardinho - Fotografies
del Món
http://www.gerardinho.com/
Pàgina de Fotografia amateur d’en
Gerard Sòria. Visita per diferents
indrets del món sota la mirada d’un
fotògraf amateur de Sant Cugat i
descendent de brasilers.

Fotografia de Natura a Mallorca
http://www.fotodenatura.com/

Col·lecció de Miquel Àngel Dora de
paisatges, flora, fauna i foto-denúncia.
Tauler d’anuncis. Arxiu i materials
diversos.
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oferta cultural
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TORNAREM EL DIA 28/III

cloenda
 268

A
m

b m
otiu d’haver-se com

plit el centenari de les «Josefines», publicam
 una foto la qual representa els m

em
bres «del C

or de Santa Isabel» Era l’any 1924.
A

questes dones estaven dedicades de ple a col·laborar en els actes de les Josefines sobretot am
b les seves veus que D

ª Em
ilia C

aldentey dirigia am
b m

olt
encert ajudada per D

ª C
olom

a B
lanes. A

 m
és de cantar a les festes del convent, feien m

olts de concerts a la sala de les Josefines.
A

nom
enam

 les retratades d’esquerra a dreta.
D

retes: M
aria Flaquer (M

angola), A
ntònia Esteva (M

ola), M
aria M

assanet (B
arraca), M

argalida B
isquerra (C

aleta), Joana A
ina Sureda (de Son Punyal),

B
àrbara Lliteras (Sallera), Francisca X

am
ena, Pilar N

ebot (filla d’un G
. C

ivil) i C
atalina Sureda (de Son Punyal).

A
ssegudes: M

aria Pom
ar Font (B

overa i m
are dels germ

ans N
onga), C

olom
a B

lanes (Patrona), C
olom

a Sureda (M
etgeta), M

aria Ferrer (filla del batle
Ferrer), C

arm
e B

lanes (Patrona), C
atalina Espinosa (B

utla).
Poques ho poden contar, ja que per l’edat quasi totes han passat a m

illor vida.

Racó
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