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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
Trobada del 1r de maig a l’ermita
El primer de maig com ja és tradicional
al nostre poble es va celebrar la diada
de fi de curs de la catequesi dels
infants artanencs a l’ermita.
Molts pobles de la nostra comarca i
arreu de l’illa voldrien tenir un lloc tan
emblemàtic per poder gaudir d’una
diada com aquesta que podem fer i
feim els artanencs. Però com tot,
sembla que cansa i de cada any pareix
que la gent no acudeix com fa un
grapat d’anys. És una llàstima que el
poble no faci seva aquesta diada i la
converteixi en la primera en la seva
categoria. (Un 5% és una xifra
realment baixa.)
Enguany el temps va acompanyar i va
fer una jornada quasi més bé d’estiu i
una lleugera brisa que va fer que la
gent gaudís d’estar plenament al sol.
Foren 270 persones (encara que
passarien les 300 les assistents), que
s’acostaren a recollir el plat de paella,
ensaïmada, begudes, amb els quals al
mòdic preu de 10 euros (a benefici de
les obres de la sacristia de la parròquia),
pogueren omplir-se l’estómac i gaudir
d’una completa jornada.
Sobre les 12 del migdia es va celebrar
l’Eucaristia vora l’era, amb càntics
acompanyats enguany per música en
viu de la mà d’en Conrad i la veu
angelical de na Cati Massanet. La
missa fou concelebrada per tres
capellans i presidida pel rector Antoni
Amorós, el qual va pronunciar una
breu però sentida homilia seguida per
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari

Nova adreça

nombrosos feels, i l’eucaristia molt
participada sobretot pels nens i nenes
catequistes, molts dels quals havien
pernoctat a l’ermita la nit anterior
com també sol ser costum.
Després del dinar es va poder
assaborir un bon cafetet o rebentat i
més de dos polos que els amics adults
havien preparat.
Sobre les tres de la tarda quasi tota la
gent tornà cap a la Vila, molts joves i
no tan joves a peu, i altres més majors
en cotxes particulars.
Entre els assistents es va fer present
el batle Gili i altres regidors actuals i
antics de la Sala, els quals com
qualsevol artanenc gaudiren del dinar.
Com a quasi tots els actes, es va notar
la presència dels nostres xeremiers,
els quals alegraren la diada.
Creim que es pot donar l’enhorabona
a tots els que d’una forma o altra
participaren en l’organització de la
festa, en especial als cuiners, ajudants
i altres persones que serviren el dinar
com també els que fan el cafè, i els
que cuidaren que la celebració fos
ben digna.
Esperem que en anys venidors la gent
es decideixi a participar en aquesta
diada del primer de maig, assistint
massivament a la nostra ermita, lloc
de peregrinació del poble d’Artà.
També un agraïment als ermitans per
concedir la celebració de la diada
rompent la soledat i serenor de la
nostra ermita de Betlem.
Per molts d’anys!
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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
Diada a Betlem
El passat diumenge dia 27 d’abril es va
celebrar la ja tradicional diada de fi dels
cursos d’adults a les cases de Betlem
que l’ajuntament d’Artà organitza.
Prop de les dotze l’esplanada d’aquest
lloc emblemàtic va romandre de gom
en gom de gent que per un preu mòdic
de cinc euros va esperar per degustar
un bon dinar a l’aire lliure, on molts
feren l’entrant amb viandes duites de
casa seva.
Abans del dinar, el batle va fer un petit
discurs propi de la diada. També s’hi
van veure alguns regidors i regidores
de l’equip de govern i altres convidats.
Sobre les dues, la gegant paella que
varen preparar el popular cuiner Jordi
Pistola i la seva esquadra d’ajudants,
va quedar a punt per ser degustada.
Foren 380 les persones que es posaren
a la cua i els van entregar un bon plat de
paella, vi, aigua, ensaïmada, gelat i els
que en volgueren fins i tot cafè.
La paella va ser bona (sense poder dir
que fos de primera), i es va poder
refegir, cosa que alguns varen fer.
El sol es va fer present i també un
oratget que va ser ben rebut, ja que
l’ambient era més bé d’estiu. El grup
artanenc de xeremiers es feren presents
i amenitzaren la trobada amb les seves
interpretacions.
Després del dinar alguns feren una
mica de sobretaula i molts tornaren a la
vila bé en cotxe o en l’autocar que
l’ajuntament havia posat a disposició
dels assistents.
Per molts d’anys.
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noticiari

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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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.

 440

noticiari
Programa de suport als familiars cuidadors de persones majors

Els serveis socials de l’Ajuntament
d’Artà tornen posar en marxa el taller
de Suport als Familiars Cuidadors de
Persones Majors que ofereix l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials. Es tracta
de 8 sessions formatives i de suport
grupal que es faran a Artà, de manera
continuada, dins el mesos  de maig i
juny. Aquestes sessions estan obertes
a tota persona que tengui cura d’algun
familiar major i vulgui assabentar-se
de temes relacionats amb l’atenció
familiar dels majors a casa.
Les persones interessades s’han de
dirigir a la Treballadora Social del
Centre de Dia d’Artà, telèfon:
971835187

Objectius del taller:
1.1.- Promoure la qualitat de vida dels
familiars cuidadors recolzant la seva
tasca i potenciant la seva capacitació.
1.2.- Informar i formar als familiars
cuidadors,  en aquells temes
relacionats amb la seva tasca.
1.3.- Oferir suport individual – familiar
específic, dins l’àmbit comunitari, a
aquells familiars cuidadors  que ho
sol·licitin i que, prèviament, s’hagin
inscrit al programa.

TTAALLLLEERR  DDEE  FFAAMMIILLIIAARRSS  CCUUIIDDAADDOORRSS  
DDEE  PPEERRSSOONNEESS  MMAAJJOORRSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
         

 
SI CUIDES D’ALGUN FAMILIAR MAJOR: 

  
• Informació i inscripcions: Centre de Dia Artà. Telèfon: 971 83 51 87 
• Dates:  13, 15, 20, 22, 27, 29 de maig  més  3 i 5 de juny de 2008 
• Horari: dimarts i dijous de les 18:30h a les 20 h. 
• Lloc:  Saló d’Actes de la Residència  de Persones Majors. 

 

      Organitza:                                                                                       Col·laboren: 
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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

El comitè local d’Unió Mallorquina d’Artà-Colònia de Sant Pere renova la seva directiva
Magdalena Llull i Mª Antònia Sureda, elegides noves Presidenta i Secretària del Comité Local d’UM Artà
i la Colònia de Sant Pere

El passat dimarts dia 22 d’abril el
Comitè Local d’Artà elegí els seus
nous dirigents, tal i com es preveu
als Estatuts d’Unió Mallorquina,
que preveuen la renovació de les
juntes locals després de cada
Congrés.
El nou equip directiu, que fou votat per
unanimitat de tots els membres de
l’assemblea, serà presidit per
Magdalena Llull, la Secretària serà
Mª Antònia Sureda i els Vocals seran
Pau Amer Martorell, Bartomeu Brunet
Guerrero, Joan Caldentey Barceló,
Jeroni Cantó Servera, Ana Maria
Corraliza García, Apol.lònia Genovart
Servera, Bartomeu Gili Nadal, Rafel
Gili Sastre (batle i portaveu), Maria
del Mar Llaneras Pascual, Francesc
Lliteres Pomar, Salvador Martí Bisbal,
Esperança Massanet Forteza, Paulí
Mayol Nieto, Miquel Sebastià Moll
Ferragut, Carme Negre Corraliza i
Sofia Villan Corantes de Teran.

Després de l’Assemblea els assistents
es reuniren a un sopar on s’encoratjà
al nou equip a seguir fent feina per
Artà i la Colònia i per Mallorca.
L’Assemblea comptà amb
l’assistència del Batle i membre de
l’Executiva d’UM i vocal del Comitè
Local d’Artà, Rafel Gili, així com els

regidors d’UM al consistori, afiliats i
simpatitzants del partit nacionalista a
Artà i la Colònia.

noticiari

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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noticiari
El Govern té previst destinar 1.647.493 euros per a l’ampliació de Na Caragol

La consellera d’Educació i Cultura,
Bàrbara Galmés; el director general
de Planificació i Centres, Miquel
Martorell; i el gerent de l’Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals (Ibisec),
Francisco Fernández Terrés, han
donat a conèixer l’estat d’execució
de les obres incloses en el Pla
d’Inversions en Obra Pública 2008
del Govern de les Illes Balears. Segons
hem pogut llegir al dossier explicatiu
que acompanya aquest pla d’inversions
hi ha previst destinar un total de
1.647.493 euros al CP Na Caragol
per a la construcció de l’escola per a
infants de 0 a 6 anys. Ara fa falta
veure quan començaran les obres ja
que l’ampliació del col·legi s’ha
convertit en una necessitat urgent que
millorarà qualitativament l’educació
dels infants.

L’OBRA SOM TOTS !!
La nova delegació de l’Obra Cultural
Balear vol agrair públicament l’esforç
de totes les persones que vàreu fer
que la I Diada de l’OCB d’Artà fos tot
un èxit. És del tot impossible citar una
per una les persones que heu
col·laborat de forma absolutament
desinteressada en els diferents actes
que es varen dur a terme dissabte dia
26, per la qual cosa evitarem citar
noms. A més, seria injust no poder
nomenar els centenars de persones
que varen anar passant al llarg del dia
per la plaça del Conqueridor, així com
les més de quatre-cents que varen
assistir a l’acte de cloenda del Teatre.
Prop de cent nins i nines varen poder
jugar amb la nostra llengua; setanta
varen ser les persones que realitzaren
el I Dictat conjunt a Artà; centenars
de nins i nines, pares i mares, padrins
i padrines... ballaren amb els Cucorba,
els Xeremiers i les agrupacions
Esclafits i Castanyetes i Artà Balla i
Canta; i fins a quatre-centes persones
varen poder gaudir de l’espectacle

Artà: Veu de Cultura que va tancar
la Diada dins el Teatre.

L’Obra som tots! I els artanencs i les
artanenques així ho heu corroborat.

Ara toca seguir fent feina, i el vostre
suport segueix sent imprescindible i
necessari. Per això, aprofitam
l’avinentesa per demanar-vos que us
faceu socis i sòcies de l’OCB. Ho
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.

podreu fer al web
www.ocbarta.wordpress.com  [fes-
te soci] o omplint les butlletes que
trobareu al Teatre d’Artà.

D’altra banda, anunciam als partici-
pants del I Dictat conjunt que podeu
mirar els resultats i els guanyadors
dels diferents premis a la mateixa
pàgina www.ocbarta.wordpress.com.
Per qualsevol comentari escriviu-nos
al mateix web o al nostre correu
electrònic ocbarta@gmail.com.

Volem acabar com hem començat,
donant-vos les gràcies, perquè agrair-
vos l’interès mostrat és el mínim que
podem fer. Per la nostra part, dir-vos
que seguirem  treballant per i amb la
nostra llengua, la nostra cultura i el
nostre patrimoni, sense excloure ningú,
cap col·lectiu, ni grans ni petits ni
homes ni dones ni estrangers... perquè
la nostra política és ben clara: l’obra
som tots. Gràcies artanencs.

noticiari
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CENTRE JOVE 

A les 20 h, Batucada a càrrec de la Timbalada 
de Son Servera,  el recorregut s'iniciarà a 
la plaça dels patins i finalitzarà al Centre Jove.  

A les 22 h música a càrrec del millor DJ local. 

A les 19 h

Qui sap més? 
Videojocs

A les 19 h

Competició de futbolí 

A les 21 h                      al poliesportiu

3 x 33 x 33 x 33 x 3    

A les 18 h

Tarda de cinema 

A les 19 h
Creus que coneixes totes les 
tècniques per a lligar?". Vine al taller: 
"Aprén a lligar."

A les 18h

 "Taller de graffitis"  
a càrrec de MAIO I DZT

De les 10 h a les 14h 

"Excursió amb mountain bike”
Estàs preparat?".
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noticiari

NATACIO
D’HIVERN
Activitats:

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

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

 

Bases 

 

III Premi Artà 

de Narrativa 

Breu 
 

2008  

 

 

 

 

Bases 

 

III Premi Artà 

de Narrativa 

Breu 
 

2008  

 

 

 

Podeu passar a recollir
les bases i/o entregar
les narracions per:

Biblioteca de Na
Batlessa

C/ de Ciutat, 1
07570 Artà

Tel. 971 83 52 67

Biblioteca de la
Colònia de Sant

Pere
Pl. de la Bassa d’en

Fasol, s/n
07579 Colònia de Sant

Pere
Tel. 971 58 92 97

Trobada d’escoles de ball de bot

El proper dia 10 de maig, l’agrupació local Esclafits i
Castanyetes organitza una trobada d’escoles de ball
mallorquí. L’encontre començarà a les 5 del capvespre a la
plaça del Conqueridor i tindrà com a grups participants
l’escola d’Aires de Pagesia de Sant Joan, l’escola de
ball de Santa Margalida i l’escola de ball i música
d’Esclafits i Castanyetes, entre d’altres. Per tancar l’acte,
es realitzarà una estona de ball obert per tothom.
Des d’Esclafits i Castanyetes es convida a tot el poble a
assistir a aquest acte.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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Tinformarem gustosament

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

Tenda de salut  Bioladen - Health Shop

Abril

Tenda de renovació per de dins i per fora
Verdura fresca biològica a baix preu
Complements de plantes que tajuden a tornar al pes ideal
Cosmètica neta molt eficaç per tornar lequilibri a la pell

SA  MOLÍ Son  ERMITA Colònia  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet BETLEM Sant Pere
divendres, 11 14,4 15,4 15,4 12,1 17,6 16,5 20,0
dissabte, 12 0,3 0,4 0,8 1,8 1,5 0,9
diumenge, 13 1,1 0,7 0,4 1,6 4,6 1,0 0,4
diumenge, 20 4,8 4,4 4 5,0 4,2 4,0 3,9
dilluns, 21 1,7 0,4
dilluns, 28 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,0 1,2

MES 24,0 22,3 22,4 21,2 29,8 24,0 26,4
ANY NATURAL 158,1 154,6 161,1 161,3 158,2 120,6 137,4
ANY AGRICOLA 666,3 743,0 761,5 703,6 743,3 664,9 768,3

MES 126,4 123,0 123,0 119,6 128,0 122,0 175,2
ANY NATURAL 304,3 291,3 295,0 290,4 252,5 338,4
ANY AGRÍCOLA 709,0 690,9 671,3 652,5 674,8 775,6
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES ABRIL DE 2008

TOTALS

Abril
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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.
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Temperatures d'Abril 2008

Temperatura Màxima: 24,6 ºC (dies 9 i 26).
Temperatura Mínima: 3,6 ºC (dia 5).

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 15,4 11,6 13,5
2 22,7 7,9 15,3
3 20,2 7,6 13,9
4 15,9 11,2 13,6
5 20,1 3,6 11,9
6 24,0 8,0 16,0
7 15,3 8,9 12,1
8 21,7 11,4 16,6
9 24,6 14,2 19,4

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

Mitjana 20,5 9,9 15,2

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Abril 2008   

Ecos

Defuncions mes d’abril

Dia 01, Joan Genovard Ginard, 13 anys (Càndil)
Dia 03, Antoni Mª Amorós Ferragut, 64 anys (de sa Drogueria)
Dia 07, Sebastià Gili Rigo, 85 anys
Dia 09, Monserrate Alzamora Alzamora, 66 anys (Blanca)
Dia 16, Sebastià Ginard Mesquida, 60 anys (d’Es Campet)
Dia 17, Gabriel Sansaloni Esteva, 68 anys (Pamboli)
Dia 19, Maria Corraliza Garcia, 59 anys (Corraliza)
Dia 19 Francisca Terrassa Quetglas, 90 anys (Butla)
Dia 22, Martin Wichmann, 24 anys (Alemany afincat a Artà)
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Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Racó del poeta
L’INDRET

Vull ignorar l’auguri del meu dubtós trajecte,
- il·lògica tongada d’albades i crepuscles.

No em plau entendre res de l’afany que deserta
glaçant-me l’endemà pel raval de l’efímer.
No sé gens del perill de reblar uns hemistiquis,
ni d’aquest llarg sigil, com a de tintoreres,
que subjuga tenaç tot el meu cor precari.
Vull confondre el neguit que pervers em recorda
l’indret definitiu on és present l’absència.
No m’esmenteu l’abís, ni l’entorn, ni la fita,
d’aquell terme sornut on el final despunta
i es tornen els amors subtilment prescindibles.

No sé prou com jutgeu la meva covardia,
ni la fe que nodriu del pervenir que guaita.
Doneu-me, si de cas, un fraseig que conformi...

Quan callada la ment, no obligui la paraula,
d’on trauré el vers capaç de fer callar el mutisme?

Joan Mesquida

Del seu poemari HÀLITS, guanyador de la Rosa d’Or de la Pau
en el Certamen Literari Castellitx d’Algaida 2008.

Urbanisme
Menys totxos
Escriure és representar mitjançant
signes convencionals l’idioma o
idiomes que parlam. I, de què es parla
avui al carrer, en els bars, a la tele, o
a la taula mentre dinam o sopam? Es

parla de què la indústria immobiliària
i de la construcció han entrat en un
procés de recessió o crisis. Acostumats
com estàvem a veure com cada any hi
havia més pisos i cases canviant de

mans, el descens de compravendes fa
un retrat ben simptomàtic de la situació.
El descens  en les operacions
immobiliàries es fan notar en el nombre
de solars, cases i apartaments amb el

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat
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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

rètol de «es ven». És igualment evident
que l’índex dels habitatges acabats i
venuts i que resten sense ocupar és
molt alt, lo qual parla més d’inversions
que d’habitatges on els propietaris hi
pensin estiuejar. Així mateix ha baixat
la febre compradora dels promotors
que cercaven i pagaven a preu d’or
solars i immobles ben situats per a fer-
hi blocs sense cap consideració per
l’entorn urbà. De manera semblant
passa amb les finques rústiques.
En conjunt és un fet que el sector
immobiliari i de la construcció a la
Colònia com en altres indrets de l’illa
es retura i no creix tant.
I els preus? Els preus es mantenen,
però no pugen. Aquest fet aporta ja
per a si mateix una valoració del
moment en que es troba el sector.
Durant molts anys una manera segura
de rendabilitzar  uns doblers era
invertir-los  en solars o habitatges.
Ara, a curt termini, la cosa ha canviat.
Com ens afecta aquesta situació?
Depèn del punt de vista com es miri i
de la circumstància en que cada
persona o sector de la població estigui
implicada en l’actual contingència
econòmica. Aquí a casa nostra la
impressió, a cop d’ull, és que la
construcció en l’àmbit de les petites i
mitjanes empreses no ha notat la
recessió. Es tracta d’empreses de
caràcter local molt consolidades i no
pareix  que, de moment, les hagi
d’afectar la recessió econòmica per

la qual passa el sector immobiliari.
D’empreses de més volada es
remoreja que es poden sentir més
afectades, que han aturat obres i que
no en comencen de noves. Es tracta
de grans empreses, moltes d’elles amb
domicili social fora de la Colònia.
L’efecte dominó d’aquesta crisi pot
fer mal igualment a alguns restaurants
(molts de treballadors vinguts de fora
en són clients habituals a l’hora de
berenar o dinar) i amb  menys intensitat
als comerços.
Des del punt de vista del territori i del
paisatge urbà, l’actual moratòria
induïda per la crisis immobiliària, pot
resultar beneficiosa i servir per a

reflexionar sobre el model de
creixement que es vol per a la Colònia,
tinent en compte factors com qualitat
de vida, abastiment d’aigua potable,
capacitat de les actuals instal·lacions
de recollida i depuració d’aigües
brutes, aparcaments, mobilitat
urbana...
El que acab d’esbrinar no és sinó una
percepció parcial, a peu de carrer, del
que es diu o comenta i del qual en deix
representació escrita. En definitiva
un punt de vista pendent de contrastar
amb dades que ens acostin més a la
situació real.
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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
 450

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

Entrevista a Rafel Gili, batle d’Artà i la Colònia de Sant Pere

Aquest mes farà un any des de que UM va guanyar per amplia majoria les eleccions municipals d’Artà. Poc temps
desprès En Rafel Gili, cap de llista d’aquest partit, va assumir la batlia amb el suport del grup socialista. En Jeroni Cantó,
a proposta del batle, fou anomenat delegat de batlia de la Colònia de Sant Pere. Duim, per tant, escassament un any
d’aquesta legislatura i seria faltar a la veritat si es digués que aquí a la Colònia no s’han anat fent coses. Existeix un
torn de policia municipal de matí i capvespre, per a la neteja de carrers es compta amb un treballador fix, amb dedicació
completa i una nova màquina agranadora, s’ha asfaltat el tram més espanyat del Carrer de Sant Joan, s’han renovat
voravies i llevat pins, s’ha tornat a reunir el Fòrum de participació ciutadana...
Així i tot, sense oblidar que resten tres anys de legislatura, queden coses per a fer i es sobre algunes qüestions i actuacions
pendents que la secció de Bellpuig «De la Colònia» ha fet una sèrie de preguntes al batle, En Rafel Gili. Les preguntes
li foren remeses per escrit i ell, amablement, les ha contestat de la manera següent:

BP- En els mitjans de comunicació el
tema de la desacceleració econòmica
és objecte dels principals titulars.
Aquesta desacceleració s’ha deixat
notar també en el nucli i terme de la
Colònia de Sant Pere?
RG- Efectivament pareix que s’ha
entrat en una època de crisis en la
construcció i la Colònia no és una
excepció. Es nota un cert nerviosisme
en aquest sector.
BP- Es parla així mateix de previsions
de nou sol urbà o urbanitzable als
nuclis de la costa. Té previst el govern
municipal d’Artà demanar una
ampliació de sol urbà o urbanitzable
reclassificant sol rústic en àrees de
transició/ harmonització de la Colònia?
RG- No, no s’ha previst cap actuació
d’aquest tipus.
BP. La moratòria en la concessió de
noves llicències d’obres en les
urbanitzacions de s’Estanyol i Betlem
segueix, si no estic mal informat, vigent.
Ens podria dir les causes d’aquesta
moratòria i posar, si es pot, data al seu

final?
RG-La moratòria ve donada per
l’adaptació al PTM de totes aquelles
urbanitzacions que no tenen alguns
dels serveis bàsics, pel que fa a dates
aproximades no em vull arriscar a

donar-ne cap, perquè no està en les
meves mans.
BP.- Quina valoració feria de
l’experiència de recollida selectiva a
la Colònia durant aquest any? Pensa
l’equip de govern ampliar aquesta
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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

experiència al nuclis de s’Estanyol i
Betlem?
RG.- La valoració és molt positiva,
estam molt contents de l’experiència
i llevat d’uns pocs problemes puntuals
creim que el funcionament es tot un
èxit. Degut a la bona experiència, la
regidora de medi ambient, Esperança
Massanet, pensa dur a terme durant
l’any 2009 els estudis necessaris per
ampliar l’àrea de recollida al màxim
de les nostres possibilitats, inclòs el
nucli urbà d’Artà
BP.- Abans de l’estiu, té previst
l’equip de govern fer activitats de
neteja en les zones verdes de
Montferrutx?
RG.- Es tenen previstes moltes
actuacions durant tot l’any. tant a
Montferrutx com a totes les altres
àrees de la Colònia i urbanitzacions

dels voltants, totes elles coordinades
per en Jeroni Cantó.
BP.- La Colònia creix i ha crescut
molt en aquests darrers anys, s’han
fet previsions que s’anticipin als
problemes que aquest creixament
demogràfic pugui comportar: aigua
potable suficient, depuradores, nou
punt verd d’enderrocs, ordenació del
trànsit, aparcaments fora i dintre del
casc urbà...?
RG.- Evidentment el creixement de
qualsevol població du associat tota
una sèrie de demandes de nous serveis
o ampliació dels ja existents. En el cas
de la Colònia puc dir que el
subministrament d’aigua està garantit,
que la depuradora és suficient per
aquest creixement i que s’està fent
feina en el nou punt verd. A més,
intentarem anticipar-nos a altres

possibles problemes o els anirem
solucionant a mesura que sorgeixin.
BP.- Per a quan l’inici de les obres del
nou edifici municipal per a persones
majors de la Colònia de Sant Pere?
RG.- Les obres s’iniciaran una vegada
aprovades les noves NNSS.
BP.- Desitja enviar algun missatge
als coloniers i colonieres?
RG.- Simplement posar-me a la seva
disposició en tot el que pugui fer per a
ells, tant personalment com a través
del delegat de la Colònia o de qualsevol
membre de l’Equip de Govern.
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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)

de la Colònia
Cultura

Mercadet d’intercanvi de
Sant Jordi
El passat 23 d’abril, dia de Sant Jordi,
a l’escola Rosa dels Vents vàrem fer
un mercadet d’intercanvi de contes
infantils.
Durant els dies previs a la diada, els
nins i nines varen dur a l’escola contes
que ja tenien molt vistos, històries que
ja havien escoltat una i altra vegada i
que no volien que s’omplissin de pols
a la biblioteca de casa. A la classe
vàrem fer un registre dels contes que
duia cadascú, en replegàrem molts!
Quan va arribar el dia de Sant Jordi
preparàrem una bona paradeta a
l’entrada de l’escola, la decoràrem
amb tots els treballs que havíem
realitzat (cavallers, dracs i roses) i
vàrem estendre tots els contes talment
una llibreria.
A la una, puntuals, tots els pares i
mares varen arribar i varen poder
triar i remenar entre tots els contes
per endur-se’n tants com n’havien
duit.
Tothom va marxar a casa amb noves
i emocionants històries per descobrir.
Va ser tot un èxit! Ens apuntam la
idea per a l’any que ve.
Xesco
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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Xerrades de l’Escola de Pares i Mares

Comencem la recta final del curs i és
un bon moment de fer balanç
d’algunes activitats que s’han realitzat
des del primer trimestre. Una de les
que n’estem orgullosos, pel seu bon
funcionament, ha estat el conjunt de
xerrades del projecte de l’Escola de
Pares i Mares. Durant aquest curs
s’han realitzat quatre xerrades amb
una molt bona acollida i una valoració
positiva per part dels assistents.
En la primera xerrada, «Els contes a
casa», es va tractar el tema de la
literatura infantil. La xerrada va anar
a càrrec de n’Alba Guillem, mestra
d’infantil de na Caragol, ens va
transmetre la importància de la lectura

de contes als infants i ens va donar
idees per tenir èxit a l’hora d’escollir
els contes més adequats a l’edat i als
gustos dels nostres fills i filles.
En una segona xerrada el
fisioterapeuta Tòfol Salas ens va
presentar el concepte de «salut global»,
que entén la salut, no només com a
absència de malaltia, sinó com a un
benestar físic, emocional,
conductual… en definitiva, un benestar
global que permet un millor
desenvolupament de les capacitats
dels infants.
Les dues darreres xerrades de l’Escola
de Pares i Mares han estat dirigides
per la pedagoga (i mare de l’escola)

Aina Massanet. A la primera, a través
d’un taller pràctic, ens va fer
reflexionar sobre la importància de
reconèixer i d’educar les nostres
emocions i les dels nostres infants. I a
la xerrada que tancà el cicle
d’enguany, n’Aina,  seguint la mateixa
línia de l’anterior, va ajudar a analitzar
diferents situacions comunicatives i
va il·lustrar amb exemples els secrets
que ens poden ajudar a aconseguir
una comunicació positiva amb els
nostres fills i filles.
L’any que ve, doncs, l’escola Rosa
dels Vents seguirà amb aquest projecte
tan interessant esperant que encara
tengui més èxit.

Associació Amics de la Música
Taller de veu 2008
Un projecte educatiu de futur

Parlar de la Colònia de Sant Pere du
necessàriament a parlar del seu passat,
de les  vinyes, figueres i ametllers en
flor, de l’església i la seva espaiosa
plaça, de la badia més gran i bella de
Mallorca, de les seves muntanyes i
pinars... Tot això és real i basta obrir
els ulls per a comprovar-ho. El perill
que comporta aquest idíl·lic legat és el
de convertir-nos en uns coloniers
passius, ocupats en la fruïció de lo
existent, de lo que la natura i uns
primers colons ens aportaren.
Quelcom de tot això implica
l’expressió «síndrome colonier» molt
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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

ESCOLA DE XÓFERS, S. L.

Informa que a partir d’ara a l'oficina de Cala Rajada,
 obrirem de  9,30 a 13,00 i  de 16,30 a 20,00

Cursets intensius ( 15 dies )
Matins i horabaixes

Informa’t dels cursos de  a.  (moto), abans de l’1 de setembre en noves normes
Rapidesa, eficàcia i bon nivell d’aprovats

en us en les tertúlies de cafè de la
dècada dels anys 80 del passat segle.
I que té que veure tot això amb la
música? - Idò, molt i poc. Depèn de
com es miri.
El Taller de Veu, el qual va ja per la
tercera edició, és una experiència
pionera que du camí de consolidar-se.
El seu objectiu és educar els nins i
nines en el cant, en la vocalització, en
l’aprendré a fruir de la paraula culta i
ben dita dels nostres cançoners. Parlar
del Taller de Veu, es parlar d’un
projecte amb cor, cap i convicció.

Neix i creix de l’afecte a tots els nins
i nines, de la iniciativa d’una associació
que sap fer les coses bé, sap el que
vol, cerca les persones capaces de
donar contingut el seu somni, es
procura els mitjans i té fe en el que
empren.
I parlar del Taller de Veu és parlar
d’un projecte educatiu de futur. Els
nostres nins i nines no són ni el passat,
ni el present. Res que estigui ja fet,
com les muntanyes, com els ametllers
i figueres que hem heretat del passat.
Ells i ellas són creixement, canvi,

llavors de futur del nostre poble. Es
tracta, doncs, d’una iniciativa que cal
situar en el context  no tant de la
satisfacció o orgull d’un passat, sinó
en la preocupació i l’esforç per iniciar
els nins i nines en un aspecte cultural
tan important i formatiu com és la
música. Dintre d’aquesta perspectiva
el Taller de Veu que dirigeix Antoni
Lliteras amb l’ajuda ocasional de Mª
del Mar Cladera, esdevé tots els
dissabtes un temps pedagògic i
d’esbarjo privilegiat per als 26 nins i
nines que hi participen.

de la Colònia

Club Nàutic
Algunes de les activitats programades i a realitzar 2008.

Algunes de les activitats aquí
mencionades tenen data de realització,
d’altres no. Des de les pàgines de la
secció «De la Colònia» (Bellpuig)
continuarem informant, a fi de què els
lectors de la revista disposin d’informa-
ció puntual sobre dates i continguts de
les activitats del Club.
− 17 de maig, festa de la lliga d’hivern
de vela i lliurament de trofeus.
− Juny, regata es «Faralló d’Aubarca».
− 14 i 15 de juny, regata «Pollença –
Colònia de Sant Pere.
− 20, 21 i 22 de juny regata de «l’Illa de
l’Aire»
− 22 de juny, concurs de pesca amb
volantí.
− 6 de juliol, concurs de piragües «Illa
des Porro».
− 12 de juliol, Sopar i lliurament dels

trofeus del concurs de pesca.
− Festes Sant Roc, excursió a «N’Es
Caló» amb piragües i «pamboliada»

per a tots els socis del Club Nàutic.
Setembre, excursió amb piragües a
«Sa Cova Gran».



 23
9 maig 2008
Número 789

23
 455

Maquinària a lloguer

Servei camió-grua (30 mts)
Servei camió-grua (16 mts)
Servei grua amb cable
Contenidors servits en grua (1 mts)
Servei cullera (500 i 300 l.)
Camió + remolc (18 palets)
Servei canastra (2 persones)
Cubilots propis (450 i 250 l.)
Servei d’aigua

Serveis de:
Mini-excavadora
Mini-cullera formigonera
Mini-retro excavadora
Mini-retro amb martell hidràulic

Les plataformes aèries amb oruga:
Donen estabilitat longitudinal i equilibri de pes
Poden passar a travers d’espais reduïts
No s’enfonsen dins la gespa ni la fan malbé

C/. Joan Alcover, 1 – 2n – 07570 – Artà - Tel. 971 835 874 – Mòbil 608 435 830

de la Colònia
Associació de Persones Majors
Concurs de petanca estiu 2008

Les competicions de petanca del Club
de Persones Majors de Sant Pere
tenen una llarga tradició i són moltes
les persones que hi prenen part. Dels
diferents concursos que es fan durant
l’any el de l’estiu adquireix especial
relleu i importància. El lliurament de
trofeus esdevé en el context d’una
gran festa a l’aire lliure i sol comptar
amb l’assistència de nombroses
autoritats. La directiva espera que,
com sempre, la participació sigui
nombrosa. Les dates d’inici i final són
les següents:
Inici: 15 de maig de 2008.
Final: 28 de juny de 2008
Ànims i que guanyin els millors!

• 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



9 maig 2008
Número 789

24
 456

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Vela

El passat dissabte 26 d’abril es va
celebrar la vuitena regata d’aquesta
INCREÏBLE lliga «Hivern-Primavera
08». Increïble, perquè des que a la
Colònia hi ha regates (fa 5 o 6 anys)
mai no havíem tengut una lliga tan
llarga sense haver hagut d’anul·lar
cap prova per manca o per excés de
vent. S’ha de dir que aquesta prova
estava programada per a dia 31 de
maig i que es va haver d’avançar
perquè els clubs de Pollença i de
Ciutadella celebren una prova els dies
31 de maig i 1 de juny, la famosa
«Pollença-Ciutadella», que han
hagut de canviar de data a darrera
hora i a la qual solen participar bastants
velers de la nostra flota. Potser per
aquest canvi de calendari, o bé per
qüestions personals, faltaren a la
regata el KAYA (de Jofre/Cantó), el
TRAP (de C. Sitjar), SES XESQUES
(de X. Sastre/X. Fiol), el
MADRUGADA (de G. Crescioli) i el
SAIL AWAY (de T. Miralles). A
més, de bon matí, semblava que no hi
hauria gens de vent i, com que tocava
regata costera, les condicions
meteorològiques no es preveien gaire
favorables. Però... no! A l’hora de la
sortida un vent de gregal d’entre 6 i 9
nusos va fer acte de presència i tothom
va partir cap a la boia 1 situada a
davant Ferrutx. Des d’allà es dirigiren
a la boia 2, situada al mig de la badia,
i després arribaren a la boia de sortida,
per tornar a la boia 2 i finalment
acabar de nou a la boia de sortida. La

primera cenyida va ser molt
interessant, ja que els vaixells que
decidiren cenyir cap a terra es varen
equivocar i es quedaren pràcticament
sense vent, mentre que els que anaren
per fora varen tenir una mica més de
sort i el vent els va fer arribar abans a
Ferrutx. L’AIA (de M. Oliver) i
l’HESPÉRIDES XL (de T.
Massanet) varen mantenir una
aferrissada lluita per la primera posició,
fins al moment en què l’AIA va foradar
l’Espí, just abans d’arribar a la boia 2
i quan anava primer.
L’HESPÉRIDES XL, que ja és
matemàticament campió, no va
perdonar i es va
imposar en real i
en compensat per
davant d’un
SMILE (de C.
Obrador) que de
cada dia va a més
i que segurament
aviat donarà
sorpreses. L’AIA,
tot i no tenir Espí,
va fer una
meritòria tercera
posició, per davant

d’un BAUXA (de J. Fullana) que
anava en pla més de festa, perquè
tanmateix no havia participat encara
en aquesta lliga. Després de navegar,
el patró de l’IDEFIX, B. Weidmann,
va oferir als regatistes una esplèndida
torrada, en la qual tothom es va llepar
els dits. D’altra banda, cal dir que s’ha
contractat un nou monitor de vela que
també s’encarregarà de muntar les
regates de creuers. La propera regata
serà dia 17 de Maig i, a més d’acabar
la lliga, tindrem un parell de velers de
Ciutadella navegant amb nosaltres.
Que hi hagi molta sort. No hi falteu!!

CLASSIFICACIÓ 8ena REGATA: 

Pos Nr.Vela  Embarcació  Patró  Hora 
arribada Invertit  Corregit  Obs  Punts 

1 FRA110  Hespérides xl  Toni Massanet  17:54:26 02:45:23 00:00:00   1.00 
2 ESP5799  Smile  Nicolau Obrador  18:32:00 03:22:57 00:17:19   2.00 
3 ESP6511  Aia  Miquel Oliver  18:09:52 03:00:49 00:19:13   3.00 
4 ESP8599  Tacuma  Toni Llinàs  18:57:13 03:48:10 00:23:17   4.00 
5 ESP7457  Bauxa  J. Fullana 18:27:05 03:18:02 00:24:35   5.00 
6 ESP8686  Suriñe  Carlos Serra  19:12:16 04:03:13 00:38:54   6.00 
7 ESP8567  Idefix uno  Bernard 

Weidmann  18:55:23 03:46:20 00:41:43   7.00 
8 ESP2  Groc  Escola de vela       DNS  14.00 
9 ESP1  Ses xesques  X. Fiol/X. Sastre        DNS  14.00 

10 ESP5781  Trap  Nicolau Sitjar        DNS  14.00 
11 ESP7119  Kaya  Joan Jofre        DNS  14.00 
12 ESP8565  Madrugada   G. Crescioli       DNS  14.00 
13 ESP3  Sail away  Antoni Miralles        DNS  14.00 

de la Colònia
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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

noticiari
23 d’abril, el poble ple de llibres!

El passat dia 23 d’abril va tenir lloc la celebració del Dia del
Llibre a Artà. A partir de les 4 del capvespre i fins
aproximadament les 8, un nombrós públic es va passejar pel
carrer de Ciutat i va poder gaudir de les darreres novetats
en llibres, contes infantils i llibres de temàtiques
especialitzades. La mostra fou amenitzada pels xeremiers
que s’anaren passejant carrer amunt i carrer avall donant un
nota musical molt encertada. Els més petits també pogueren

gaudir del conte el Professor Sorpreses a la terra del
Myotragus. Finalment, a les 7 del capvespre va tenir lloc
l’entrega dels premis dels concursos de narració curta,
de punts de llibre i de dibuix organitzat per la biblioteca
municipal de Na Batlessa i que enguany va comptar amb
una més que acceptable participació.
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noticiari
Acte de presa de possessió de plaça en propietat de nous policies locals

La plantilla de la policia local d’Artà
s’ha vist reforçada amb la presa de
possessió de plaça de nous policies.
D’aquesta manera la plantilla es
compòn de 14 agents i un oficial. A
més, durant el mes de maig s’espera
la incorporació d’un policia turístic. A
l’acte hi assistiren la majoria de
companys de servei i fora de servei
(detall a agrair) que van voler
acompanyar durant l’acte els nous
policies.

Servei d’ocupació
Avís

Als usuaris del servei de renovació de demandes del
SOIB (segellat)
Per raons d’organització de l’oficina del SOIB de
Manacor, el segellat de la targeta de demanda no es
podrà efectuar des del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament
d’Artà fins previ avís.
S’haurà de fer a les oficines centrals del SOIB (Palma,
Manacor)
Manacor: c/Jaume II, 11
Per a més informació podeu telefonar als tel. 971 835624
/ 971 554901
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noticiari
Descens urba Artà 2008

Millor 
Temps Dorsal Nom Temps Temps

1 00:00:52.000 902 SANCHEZ JULIA, MIQUEL 1 1 00:00:57.985 1 1 00:00:52.000
2 00:00:53.280 914 ROMO INAREJOS, ANGEL 4 4 00:01:01.296 2 2 00:00:53.280
3 00:00:54.286 909 RIERA ROIG, MELCHOR 3 3 00:01:01.010 3 3 00:00:54.286
4 00:00:54.510 923 RAMIREZ GOMEZ, DANIEL 13 13 00:01:04.309 4 4 00:00:54.510
5 00:00:54.530 907 HUGUET BATLE, MIQUEL 7 7 00:01:02.556 5 5 00:00:54.530
6 00:00:54.609 913 CORTES CRUZ, MANUEL 8 8 00:01:02.825 6 6 00:00:54.609
7 00:00:54.713 927 LLABRES BESTARD, ANTONI 5 5 00:01:01.507 7 7 00:00:54.713
8 00:00:55.614 943 RUBIO VALERO, ISMAEL 25 25 00:01:06.895 8 8 00:00:55.614
9 00:00:56.156 905 CUENCA MORON, SALVADOR 6 6 00:01:02.189 9 9 00:00:56.156

10 00:00:56.232 926 SASTRE FIOL, DIONIS 10 10 00:01:03.186 10 10 00:00:56.232

Pos. Pos.
1 baixada 2 baixada

El passat dissabte, dia 3 de maig, va
tenir lloc a Artà un espectacular
descens urbà en BTT. Els espectadors
que pogueren presenciar la davallada
dels ciclistes per l’escalonada de Sant
Salvador quedaren sorpresos de la
terrible velocitat que arribaven a
agafar ja que els escalons
pràcticament ni els tocaven – botaven
de replà en replà. A continuació podeu
veure la classificació general i el temps
dels deu primers classificats.
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COOL DAYS FESTIVAL
ens apropa les darreres tendències artístiques

Sens dubte el COOL DAYS FESTIVAL ha esdevingut un dels principals referents culturals que es
programen anualment a la nostra illa. Aquest és un fet que ens ha de fer sentir orgullosos ja que d’aquesta
manera Artà demostra, una vegada més, ser un dels pobles capdavanters a l’hora de crear cultura i donar
suport a les tendències més novedoses. Si hem de cercar en aquest cas un culpable haurem de senyalar en
Joan Matamalas, director artístic del Teatre d’Artà i ànima principal del festival.

Un any més, i una altra edició del
COOL DAYS FESTIVAL
Sí, aquest any ja és la 4a edició, i jo
crec que ja podem començar a parlar
de consolidació. La gent ens coneix
cada vegada més, i sap de què va el
Festival.
De què va , doncs el Festival?
Ja sabeu que el Cool Days és un
Festival alternatiu, que proposa
espectacles de nova creació, que toca
totes les formes d’expressió: teatre,
dansa, música independent, vídeo art,
i moltes més coses, sempre que tenguin
el segell de contemporani .
Quines novetats hi trobarem ?
La primera, la data. Les tres primeres
edicions es feren dins el mes de març
però teníem sempre mal temps i era
una mica incòmode programar
espectacles per fer a la terrassa.
També és cert que a la Carpa, hi feia
una mica de fred. Crec que al maig la
gent té més ganes de sortir.
Referent a la programació, tenim una
mica de tot, com sempre. El que
destacaria més , és el concert de
COCOROSIE, que serà únic a
Balears. És un grup de renom
internacional molt conegut dins del
món indie . També un espectacle
preciós que es diu EL REI DE LA
SOLEDAT que és de «teatre
d’objectes». Hi ha un actor que
manipula petites coses, crea una
situació, i després ell s’hi submergeix.
És una obra sense paraules, però
visualment meravellosa, la recoman
molt. La farem en petit format, amb el

públic damunt l’escenari, per tant hi
haurà poques localitats.
DESDE LO INVISIBLE  encetarà el
Festival dia 16 a les 22 h. És més
coneguda , aquest any guanyà el MAX
com a espectacle revelació. L’obra
gira en torn dels discapacitats
intel·lectuals.
Tornam a tenir en PEP BOU  amb el
nou espectacle: CLAR DE LLUNES.
Ja sabeu que en Pep, és aquell home
que fa bombolles de sabó. És un
espectacle per a tots els públics. De
dansa tenim la companyia de Mallorca
AU MENTS  amb l’espectacle:
ACCIONS –REACCIONS. És un
espectacle de dansa–teatre on el públic
hi intervé en certs moments, parla de

les reaccions que tenim davant certs
fets, o accions. Molt interessant.
Anunciar també una
PERFORMANCE que es farà a la
terrassa del Teatre dia 24 a partir de
les 20 h molt divertida, per a tots els
públics, i gratuïta . Dues perruqueres,
damunt d’un cadafal, i amb un Dj que
punxarà música, faran pentinats
espectaculars a voluntaris del públic.
L’espectacle es diu SIENTA LA
CABEZA.
Els divendres i dissabtes tornarem a
tenir Carpa amb Dj´s i molta festa.
Les entrades ja estan a la venda, cada
dia de 19 a 21h a la taquilla del Teatre.
Hi ha un abonament que val 50€ per a
tots els espectacles.

Foto arxiu

noticiari
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Del 16 al 24 de Maig: COOL DAYS FESTIVAL

*Divendres, 16 de maig a les 22 h
TEATRE
DESDE LO INVISIBLE
Companyia: La Quintana Teatro,
Madrid
Sinopsi: Desde lo invisible és un collage
d’escenes que gira entorn del món
dels discapacitats, amb una posada es
escena que combina el text, la dansa
i la música. Pretén obrir portes i
trencar barreres, poder arribar a
veure a través d’altres ulls, els seus
ulls.
Premi Max de Teatre 2008 al millor
espectacle revelació.
Intèrprets: Isabel Rodes, Victoria
Teijeiro, José Manuel Pizarro
Direcció: Rolando San Martín
Preu: 10 €

*Dissabte, 17 de maig a les 22 h
TEATRE
EL REI DE LA SOLETAT
Companyia: PlayGround, Barcelona
Espectacle de teatre visual que
presenta un univers ple d’amagatalls,
estructures decadents i personatges
solitaris. Manipular objectes,
improvisar, jugar amb l’atzar,
teatralitzar imatges... És un
espectacle sense paraules per a tots
els públics.
Intèrpret: Xavier Bobés
Espai Sonor i Música: Julià Carboneras
Direcció: Eric de Sarrià
Preu: 10 €

*Diumenge, 18 de maig a les 20 h
TEATRE - CIRC
CLAR DE LLUNES
Companyia:Pep Bou, Barcelona
Màgia, colors, música, imatges, tot
dins bombolles de sabó! Sonoritats
cromàtiques, una experiència a flor
de pell, escames de bombolles musicals
o músiques embombollades que ens

recorden que allò que sentim és allò
que som.
Espectacle per a tots els públics.
Interpret: Pep Bou
Al Piano: Jordi Masó
Preu: 10 €  Reduïda: 8 €

*Divendres, 23 de maig a les 22 h

DANSA
ACCIONS / REACCIONS
Companyia: Au Ments, Mallorca
,
Una proposta de dansa-teatre que
juga amb les emocions, amb les
reaccions a la provocació. Quatre
ballarines, quatre accions i un
personatge que ens guia pel viatge de
les reaccions.
Intèrprets: Cati Carrasco, Leticia Hoz,
Carme Serna, Dolores Acosta, Jaime
Seguí
Coreografia: Andrea Cruz
Director: Tomeu Gomila
Preu: 10 €

noticiari

*Dissabte, 24 de maig a les 20 h
SIENTA LA CABEZA
Els colors, els sons i la fantasia al
carrer! Un espectacle de perruqueria
a ritme de música on el públic és el
protagonista. Acosta’t i atreveix-te a
gaudir dels pentinats més increïbles,
de les formes i els colors que mai no

t’has pogut imaginar.
Perruqueres: Fafa Franco, Cecile
Ribas
DJ: Nick Prescott
Terrasa del Teatre. Per a tots els
públics (atrevits o no)
Gratuït

*Dissabte, 24 de maig a les 21
h
MÚSICA
COCOROSIE EN CONCERT
+ ARTISTA CONVIDAT
Concert únic a Mallorca d’un dels
grups més destacats de la música
indie americana del moment, amb
col.laboracions tan especials als
seus discs com les de Antony and
the Johnsons o Devendra Banhart.
Dues germanes, Bianca i Sierra
Casady, amb una capacitat per
sorprendre i emocionar,
musicalment impossibles

d’encasellar, amb registres que van
des del blues, el pop o l’avant-folk al
hip-hop, passant pel gospel, el bel
canto o la música electrònica casolana,
tot barrejat amb una sensibilitat que
transporta a una altra dimensió.
Preu: 25 €

* Els divendres i dissabtes, després
dels espectacles: CARPA COOL amb
DJ’s convidats. Entrada gratuïta.
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

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

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

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

La Parròquia Informa

Declaració de la Renta

Tots recordam les negociacions convulses
que hi va haver fa temps sobre el finançament
de l’Església. Al final es va arribar a un
acord: el govern ja no hi posarà cap diner del
pressupost de l’estat, però s’augmenta el
percentatge de l’impost sobre la renta que es
destina a l’Església fins el 0,7 %. Ara ha
arribat l’hora de la veritat, i l’any que ve
l’Església només rebrà els
diners que la gent ha volgut
que rebés marcant la creueta
a la declaració.
Ara fa falta el minúscul
esforç de tots per fer la
creueta.
El primer que cal deixar clar
és que no costa res: no es
paga més impost per dedicar
una part a l’Església. No es
paga un 0,7% més, sinó que
es paga el mateix que es
pagaria sense fer la creueta.
Els que feis la declaració
vosaltres mateixos, en algun
moment el programa
informàtic us demanarà si
voleu destinar el 0,7 a
l’Església.
Els que anau a una gestoria, cal que demaneu
al gestor que ho tengui present.

Els que rebeu un borrador i l’acceptau. Si els
anys passats no havíeu marcat la creueta, no
queda més remei que dir a Hisenda que la
posi. Es pot fer cridant al telèfon 901 200
345. O també per internet entrant a la web de
l’Agència tributària i entrant la borrador

emprant la clau personal que ve a l’imprès.
Si necessitau ajuda, la podeu demanar a la
Parròquia.
Marcar les dues creuetes no lleva res a
l’Església. Ha estat un procés històric molt
complexe. Molta gent ha presionat
fortament per evitar el finançament de
l’Església. Enmig de tot l’embull d’anys,

ha sorgit la possibilitat
de poder destinar el
0,7 % a «otros fines
sociales». La novetat
és que ara, si es
marquen les dues
finalitats, no es
reparteix el 0,7 la
meitat a cada una, sinó
que es destina el 0,7%
sencer a cada una. Les
a s s o c i a c i o n s
promotores d’aquesta
possibilitat eren de
molt dubtosa utilitat
social, però,
actualment, la
immensa majoria
d’aquests diners va a
grans institucions

benèfiques com Creu Roja i altres ONG.
De fet, més de la meitat va a institucions
benèfiques de l’Església. Per tant, si un ho
desitja, pot marcar les dues creuetes i fa
encara més bé.
En resum: Vos demanam que faceu el petit
esforç de marcar la creueta. En bé de tots.
Gràcies per anticipat.

Avisos de la
Parròquia

Mes de Maria

Com ja es tradicional, tres
grups de persones es
reuneixen durant aquest
mes de maig per fer
públicament l’exercici del
Mes de Maria. És a les
14.30 al Centre Social, a
les 15 a l’Esglesieta i a les
19.30 al Convent. Vos
convidam a tots a Alabar
la Mare de Déu.

Festa del Corpus

El diumenge 25 de maig
celebrarem la solemnitat
del Cos i la Sang de Crist.
La celebració comunitària
serà a Sant Salvador a les
19 hores. Celebrarem
l’Eucaristia i sortirem en
processó amb el Santíssim
perquè la presència de
Jesucrist beneeixi el nostre
terme i el nostre poble, i
finalment rebrem la
benedicció solemne a
l’Església Parroquial.



 31
9 maig 2008
Número 789

31
 463

c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

El museu a l’escola «Tot Aigua»

Col·legi Sant Bonaventura d’Artà

noticiari escolar

Els alumnes de 1r cicle de Primària
hem participat en el Projecte «Tot
aigua» oferit per Sa Nostra i durant la
setmana del 14 al 18 d’abril hem
treballat i realitzat tallers i activitats
relacionades amb l’aigua:
- Hem fet mots encreuats,
endevinalles, sopes de lletres,
trencaclosques, completat figures
d’animals, hem colorejat animals, hem
observat i tocat pedretes, copinyes,
caragolins...
- Hem après moltes paraules
relacionades amb l’aigua: animals i
plantes de la mar, animals i plantes de
l’albufera...
- Hem treballat el cicle de l’aigua i
hem comparat l’aigua dolça i l’aigua
salada.
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Viatges Llevant

Col·legi Sant Bonaventura d’Artà

Dia del llibre

En aquesta setmana del llibre els alumnes de 1r cicle de
Primària hem il·lustrat dues rondalles: «La cabra i el
cabrit» i «La rabosa i l’eriçó». Aquesta il·lustració ha estat
molt especial perquè l’hem feta en la pissarra interactiva.
Després ho mostràrem als nostres companys contant la
rondalla.

noticiari escolar
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noticiari escolar
VIATGE A BARCELONA !!!
El passat 23, 24, i 25 d’Abril, els nins
de 5è i 6è de primària del Col·legi Sant
Salvador vàrem anar a Barcelona, a
les 7:30 el bus partia de la plaça del
Pes. A les 10:30 teniem en vol. En
arribar, vàrem anar al Zoo de
Barcelona. Vàrem veure molts
d’animals: lleons, un elefant, moltes
aus... ens va agradar molt. Després
vàrem anar a les rambles i allà ens
varem distribuir amb grups, ja que hi
havia moltíssima gent, perque era el
dia de Sant Jordi. Seguidament vàrem
visitar el barri gòtic i vàrem entrar a la
catedral de Barcelona. Després,
varem anar a sopar al Maremagnum
i veure 2 pel.lícules amb 3 Dimensions
(3D) una de dinosaures i una altre del
fons marí (Shark) Finalment vàrem
anar a l’alberg Inout i vàrem desfer
les maletes. El segon dia el vàrem
passar a PORT AVENTURA, allà hi
havia moltes atraccions: Dragon
Khan, Furius Baco, Urakan Cóndor,
Stampida... En acabar, vàrem anar a
dutxar-nos a l’alberg. Despres
soparem i ... a jugar a futbol al camp
de l’alberg. Finalment, ens vàrem anar
a dormir. L’endemà, ferem les maletes

i les carregàrem al bus. Després,
visitarem el Cosmocaixa i allà hi havia
moltes coses: experiments, un pèndul
de Foucault, un bosc inundat, un
planetari... Seguidament, vàrem anar
al camp del FCBarcelona (CAMP
NOU) i ferem un recorregut pel camp:
gespa, graderia, taula d’els
comentaristes, sala de premsa, una

Capella, túnel de vestuaris i museu.
Finalment, anàrem cap a l’aeroport
del Prat i alla collirem l’avió per anar
cap a Mallorca, a menjar
Sobrassada!!!
Les nostres guies vàren ser na Rocío
i na Marta. Vàren ser molt bones amb
nosaltres.

Josep Bernat i J. Marc Paris

Col·legi Sant Salvador

Trobada a Sencelles

Els alumnes de 6è de primaria del
col.legi Sant Salvador, el passat dimarts,
dia 30 de Abril anàrem a una trobada
de les escoles de la Caritat.

En arribar-hi, totes les escoles ens
reunirem a l’esglèsia per celebrar-hi
l’eucaristia i cantar en honor a la
Beata Francinaina. Seguidament al
poliesportiu de Sencelles es va fer una
jornada esportiva, en la qual hi havia
tres esports (futbol, basquet i volei).
Quedàrem primers en volei i segons
en bàsquet, estàvem ben satisfets.
Després, dinàrem i finalment, tornàrem
cap a Artà.

Andreu Quintanilla i Biel Serra
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Viatge Cultural Andalusia

Entre els dies 25 i 29 d’abril els alumnes de 1r , 2n i 3r
d’ESO del col·legi Sant Salvador anaren a Andalusia i
visitaren els monuments més emblemàtics de Sevilla,
Córdova i Granada (La Giralda, la Torre del Oro, la
Mesquita de Córdova i l’Alhambra, entre d’altres).

Va ser un viatge molt interessant, ja que està molt relacionat
amb els temes que estudien a l’àrea de socials.
Tant als alumnes com als professors els va agradar molt
i és una experiència a repetir.

noticiari escolar

VISITA A L’AQUARIUM

  Dilluns 28 d’abril, els nins i nines de 3r i 4t de
primària del col·legi Sant Salvador vàrem visitar el
Palma Aquarium. Quan vàrem arribar vàrem berenar
d’una «Quely merienda» que ens varen donar i ens
varen fer una foto amb unes mantes de broma.
Vàrem entrar dins i vàrem veure molts de peixos:
morenes, taurons, orades, rajades i fins i tot un peix
que pareixia en Nemo. Vàrem anar a un parc on hi
havia un vaixell pirata i vàrem jugar una estona.
Després vàrem anar a la jungla on hi havia moltes
plantes i una cascada amb granotes i també vàrem
veure un camaleó. Finalment vàrem anar a un aquari
on hi havia els taurons més grossos i un home ens va
explicar coses dels taurons. Ens va agradar molt.

Allan Valencia i Toni Arévalo

Col·legi Sant Salvador



 35
9 maig 2008
Número 789

35
 467

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

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

noticiari escolar
Dia de la terra

Dimarts capvespre es va celebrar al
poble d’Artà el dia de la Terra.
Diferents mestres del CP Na Caragol
organitzaren tota una tarda plena de
tallers: collars de flors silvestres,
maquillatge realitzat per part de la
Fada i l’Elf Ecològic, menjadors per
ocells, sembrada de llavors, etc. També
es va fer una lectura de poemes per
part de diferents infants i una dansa a
càrrec de Ramon Ginard simbolitzant
la importància de l’aigua. Artà Solidari
organitzà un berenar verd on es
pogueren degustar una gran quantitat
de productes verds: lletuga, pebre,
poma, peres, olives…
Al final, es va concloure l’acte amb un
gran llaç, realitzat per tots els infants,
símbol de la Terra.

CP Na Caragol
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

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.

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

Horari d'estiu
De dilluns a dissabtes:
De les 8,30 a les 20,30

No tancam els migdies

noticiari escolar
«Escoltam un conte motor»
Els alumnes d’infantil tenguérem
l’ocasió de participar en una
experiència summament interessant i
divertida: escoltar un conte motor. La
idea i l’escenificació del conte va anar
a càrrec de na Xisca Riera, una de les
mestres del nostre centre, la qual ens
va proposar anar descobrint les
possibilitats motrius del cos i els
diferents estils de la dansa a partir de
la història d’en Gerard, una girafa que
sempre que intentava ballar es travava
i queia enterra. Al final del conte la
girafa, i cada un dels alumnes, acaba
descobrint que tots tenim la nostra
pròpia cançó i que per ballar basta que
ens deixem dur per la música. En
definitiva, hem de ressaltar que fou
una experiència molt engrescadora i
per això volem donar les gràcies a na
Xisca (i al Teatre d’Artà) per deixar-
nos una de les sales.

CP Na Caragol
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Campionat de Mallorca Infantil 2ª Categoria
Jordi Molina aconsegueix el subcampionat

A les pistes de tennis del poliesportiu
municipal es va celebrar dels dies 1 al
4 de maig el Campionat de Mallorca
Infantil de 2ª categoria organitzat
conjuntament pel Club Tennis Artà i
la Federació Balear de Tennis.
Aquesta categoria està formada per
tots aquells jugadors i jugadores que
no tenen un rànquing nacional
determinat. L’objectiu d’aquesta
categoria és donar protagonisme a
tots aquells jugadors i jugadores que
no tenen un nivell tan alt en comparació
als millors de la seva edat. D’aquesta
manera, el nivell dels enfrontaments
està més equilibrat i es dóna
l’oportunitat perquè tothom pugui
rendir al seu màxim nivell.
Hi participaren jugadors del Club
Tennis Costa de Calvià, Club Tenis
Ca’n Simó, Club Tennis Santa Ponça,
Club Tennis Montuïri i Club Tennis
Artà.
Hem de destacar la important
presència dels jugadors d’Artà : Pedro
Muñoz, Joan Algaba, Toni Ferragut,
Toni Artigues, Jordi Molina, Miquel
Angel Schulz, Vicens Marí, Francisco
López i Gabriel Serra.
Guanyaren el seu primer partit Toni
Ferragut, Miquel Angel Schulz, Vicens

Marí, Francisco López, Jordi Molina,
Gabriel Serra i Miquel Angel Schulz.
A les semifinals hi arribaren Vicens
Marí i Adrian Rodríguez (CT. Costa
de Calvià), essent la victòria pel segon.
L’altra semifinal fou totalment
artanenca, guanyant Jordi Molina a
Miquel Angel Schulz per 6-3 i 6-2.
En la final, Jordi Molina va començar
amb avantatge amb el marcador
davant Rodríguez, tenint diverses
bolles per col·locar-se amb un 5-3
favorable, però en no aconseguir-ho

es va enfonsar davant la major
consistència del jugador ciutadà.
Victòria al final de Rodríguez per 6-4
i 6-1.
Des d’aquí donar l’enhorabona a Jordi
Molina després d’haver derrotat a
tres jugadors en rondes prèvies i a la
resta de participants per la il·lusió i
l’esforç mostrats.
El lliurament de trofeus va córrer a
càrrec de Víctor Martí, director
general d’Esports del Consell Insular.

Finals del Campionat de Mallorca per equips juvenils
2008

Ha acabat la segona fase del Campionat de Mallorca per equips
juvenils. De moment es repeteix la mateixa actuació de l’any
passat en haver classificat el Club Tennis Artà a tres equips en
les semifinals que es disputaran al Club Tennis Ca’n Simó els
dies 16 i 17 de maig.
Els equips classificats són :
Equip Aleví: Albert Piris, Biel Serra, Miquel Bauça, Gabriel
Serra, Irene Pocoví i Joana Maria Casellas.
Equip infantil: Miquel Sebastià Rosselló Gili, Toni Femenies,
Albert Piris, Degan Maria, Vicens Marí i Miquel Angel Schulz.
Equip cadet: Robert Strunk, Joan Marc Piris, Miquel Hernandez,
Ignasi Bosch, Pep Lluís Bernat i Mariabel Artigues.
Vos informarem de l’actuació d’aquests equips i veurem si
s’aconsegueix el passi per disputar el campionat de Balears.

I Open Zona Llevant

Per altra banda, ha començat la disputa del I Open
Zona Llevant a les pistes del poliesportiu organitzat
pel Club Tennis Artà. Aquest torneig està integrat
dins el calendari oficial de la Federació Balear de
Tennis i hem de dir que de moment s’està
desenvolupant sense cap incidència. Les categories
del torneig són benjamí (masculí i femení) , aleví
(masculí i femení), infantil (masculí i femení) i cadet
masculí.
Hi ha una participació de més de 120 jugadors de
diversos indrets: Sa Pobla, Sineu, Palma, Cala
Rajada, Manacor, Pollença, Port d’Alcúdia , Cala
Millor, Port de Pollença i Artà.
Des d’aquí convidar als qui vulguin a assistir a
veure els partits que es disputen els caps de setmana.
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.

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

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

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

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

Futbol

3a Divisió
CE Artà  0  -   Sporting Maonès 2
C E Artà: Bisbal, Ramon, Jordi
(Genovard 76’), Cota, Terrassa, Gayà,
Nieto, Gaxón (Reyes 46’), Dalmau
(Serralta 61’), Tous i Víctor.
Spt. Maonès: Fardel, David, Capo,
Israel, Dani Marques, Camara,
Jonathan, Abraham (Morcillo, 85’),
Enrich, Alberto I  Escalante (Jordi,
76’).
Gols: 0-1 Camara (21’), 0-2 Abraham
(44’).

Montuïri  2  -  CE Artà   2
Montuïri: Tugores, Batle (Ordinas
46’), Salinas, Redondo, Munar, Aguiló,
Villa, Riera (Tasa 65’), Rafita, Morales
i Crespí (Ferrer, 46’).
C E Artà: Bisbal, Ramon, Cotà, Jordi,
Terrassa, Víctor, Reyes (Genovard
65’), Gayà (Femenies 46’) (Grillo 65’),
Nieto, Gaxón i Dalmau.
Gols: 0-1 Jordi (25’), 1-1 Salinas (73’),
2-1 Rafita (75’), 2-2 Jordi (78’).

CE Artà  0  -   Binissalem 2
C E Artà: Bisbal, Ramon, Cota,
Terrassa, Gaya, Nieto, Gaxón,
Dalmau (Genovard 75’), Tous (Grillo
63’), Serralta (Barbón 58’) i Víctor.
Binissalem: Xavi, T. Reynés (P.
Maqueda 71’), Lluís, Salas, Oliver,
Contreras, Mora (Ortiz 79’),
Sancosme, Gaspar (Camacho 60’),
Solivellas i V. Reynés.
Gols: 0-1 Mora  (11’),  0-2  Pablo
Maqueda (83’).

L’Artà aconsegueix un punt en tres
partits i manté la distància de 4 punts
amb el Margalidà. Els dos partits jugats
a casa contra l’Sporting i el Binissalem
varen acabar amb el mateix resultat
0-2 per a l’equip visitant. Foren dos
partits molt similars, ja que els dos
equips visitants han duit a terme un
bon final de temporada, els menorquins
essent el segon millor equip de la
segona volta i els de Binissalem lluitant
fins a la jornada anterior per entrar al
play-off d’ascens a 2a B. Per tant
eren dos rivals superiors i així ho
demostraren dins el camp, per tant res
a dir de les dues derrotes sofrides pels
nostres a ses Pesqueres.
Per altra banda a on sí es va aconseguir
puntuar en un partit molt intens i molt
seriós per part dels jugadors de l’ Artà
va ser a Montuïri. No va ser fàcil
aconseguir el punt, ja que després
d’avançar-se i anar al descans amb
avantatge els de Montuïri varen donar
la volta al marcador a la segona meitat
i no va ser fins al minut 78 que els
artanencs aconseguiren igualar el

marcador. Finalment un punt
important per a l’equip d’Artà, ja que
el Margalidà també havia empatat en
aquesta jornada i d’aquesta manera
no es va reduir la distància de 4 punts
de què es disposa.
Ja arribam al final de la temporada i
érem pocs els que esperàvem que
l’equip artanenc es trobaria en aquesta
situació, amb 4 punts de distància
quan només en queden 6 per jugar.
Però això no ha acabat aquí i ara falta,
en les dues jornades que queden,
rematar la bona feina feta durant tot
l’any. I això passa per aconseguir
puntuar en el pròxim partit que es
jugarà el proper diumenge 11 de maig
a les 17:30 a Santa Margalida. Tan
sols amb un empat els nostres
aconseguirien la permanència de forma
matemàtica. Per aconseguir-ho serà
molt important el suport de l’afició, un
suport que hi ha estat sempre durant
tota la temporada i ara més que mai
l’equip el necessita, per això vos
demanam que tots els que pugueu
aneu diumenge a Santa Margalida a
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donar suport als nostres jugadors que
ho han donat tot durant tota la
temporada per deixar el nom del nostre
poble en la categoria més alta del
futbol balear. AMB EL VOSTRE
SUPORT QUEDAREM A
TERCERA!!!!

Juvenils
Pla de na Tesa 8 -  CE Artà  1
CE Artà  1 – Sa Vileta 3
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
Gènova 1  -  CE Artà 4
 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

Sa Vileta 1  -  CE Artà  3

CE Artà 3  -  Escolar 5
Alineació: Joan Massanet, Antònia
Navarro, Pere Francesc Llull, Llorenç
Tous, Pere Adrian, Xavier Darder,
Josep Maria Fiol, Pere Agustí, Joan
Riera, Joan Danús, Gastón Daniel,
Joan Arto,  Reduudne Ayadi, Carlos
Andrés.

Infantils F-7
CE Artà 3  -  Son Roca 2
Alaró 9  -  CE Artà  3
Alineació: Joan Artigues, Francisco
Vega, Josep Amer, Carlos Andrés,
Edgar Nelson, Joan Seguí, Joan Pons,
Emili Navarro, Joan Sevillano,
Reduudne Ayadi, Joan Girart, Adrian.

Alevins
Petra 2 -  CE Artà  3
CE Artà 4 – Santa Eugènia 2
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.

Escolar  6 -  Sant Salvador 0
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  6 -  Can Picafort 4
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sansó, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis, German
Colomer, Sergi López.

Benjamins F-8
Porreres 5  -  CE Artà 0
CE Artà 7 -    Cala D’Or 2
Alineació: Jeroni Artigues, José
Miguel Herrada, Josep Rejon, Bàrbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornés, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller,
Gabriel Mestre.

Prebenjamins
Porto Cristo 6 - CE Artà 0
CE Artà 2  -  Cardassar 1
Alineació: Carlos Pérez, Julián Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.

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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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

Voleibol

Ferreteria Pascual Artà, aconsegueix l’ascens a Primera Balear

Restaurant Son Bessó Artà, campió de Balears Infantil Femení

Cap de setmana històric del vòlei artanenc, ja que l’equip sènior masculí aconseguí l’ascens a la màxima categoria balear
i l’equip infantil femení es proclamà Campió de Balears per tercer any consecutiu, i representarà un any més a Balears
en el Campionat d’Espanya.

Fase d’ascens a 1a balear
masculina
26-04-08
Sa Murada Eivissa 3
Ferreteria Pascual Artà 2
25-22 / 18-25 / 25-22 / 18-25 / 15-13
Ferreteria Pascual Artà: Miquel
Pastor, Pau Cabrer, Carles Rodríguez,
Tobias Widmer, Pere Piris, Toni
Massanet i Joan Martí Maria. Lliure,
Jaume Rodríguez.

Ferreteria Pascual Artà 3
Rafal Vell 2
23-25 / 25-16 / 23-25 / 25-19 / 15-9

27-04-08
Ferreteria Pascual Artà 3
Manacor 0
25-19 / 25-20 / 25-15

Tota l’atenció del vòlei artanenc es
centrava en dos llocs ben diferents el
cap de setmana del 25, 26 i 27 d’abril.
L’equip sènior masculí partia el
divendres cap a terres eivissenques
amb la intenció de pujar a primera
balear, un ambiciós objectiu que
s’havia marcat l’entrenador, Joan
Martí Maria, i tots els jugadors de

l’equip a principis de temporada.
Després de càlculs i més càlculs, tot
passava per guanyar el primer partit,
contra Sa Murada d’Eivissa, en
principi l’equip més assequible a causa
de la poca competició que tenen allà.
L’equip eivissenc però va sorprendre
a tots, ja que al final va ser el campió
d’aquesta fase d’ascens guanyant els
3 partits. L’equip pitiús tenia bastants
jugadors que havien jugat tot l’any a
primera balear amb el primer equip de

Sa Murada i això es va notar. Els
artanencs jugaren un gran primer partit
contra Sa Murada, però caigueren
per un ajustat 3 a 2 i 15 a 13 en el
darrer set. El partit va ser molt llarg i
deixà «tocat» anímicament l’equip
artanenc, ja que s’esvaïen bona part
de les possibilitats d’ascens.
L’encontre acabà passades les 2 del
migdia i a les 5 tornaven a jugar contra
el Rafal Vell, que el matí havia guanyat
3 a 1 al Manacor. Era el partit clau, i
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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.

ja no hi havia marge d’error, ja que si
es perdia pràcticament s’acabava tot.
Els artanencs jugaren un partit
impressionant, remuntant per dues
vegades un marcador en contra i
acabaren imposant-se per 3 a 2.
Després de la decepció del matí,
l’alegria tornà a l’expedició artanenca,
ja que es tornaven a tenir serioses
possibilitats d’ascens. Les prop de 5
hores de partit intens entre els dos
encontres en menys de 8 hores havien
valgut la pena, i l’objectiu estava molt
a prop. Si el diumenge es guanyava a
Manacor es pujava de categoria i fins
i tot, segons el resultat d’un altre
partit, es podia aspirar al primer lloc.
Contra el Manacor, conscients del
que es jugaven, seguiren amb el gran
nivell de joc demostrat durant la lligueta
i fins i tot el milloraren, passant «per
damunt» del Manacor amb un clar 3 a

0. L’objectiu estava complert,
l’equip sènior masculí a Primera
Balear.  L’alegria va ser molt gran
entre els artanencs, ja que s’havia
patit molt i s’havien jugat partits molts
complicats i igualats. En el darrer

partit, Sa Murada guanyà al Rafal i
quedà primer, deixant l’equip de ciutat,
el Rafal Vell, primer classificat de la
lliga regular de Mallorca, fora l’ascens.

Campionat de Balears infantil
femení
25-04-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Sa Murada (Eivissa) 0
25-6 / 25-10 / 25-21
Restaurant Son Bessó Artà: Aina
Arrom, Maria Bel Artigues, Cinzia
Zizzo, Estelle Goonesekera, Maria Bel
Silva, Laura Kuhne, Maria Francisca
Infante, Victòria Quintanilla i Bel
Puigserver.
26-04-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Sant Josep 0
25-10 / 25-9 / 25-10
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

27-04-08
Restaurant Son Bessó Artà 3
Ciutadella (Menorca) 1
11-25 / 25-8 / 25-10 / 25-7

Paral·lelament, en el pavelló del Cide
de Palma, l’equip infantil femení es
jugava reeditar el Campionat de
Balears aconseguit els dos darrers
anys i també la seva participació en el
Campionat d’Espanya infantil. L’equip
dirigit fins dies abans d’inciar-se el
Campionat  per Sebastià Rebassa,
que els mateixos dies disputava la
fase d’ascens a la lliga FEV amb
l’Algaida i amb el qual ha aconseguit
l’ascens, i per això no hi va poder ser,
va realitzar un campionat de Balears
espectacular. Tal com ho demostren
els parcials dels diferents partits,
l’equip artanenc va demostrar una
superioritat absoluta, cedint només un
set davant l’equip menorquí. L’equip
d’Artà va dominar tots els aspectes
del joc, i des del primer partit contra el
representant pitiús, es va veure que el
servei i l’atac artanenc decidirien bona
part dels partits. El primer partit contra
Eivissa era una incògnita, i més quan
es va veure la gran alçada de les
jugadores, però en els punts inicials,
les artanenques ja sortiren molt
mentalitzades i donaren poques opcions
al rival. El dissabte, en principi, era el
partit decisiu i més complicat, tot i que
al Sant Josep ja se l’havia guanyat en
els tres enfrontaments anteriors, el
darrer feia dues setmanes en el

campionat de Mallorca. Conscients
de la importància d’aquest partit, i a
partir del 4 a 4 inicial, les nostres
desplegaren el seu millor joc i agafaren
un avantatge que seria definitiu per
guanyar el primer set. En el segon, un
11 a 0 inicial per a les nostres ja
condicionà el desenvolupament del
set i les artanenques jugaren a plaer,
desplegant tot el seu joc atacant i fent
les delícies del públic. En el tercer,
d’un 4 a 5 en contra, es passà a un 18
a 5 a favor, gràcies a una espectacular
sèrie de serveis en bot de Victòria
Quintanilla que deixaren el set i el
partit sentenciat. Les jugadores i
acompanyants celebraren la victòria
que les tornarà a dur dos anys després
al mateix lloc on debutaren en un
campionat d’Espanya, a Priego de
Còrdova, de 28 de maig al 1 de
juny.
Com comentàvem abans, l’entrenador
Sebastià Rebassa no va poder dirigir

l’equip al disputar, els mateixos dies,
la fase d’ascens a la lliga FEV,
aconseguint tan difícil objectiu.
Tampoc podrà dirigir les nines en el
Campionat d’Espanya de Còrdova per
motius laborals, per la qual cosa agafarà
l’equip Joan Martí Maria. El
campionat de Balears va per a tu,
Sebastià. Moltes gràcies!
Enhorabona i molta de sort a tot
l’equip!

Diada de vòlei
El dissabte 3 de maig es va celebrar al
poliesportiu Na Caragol d’Artà una
nova diada de la Comarca de Llevant,
amb la participació d’equips de
Manacor i Artà. Ja s’acosta el final de
temporada i ja es veuen els avanços,
fruit de la feina feta durant la
temporada. El Club Vòlei Artà
presentà 5 equips: 2 alevins, 2
benjamins i un d’iniciació, i va ser tot
un gust veure’ls jugar.

esports
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Es traspassa
perruqueria de
Cala Rajada

Interessats cridar al telèfon 616 189 999

R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

PRUEBE NUESTRO :
RIBEYE STEAK DE BUEY de 350 gramos
BIFE ANGOSTO STEAK (Entrecot argentino)
CHULETONES DE 600 gramos
T.BONE STEAK DE 600gramos

Solomillo de CIERVO, con salsa de castañas
Solomillo de AVESTRUZ, con salsa de pimienta
Solomillo de CORDERO, con salsa de ciruelas Y
MAS ...Y MAS…Y MAS…Y MAS…

«En carnes somos unicos»

Abierto desde las 19 horas. Miércoles cerrado
C/ Vinya de Mar 18. Cala Millor
Teléfonos : 971 585 276  ó   686 255 229

esportsBàsquet

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

Escola de bàsquet

El passat dissabte dia 26 d’abril es va
disputar una altra diada de bàsquet al
poliesportiu Na Caragol.
Els resultats dels equips artanencs
foren:

Benjamí:
INFO@RTA  28
Manacor  26

Iniciació 7 anys:
INFO@RTA  18
Porto Cristo  6

Iniciació 6 anys:
La Salle  8
INFO@RTA  16

Iniciació 5 anys:

Manacor  17
INFO@RTA  12
La pròxima diada serà aquest dissabte
dia 10 de maig, al poliesportiu de
Capdepera a partir de les 10 hores.

Infantil masculí 1
La Salle   62
ELECTRO HIDRÁULICA   70
ELECTRO HIDRÁULICA   16
Sant Agustí   66

Infantil masculí 2
Porreres   57
Caixa Rural-Artà   47
Marcadors parcials: 1r: 15-10, 2n: 21-
8, 3r: 17-6, 4t: 12-17 P.E. 5-11
Jugadors: Jesús Font, Joan Ginard,
Ismael Lucena, Enric Mas, Jeroni
Tello, Jeroni Esteva, Jaume Fullana,
Francesc Palou i Gabriel Serra.

Partit disputat dissabte dia 5 a les
18.30 a Porreres.
Partit difícil el que ens esperava, ja
que dins Artà només vàrem guanyar
de 9 punts.
Al primer quart sortírem adormits i en
5 minuts ja perdíem 15-2 i al final
aconseguírem remuntar i posar-nos a
5.
Al segon període seguíem empatats i
la nostra defensa en cap moment era
la que hem aconseguit durant tota la
temporada, fet que provoca que
anéssim al descans perdent de 18
punts.
Al tercer quart sortírem amb una
defensa molt morta i corríem bastant
bé el contraatac però fallàvem moltes
cistelles fàcils i això no ens va permetre
agafar al rival, però sí va permetre
escurçar diferències i anar al darrer
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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

quart amb opcions d’aconseguir la
victòria.
Ja dins el darrer període intentàvem la
remuntada, però el rival estava molt
crescut i no volia deixar passar, així i
tot a falta de 4 minuts ens posàrem a
5 punts, però un parell d’accions molts
discutibles que l’àrbitre pità a favor
local i el desencert als tirs lliures ens
condemnà a una derrota que havíem
sembrat els dos primers quarts.
En general jugàrem molt malament,
no vàrem saber atacar la zona del
rival i fallàrem 17 tirs lliures.
Eliminats: Enric Mas.

Caixa Rural Artà   69
At. Escolar   19
Marcadors parcials: 1r: 22-2, 2n: 19-
13, 3r: 28-4, 4t: //
Jugadors: Jeroni Esteva, Jesús Font,
Joan Ginard, Ismael Lucena, Enric
Mas, Francesc Palou, Jeroni Tello,
Gabriel Serra i Joan Riutort.
Derbi comarcal el que jugàvem
dissabte dia 3 a les 18.30 a Na Caragol.
Començàrem el partit molt seriosos
en defensa  i amb un ritme bastant alt
de partit per no donar cap opció al
rival i la tàctica ens funcionà, perquè
acabàrem el primer període 20 punts
amunt.
Al segon quart pujàrem línies
defensives per augmentar la diferència
però un parell d’imprecisions varen
permetre a l’Escolar fer unes quantes
cistelles relativament fàcils. Així i tot
al descans la diferència ja era de 26
punts.

Al tercer període seguírem la pressió
a tota pista i gràcies a la bona defensa
aconseguírem tancar el marcador.
Al darrer quart defensàrem des de la
nostra zona de triple i posàrem normes
i sistemes de joc per així practicar per
al dissabte següent que ens espera un
partit dur dins Eu Moll.
En general molt bon partit dels nostres
i destacar la millora des de la línea de
personal en la qual encertàrem 9 tirs
dels 16 que tiràrem!
Sense eliminats.

Cadet masculí
Flexa, 58
La Salle, 48
(12-12, 14-7, 17-16, 15-13)
Partit jugat el dissabte dia 26 d’abril a
les 19 hores en el pavelló del Na
Caragol d’Artà.
Una victòria molt important per als
nostres jugadors, després dels tres
partits perduts consecutius. Del partit
podem dir que així com ja ens tenen
acostumats, l’inici del partit va ser
molt fluix, un parcial de 3-12 al minut
vuit va ser recuperat fins un 12 a 12 al
final del 1r quart. A partir d’aquí,
l’equip artanenc va anar guanyant
cadascun dels següents parcials. Cal
dir que l’equip visitant de la Salle li
havia guanyat el partit a l’equip
artanenc a la primera volta per 24
punts. El partit va ser molt emocionant,
ja que l’equip visitant no va donar per
perdut el partit en cap moment, però
els nostres jugadors fent una defensa

decent i amb ràpids contraatacs varen
aconseguir aquesta important victòria.
L’estadística va ser:  Rosselló, A.
(16), Sánchez, I. (8), Femenias, T. (4),
Tauler, M. (1), Ferrer, M. A. (0), -5
inicial - Nicolau, J. (13), Font, T. (8),
Reyes, J. A. (4), Tous, B. (2), Strunk,
R. (2).
Eliminats: Strunk, R.

Binissalem, 41
Flexa, 62
(10-16, 10-6, 11-16, 10-24)
Partit jugat el dissabte dia 3 de maig a
les 17 hores al poliesportiu de
Binissalem.
Partit amb dues parts clarament
diferenciades, els dos primers quarts
on tota la defensa i la falta d’intensitat
de l’equip artanenc anava alimentant
les esperances de victòria d’un
lluitador equip local. Però als dos
darrers quarts, un canvi de defensa a
tot el camp de l’equip visitant, va fer
possible que l’equip jugués a més
intensitat i pogués reflectir la seva
superioritat tècnica al marcador.
L’estadística va ser: Rosselló, A. (12),
Sánchez, I. (11) Ferrer, M. A. (2),
Tous, B. (8), Strunk, R. (10)-5 inicial
- Font, T. (16), Femenias, T. (1),
Tauler, M. (2).
Eliminats: Font, T. i Tous, B.

2ª autonòmica femenina
Capdepera 34
Hnos. Pallicer Pons 44
Partit disputat el 25 d’abril a Capdepera
i penúltim partit de la temporada de

esports
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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

l’equip de Segona Autonòmica
Femenina. Encara que el partit es va
resoldre amb una victòria per a l’equip
artanenc, hem d’assenyalar que les
nostres jugadores no ho feren d’allò
més bé. Segurament la
desconcentració general fou la causa
principal per no realitzar una bona
defensa i concretar fàcils atacs. Les
despistades defensives, les males
passades i, en segons quins casos, el
descontrol, ocasionaren un mal partit.
Tanta sort que finalment pogueren
finalitzar el derbi amb una ajustada
victòria.

Hnos. Pallicer Pons 36
Bàsquet Inca 80
Partit disputat el diumenge 27 d’abril
a Artà i últim partit d’aquesta
temporada. L’objectiu era intentar
jugar el millor possible el darrer partit
però no es va aconseguir. Sabíem que
es tractava d’un equip fort, el qual
durant tota la temporada ha demostrat
fer un bon treball, però així i tot sabíem
que els podíem mostrar cara i jugar al
mateix nivell. Les coses no anaren
gens bé. En alguns moments es repetí
el descontrol defensiu i aquest fet
repercutí en fàcils contraatacs per
l’equip contrari. En atac tampoc
duguérem molt d’encert i tot plegat
conduí a la desmotivació.
Per acabar, les jugadores que formem
l’equip volem donar les gràcies a
l’entrenador Joan Nadal i a la delegada
Catalina Thomàs Danús, perquè han
fet molt bona feina durant tota la
temporada, sense la seva implicació

aquest equip no hagués estat possible.
Gràcies!

1ª autonòmica femenina
Gasóleos Mallorca  48
Joan Capó Felanitx   40
Victòria inútil de l’equip artanenc, ja
que no els va permetre sortir dels
darrers llocs de la classificació. Ara,
les jugadores del Gasóleos Mallorca
hauran de jugar la fase de descens,
que es disputarà els pròxims dies 16,
17 i 18 de maig a Llucmajor. Sort!!!!

Autonòmica masculina
Llucmajor   60
Hormigones Farrutx   53
Partit jugat el passat diumenge dia 27
de juliol al poliesportiu de Llucmajor.
Darrer partit de la temporada el jugat
pels nostres jugadors, que van anar a
Llucmajor amb l’objectiu de la
permanència complit. El partit va ser
igualat en tot moment, fins al darrer
quart que l’equip artanenc no va poder
aguantar el ritme de joc local.
Enhorabona als entrenadors, jugadors
i seguidors per l’objectiu aconseguit.

esports

Equip HORMIGONES FARRUTX
Temporada 2007/2008
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PORT DE VALLDEMOSSA- DEIÀ-SÓLLER
Dissabte i Diumenge 19 i 20-Abril-2008

Aquest cap de setmana hi va haver
una novetat. En lloc de fer l’habitual
excursió del diumenge, en vàrem fer
dues, una el dissabte i una el diumenge,
i entre i entre vàrem quedar a romandre
a un Refugi a Deià.
Va ser una experiència molt positiva.
Tots vàrem passar molt de gust, les
excursions foren magnífiques i
l’ambient va ser de primera.
El dissabte de matí  ens vérem al lloc
habitual però amb les motxilles més
feixugues que mai ja que anàvem a
passar dos dies i una nit i havíem  de
dur l’indispensable.
L’autocar ens va deixar a una
urbanització anomenada George
Sand, passat Valldemossa. Davant
les cases de Son Olesa i com sempre
després d’haver berenat començàrem
una davallada per un caminoi frondós,
ple de vegetació, arbres, plantes i
abundosa estepa ben florida. Semblava
un jardí. Sempre per avall, per avall,
fins que arribàrem al encantador Port
de Valldemossa. D’allà i una vegada
haver pujat una part de la carretera,
agafàrem el camí de S’Estaca, unes
cases un temps habitades per l’Arxiduc
Lluís Salvador i la mallorquina Catalina
Homar i avui propietat del famós actor
Michael Douglas. Tot eren comentaris
i curiositat i semblàvem paparazzis de
tantes  fotos que vàrem fer. El lloc és
realment encantador.
Es va fer hora de dinar i, aprofitant
que estàvem just devora, davallàrem
al portet de S’estaca per que el vessen
els qui no hi havien estat mai ja que és
realment un lloc extraordinari. Allà, al
soleiet i  peus en remull, dinàrem i
descansàrem.
Es veia, allà lluny, el famós illot de Sa
Foradada i aquest era el nostre pròxim
objectiu. Hi va haver un bon berenar
per arribar-hi ja que el camí està
desfet i s’ha d’anar per damunt les
roques, ran de la mar. Peu aquí, bot

allà, unes dues hores després hi
arribàvem.
Una vegada davant la Foradada,
aixecàrem el cap i just damunt nostre
hi guaitaven unes cases amb uns arcs,
eren les cases de Son Marroig,
magnífica residència de l’Arxiduc, i
més de dos s’emmalaltiren al sentir
que encara havíem d’anar fins allà
dalt en una pujada que duraria uns tres
quartets més.
Arribàrem esclatats i morts i la majoria
ja havíem acabat l’aigua però el premi
bé va valer la pena. Asseguts amb
una bona cervesa o un gelat
contemplàrem la que diuen és la millor
posta de sol de la nostre illa. Un
espectacle meravellós.
Una vegada descansats, continuàrem
de cap a Deià on arribàrem ben
madurets. El Refugi es diu Can Boi i
és una casa restaurada dins Deià.
Preciosa. Allà, una vegada dutxats i
fet el repartiment d’habitacions
sopàrem de primera i férem una
vetllada com de en temps primer.
Tota la casa era per nosaltres ja que
la vàrem ocupar tota i no hi havia

ningú extern i conversàrem i riguérem
fins que vàrem veure la son de prop i
un del més vells va dir: demà serà un
altre dia. Tothom a son dormis!
Ben descansats i amb un berenar
d’aquests que fan paret tornàrem a
partir per fer la següent etapa. De
Deià fins a Sóller, per un camí
anomenat Camí de Castelló o Camí
del Rost. Aquesta excursió ja l’havíem
feta altres vegades i és agraïda, no és
molt llarga ni mala de fer, les vistes
són molt bones i es passa pel costat de
diferents casals molt interessants.
El dia es va aixecar molt diferent, ben
tapadot i amenaçant pluja però fins
que estàvem a punt d’arribar a Sóller
no li va amollar. Som gent previsora i
anàvem preparats però així i tot més
d’un es va banyar una mica.
Per acabar de fer el dos reials justs
algú va fe la proposta d’anar  al Port
a dinar d’una bona paella i dit i fet
aquest va ser el final d’un cap de
setmana d’aquells que fan història.
Tan llépols n’hem quedat que tots
estam convidats per tornar-hi l’any
que ve.

F.G.
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Del meu recer

El maig i el Mes de Maria

Són tants els detalls que té amb
nosaltres la natura que ens fa sentir
impotents davant tantes meravelles.
Per molt que ens hi endinsem sempre
ens trobam a les portes de les
incògnites, on els humans ens seguim
fent les preguntes que es feren els
nostres avantpassats i segur que
també es faran les generacions futures:
qui som?, d’on venim?, on  anam?...
Mentre, tots els anys es va produint el
miracle. Muntanyes i planures,
camades i camins s’engalanen de
margalides, roselles, coltells.... Els
camps es transformen en jardí replet
de les flors més belles i dins la brisa
suau de primavera sorgeixen uns
càntics d’agraïment a l’autor d’aquest
espectacle encisador.
Si bé és veritat que dins la gamma de
colors més formosos lluïts per la
primavera no hi solen faltar algunes
pinzellades de tons agrisats, en aquesta
època també hi estan presents les
al·lèrgies i la depressió, és l’estació de
l’any que la natura esclata de vida,
surt a la superfície tota la força que ha
estat germinant en silenci durant
l’hivern.
Aquest temps captivador està servit i
el sol pareix fer-nos l’ullet, al temps
que ens atorga un raig que suposa
ésser com una espurna que ens convida
a canviar els vestits vells i esquinçats
per una vestimenta simplificada i
lleugera.

I entre l’exuberància floral, no falten
les aus migratòries que tots els anys
vénen a contemplar les belleses de les
nostres illes i amb els seus cants alegren
serres i planures.
Ja maduren les cireres i comencen els
albercocs, amb aquell sabor tan
peculiar, com ho són també els nisperos
i altres fruits amb un gust molt peculiar.
Tot això sorgeix pel maig i durant
aquest mes comença el cercle de les
festes de primavera. Un sens fi
d’immens esplendor, del que podem
gaudir i moltes vegades ens passa
inadvertit.
Mes de maig
Quan jo era un al·lotell a prop de ca
nostra, al carrer Hostal hi havia el
sindicat, on es podien adquirir
productes agrícoles per la sembra,
adob i altres menesters de fora vila.
Em ve a la memòria la festa que a
mitjan mes es feia en aquesta entitat
en honor de Sant Isidre Llaurador,
patró dels conradors.
Dins el calendari folklòric, hi ha un
bon grapat més de festes i celebracions
ubicades al mes maig, com és l’aparició
de Sant Miquel celebrada únicament
a la zona de llevant; a Sóller, es
commemora la victòria obtinguda
damunt sarraïns que volien atacar
aquesta ciutat per la costa.
Per altra banda, el maig es
caracteritzava per la devoció mariana
a la Mare de Déu. A les escoles es

feia el mes de Maria (que consistia
resar la corona de les dotze estrelles)
i tots els nins i les nines duien roses,
lliris, i clavells per ornamentar la imatge
de la Puríssima.... Desprès de dinar, a
moltes cases particulars, igualment,
feien el Mes de Maria. Aquestes
celebracions rebien el nom de «Mes
de Maria casolà». Pels carrers
silenciosos, amb perfum floral
mallorquí es sentia: «Oh, la més
formosa de les criatures...», amb uns
altars improvisats, voltats de dones
fent «llatra»... I era prou cantada:
«Oh Maria,, Mare mia! /Salvadora del
mortal! / Empareu- me i guiau-me / a
la Pàtria Celestial».

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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Bartomeu Torres Mascaró, Cartutxo, abscondit. (III)

«Els vespres sempre n’hi havia un de
nosaltres que feia guàrdia, despert.
No fos que un altre roncàs, o qualsevol
renou sense voler, i ens destapàs a
tots.
«De dia anàvem cap al pinar de Sa
Bugura i férem rotlets de verducs i
posàrem una estaca i ens provàvem a
veure qui en ficava més a l’estaca.
Ens havíem d’entretenir de qualque
manera. Un dia també pujàrem al puig
d’Alpare, però estava tot tan pelat
que no era gens segur.
«En Joan ens duia per menjar. Ho
anava a cercar a la botiga de ca l’amo
en Sebastià Jesús, casat amb na
Victòria Mengola, que va avenir-se al
joc i no ens va descobrir mai. Li
havíem dit que fes com si anàs a
comprar un porc dels quatre que
teníem a ca nostra, que l’obràs i que
en Joan aniria a fer com que comprar
per dur-ho en Es Murteret.
«Ja va ser pel maig del 37 que les
coses es varen arreglar un poc. Una
nit partírem cap a ca nostra i hi
estiguérem abscondits damunt la sala
prop de quatre anys, sense sortir. Ma
mare tenia un home llogat i nosaltres
estàvem damunt la sala, sempre alerta
a una tossida, a fer cap renou...
«Va ser aquí que vàrem saber que els
primers mesos d’haver fuit anaven a
molestar ma mare i les germanes. Les
maltractaven, amb la culata pegaven
cops per la paret, i acoraven els matxets
als coixins i als matalassos dels llits de
les germanes... No sé si ens cercaven
o les volien fer por. Solien ser en
Ramon Casesnoves i en Jaume
Escales, dos dels feixistes que feren
més desastres.
«Un dia ma mare se’n va anar a una
galera que era prop de les cases a
cercar un caragol bover perquè
m’havia sortit un cercadits i el llim
diuen que els cura. Quan va aixecar

una pedra grossa hi va
trobar un caramull de
bales de fusell, una
grapada grossa, amb les
dues mans. Així vàrem
descobrir la trampa que
els feixistes ens havien
parat per quan ens
trobassin tenir una excusa
per acusar-nos.
«Devers el més d’abril
del 37 la dona d’en Jaume
Figuerota, en Xorquet,
que estava amagat a ca
seva, va anar a la Guàrdia
Civil a dir que volíem
sortir. No sé com va ser
que va saber que podia
anar bé, sense perill per
cap de nosaltres.2

L’endemà s’hi presenta-
ren quatre guàrdies, que
l’engrillonaren. Després
venguéren a ca nostra a cercar-nos.
Ma mare, quan els va veure, dos
davant i dos darrere en Xorquet, i que
el duien engrillonat, es va posar a
plorar. Els guàrdies venien amb
l’escopeta a l’aire, apuntant a la
finestra, com si estiguessin preparats
per un tiroteig. Ma mare els va
demanar, plorant, que abaixassin les
armes, que a la casa no hi havia hagut
mai cap escopeta i que no havien de
tenir por de res. També els va demanar
si els pareixia que era necessari posar
grillons, si ningú no tenia cap intenció
de fugir. La cregueren, baixaren les
armes, llevaren els grillons a en Xorquet
i partírem.
«Quan arribàrem al poble el carrer
estava ple de gent que ens volia veure.
Ens dugueren al Claustre del Convent,
on hi havia les presons, entrant al
Claustre a l’esquerra. El pare Mòjer
ens va veure arribar i es va posar a
plorar. «No passeu pena, al·lotets! No

vos passarà res! Avisarem ca vostra
que no vos facin dinar, que nosaltres
vos ne farem!».
«A l’horabaixa ens dugueren a
Manacor i hi trobàrem en Joan
Rabassó. Jo només hi vaig estar cinc
dies, perquè com que estava en edat
militar em posaren a disposició del
capità Jaume que em va enviar a Artà
a l’espera que em diguessin coses.
Mon pare hi va estar devers quinze
dies. El cridaren a declarar i va explicar
que només hi devia haver el motiu del
plet amb en Pocoví. El jutge li va
insistir si no havia fet res més, i ell li va
assegurar que no.
«Enviaren a demanar en Xesc Pocoví
i el jutge li va demanar si coneixia mon
pare. Ell va dir que pel nom li sonava,
que si era d’Artà devia saber qui era,
però així, d’anomenada. Aleshores el
jutge va treure la declaració de mon
pare i la història del plet que havia
perdut. Es va destapar tot, i amollaren

2  És una confusió de dates, com es dedueix del mateix text. En realitat és el 1941, que va ser quan varen agafar Joan Pastor
Vaquer, Rabassó, i Sebastià Ginard Pascual, Corona, per a Pasqua. Es trobaren a la presó amb Joan Rabassó... Abans ja ha
parlat de quatre anys de captiveri a partir del maig del 37.

col·laboració
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col·laboració
mon pare. I a en Xorquet, també, i
tornaren a Artà.
«A mi, als deu mesos m’enviaren a
demanar de la Caixa de Reclutes i
amb altres ens enviaren al Campo de
Concentración de Caballería, a
Reus. Érem més de tres mil dins un
buc que a la guerra l’havien
bombardejat i la meitat estava en
ruïnes. No teníem altre equipatge que
una manteta petita. En posàvem una
en terra, ens hi ajèiem tres i ens
tapàvem amb les altres dues, i que
quan plogués no hi hagués goteres...
«Hi havia uns dos-cents picapedrers
que miraven de recuperar materials
sencers, totxos, bigues... de la part
esbucada. Fusters que recuperaven
llenya, hi havia unes jàsseres grosses,
de nord negre... Deien que en feien
catorze xalets petits d’aquell material.
També hi havia uns cinquanta homes
que feien feina a l’estació del
ferrocarril i la companyia de trens
pagava devuit pessetes diàries per
home, però el Tinent Coronel se’n
quedava quinze i als soldats només els
n’arribaven tres. Vaig caure malalt i
em dugueren a la infermeria. Hi havia
tifus bord i en un sol dia se’n moriren
devuit dels que hi érem. Jo, amb vint-
i-tres anys,3 era jove i amb el menjar
que rebia de ca nostra, em vaig
recuperar.
«A finals d’abril [del 42] tancaren el
camp. Em dugueren a l’escola Miguel
de Unamuno, de Madrid, i érem devers
dotze mil presos. L’endemà, a una
possessió de Villaverde, que era de
qui va ser el gendre d’en Franco. Allà
ja érem devers trenta mil, però hi
havia molt de lloc. Hi vaig estar entre
un mes i quaranta dies. Després ens
dispersaren.
«M’enviaren a Àvila, a un camp, a un
teatre dins les murades. Fèiem una
esplanada a l’acadèmia de cadets. La
tasca de cada dia era que entre tres

cavàssim un metre
cúbic, el transportàssim
a lloc i l’esplanàssim.
El lloc es deia El
Pradillo.
«Vaig enviar a
demanar cinc quilos de
palmes i després de la
feina m’entretenia a fer
llatra i senalletes, que
un company venia a
les senyores que passa-
ven per allà passejant.
Un dia una li va
demanar si no li podria
fer dues senalletes de
jugueta per als seus
nins. Les vaig fer i li
vaig dir que no els
cobràs res, que els les
regalava. La senyora
va estar tan contenta
que va mirar per mi. Era la dona d’un
cap de l’administració de l’ajuntament
i aquell home em va aconseguir un
rebaix. Fins i tot qualque dia em
convidaven a dinar a ca seva.
«No me’n record de quan tancaren
els camps. A mi m’enviaren a un destí
militar, a Càceres, a una esquadra de
morters. Allà vaig continuar amb les
palmes i vaig fer una senalleta de
palma, però no de llatra, sinó de punt
i la vaig donar a l’alferes, que era
fillastre d’en Carrero Blanco, perquè
la regalàs a la seva al·lota. Li va
agradar tant que va donar ordres
clares, «–A Torres no le mandéis
nada», va dir.
«Vaig agafar una pleuresia que em va
tenir vuit dies en coma, o sigui, que em
moria. Avisaren ca meva a través de
la Guàrdia Civil però entre que els va
arribar i l’estat en què deien que
estava, pensaren que ja no em
trobarien viu, però em vaig recuperar
i vaig passar dos mesos a l’hospital. El
metge que m’atenia es va traslladar a

l’hospital militar de Palma i em va
deixar una carta a les monges per si
em recuperava, i em deia que el fes de
veure quan anàs de permís a Mallorca.
Després de la convalescència em
donaren tres mesos de permís i vaig
venir a Artà. El capità va estar molt
content quan vaig anar a veure’l a
Palma. Després ja em llicenciaren.
«Jo havia fet feina amb en Ramon
Casesnoves a cas Sues, sí, en Ramon,
l’escopeter... Un dia traginava oliveres
i em vaig topar amb ell i em va
escometre. Jo li vaig dir que en
veure’m no m’havia de dir res, que
havia de passar a l’altra banda perquè
no ens havíem de topar. Ell es va
sentir fort i em va amenaçar «–Tenc
collons d’encara fer-vos comparèixer,
jo! Què et penses?» i si mon pare no
m’hagués pegat un crit ens hauríem
aferrat. En Ramon va creure que mon
pare li cridava a ell: se li va acostar i
es va posar a plorar davant mon pare.
Ell, el més pallasso del poble... eh,
‘tuadell!»

3  Som, per tant, a principis del 42. Això salva l’error que ha dit abans que era l’abril del 37 quan els detingueren.
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40 anys de la fundació del Club Llevant
(Transcripció i recopilació de G. Bisquerra)

Seguint amb el desglossament dels
principals actes programats i celebrats
pel Club Llevant, direm que la Junta
Directiva es reunia el dia 22 de
setembre de 1975 per tractar i
acordar els següents temes:
A proposta d’un directiu, el qual en
quedà encarregat, es va posar damunt
la taula una idea de la projecció de
diapositives sobre pesca submarina.
S’acordà fer els corresponents tràmits
per a la celebració d’una conferència
a càrrec de Jeroni Juan Tous, com
també una vetlada de lectura de
poemes a càrrec de Miquel Mestre.
També celebrar unes excursions al
Puig de l’Ofre i d’Alpare, tot això
encaminat a embellir els actes de
l’aniversari del Club, on també hi
figuraria una obra de teatre.
Era l’1 d’octubre quan novament la
Junta Directiva es reunia per tractar
els següents temes:
Els directius encarregats de la secció
de teatre proposaren representar
l’obra còmica en tres actes titulada
«El tío de la Habana», de Tous i
Maroto, motiu pel qual va quedar
suspesa l’obra de la companyia de
Manacor fins una altra ocasió, com
també quedà suspesa la conferència
de Font Obrador, encara que quedà
confirmada la de Jeroni Juan Tous, la
qual versaria sobre gravats antics i
exposició del mateix conferenciant.
Es va acordar convidar el Club Card

de Sant Llorenç a una excursió a sa
Vaca el dia 12.
Havent fallat el premi que Electro
Hogar havia concedit per al concurs
Vila d’Artà, una altra casa comercial
local, en aquest cas Comercial Bernat,
representant de Sanyo, es va oferir
per gestionar la seva aportació. Es va
comentar que es reconsideraria
l’acord de la Junta del 16 de setembre,
que en el concurs literari Vila d’Artà
i el premi de narrativa el límit d’edat
per concursar fos de 30 anys. Després
d’un petit debat es va acordar que fos
a 35 anys.
En data del 6 d’octubre es reunia
altra volta la Junta Directiva, la qual
va prendre els següents acords:
Agrair per carta a la casa comercial
Sanyo amb representant a Artà de
Comercial Bernat, la gentilesa tinguda
envers el Club amb l’atorgament de la
quantitat de 15.000 pessetes per als
premis del concurs-certamen Vila
d’Artà. Es va acordar enviar-li les
bases del certamen i propaganda amb
invitacions per a l’entrega dels premis,
que tendria lloc el dia 17 de gener de
1976.
Definitivament es va acordar que els
premis es concedirien com segueix:
Dos primers premis de 10.000 ptes.
Un primer premi d’investigació (donat
per l’Ajuntament) i un altre primer de
narrativa (donat per Sanyo Televisió).
També la possibilitat de concedir dos

accèssits de 2.500 ptes. cada un. Es
proposaren alguns noms per formar
part del jurat qualificador del premi de
narrativa, entre els quals, Josep Melià,
Antoni Mus i Alexandre Ballester.
Del d’investigació s’encarregaria
l’ajuntament. Es confirmaren també
les conferències de Jeroni Juan i Miquel
Mestre.
Amb tots aquests acords es va
programar un avanç del calendari dels
actes a celebrar amb motiu del 7è
aniversari de la fundació del Club
Llevant.
El dies 14 i 17 de novembre:
Conferència i exposició de gravats de
Jeroni Juan.
Dia 21: conferència i lectura de
poemes per Miquel Mestre.
Dia 22: Exposició de pintura de Pedro
Santamarta.
Dia 23: Excursió cultural a Campos,
Llucmajor i Capicorb Vell.
Dia 26: Representació teatral.
Dia 29: Sopar de germanor.
També es va tractar la possibilitat
d’un torneig de tennis local i una sessió
de cine amateur.
(Continuarà.)

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana
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Sopa de lletres

Guillemots

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Mira aquests al·lots que mos
volen robar les cireres; els faré això amb als cans i els faré
fugir. Accepta un premi. 2. A força d’arguments l’arribà
fer canviar d’opinió. Consonant. 3. Agafis la que més
t’agrada. Ocell de la família de les garses. 4. Ningú no els
ha pogut guanyar mai a aquests; són fantàstics. 5. Una de
les coses que caracteritzen les novies (pl). Ni és de cotó
ni de tergal. Consonant. 6. Aquesta és per a experts en
herbes: constituent de l’anís estrellat i el fonoll. La paraula
que diu més el sergent. 7. Nota musical, relegada a l’oblit.
El que vendrà per la riera després de ploure molt. 8. El
morro certes races humanes de pell negra: gruixat i cap
a fora. Acaba els alens. 9. I no era. Microorganisme que
necessita l’oxígen per viure. 10. Grolleria, manca de
delicadesa.
VERTICALS: 1. Accelerau, feis més prompte en l’acció.
A mi. 2. Aquest estiu passarem les vacances en aquesta
illa germana tan preciosa. 3. Que pot ser combinat.
Mesura de potència elèctrica. 4. El marit d’una dona,
respecte dels néts que aquesta té d’un anterior matrimoni.
Vocal. 5. El que formen els alls cordats per guardar-los;

així els veim a les pel·lícules de vampirs. Escoltaràs. 6. Anuncia el nom d’home. Aquestes per sort no han estat
damnificades. 7. Vaixell que instal·la fils elèctrics submarins. Nota musical. 8. Sotmeti a la norma i preceptes. Un dels
sentiments, el més dolç. 9. Vocal. Nota musical; avui farem una cançó! Repari, arregli una cosa que no funciona. 10.
Ho faria davant del déu o del rei en senyal de reverència (alerta a com s’escriu).

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

Cercau el nom dels següents planetes:
Mercuri, Venus, La Terra, Mart,
Jupiter, Saturn, Urà, Neptú, Plutó.

Coneixes la resposta?

El nom d’Artà prové :
1.- del castellà antic.
2.- de l’àrab Artàn.
3.- de l’àrab Yartan.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

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

 

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

Coneixes la resposta?: 3

 C/ de Figueral

Fa 40 anys
Maig del 68

El pasado día 8 de abril, su Alteza
Real la Infanta Doña María Teresa
de Borbón Parma, visitó las cuevas y
el Museo de Artá. Fue recibida por las
autoridades locales y el presidente del
museo, don José F. Sureda Blanes, a
quienes expresó su satisfación por tan
interesante visita.
Una altra notícia deia.- Hay quien
asegura que en las verbenas de
nuestras ya próximas fiestas patronales
tendremos la oportunidad de poder
admirar a la triunfadora del festival de
Eurovisión.

Fa 25 anys
Maig del 83

Ara ja fa molts d’anys, dins el nostro
terme municipal es va donar un cas
catastròfic, que encara la gent coneix
amb el nom, ja mític més que històric
de «L’any de sa Pesta». [...] El primer
cas de l’enfermetat es donà a Son
Servera, el dia 7 de maig de 1820.
D’aquest dia fins a final de de maig la
cosa no pareixia greu, el poble esteia
atemorit, fins que un metge confirmà
que allò no era pesta, sinó que les
morts eren degudes a una «poca i
malsana alimentació». Aquest
mensatge es va enviar a Ciutat.

Fa 10 anys
Maig del 98

Inauguració de la piscina coberta.-
Després d’uns mesos de retard,
finalment es va inaugurar la piscina
coberta. La piscina ha sofert unes
substancials millores gràcies a les
reformes que en ella s’hi han realitzat.
L’estructura ha estat dotada d’una
cúpula telescòpica i s’ha dotat de tot
un complicat sistema d’aclimatització
que permetrà que l’ús de la piscina es
vegi incrementat tots els mesos de
l’any. La concessió de l’ús comercial
de la piscina s’ha cedit a aigua Esport,
que ha sufragat una part de la quantia
econòmica de les obres de reforma.
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De viatge per la xarxa entreteniments

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

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

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

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

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

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Imatges del Món
http://apidigital.net/
Imatges del Món. Viatges, disseny, ,
fotografia, reportatges; Namibia, Tirol,
Cuba, Mèxic, Transiberia, Venècia,
Singapur, Nova Zelanda, Cook islands,
Victoria falls, …

Jové, Jordi - serveis fotogràfics
http://www.jordi-jove.com/
Filmació de diapositives. Impressió
gran format per interior i exterior.
Reproducció d’originals (llibres,
radiografies, etc..). Diapositives de
vídeo. Creació de presentacions en
diapositives o CD. Retòc digital
d’imatge. Duplicats de diapositives.

La Fototeca
http://www.go.to/lafototeca
A La Fototeca pots veure i publicar
les teves fotografies. Entra i visita les

gal·leries dels diferents temes
proposats, i envia les teves fotos per
que hi siguin publicades. I tot això
totalment de franc.

Lluís Llach :: Verges 2007 -
fotosfotos.com
ht tp : / / fo to fo tos . com/a r t i s t e s /
lluis_llach_20070324/index.php
Les fotos d’en Lluís Llach. Verges,
març 2007. Les fotos del concert,
lliures de drets. El meu país és tan petit
que quan el sol se’n va a dormir mai no
està prou segur d’haver-lo vist. Diuen
les velles sàvies que és per això que
torna, ...

marco.cat
http://www.marco.cat/
Fotografia digital i analògica per utilitzar
lliurement sota llicència creative
commons. fotografia & irrealitat &
lliure.

Nadals Txebrats
h t tp : / / a lbumdefo tos . t e r r a . e s /
album_fotos/album.cgi/24371
Pàgina d’aquesta galeria d’imatges
de la comarca del Matarranya. Les
fotografies corresponen a la nevada,
que va caure a la comarca durant les
festes de Nadal de l’hivern de l’any
2005.
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oferta cultural
*Dimarts, 6 de maig a les 21 h
VIII MOSTRA ESCOLAR DE
TEATRE, MÚSICA I DANSA
SOLERA O BRUTERA
Col.legi Sant Salvador, (alumnes
de 1r i 2n d’ESO)
És dia 31 de desembre a un hotel una
mica peculiar de Mallorca. La gent
que el visita també és una mica atípica.
Què pot passar a un grup tan diferent
de gent en una nit com aquesta?
Adaptació i direcció: Joan Matamales
Autor: Creació col·lectiva

*Divendres, 9 de maig a les 21 h
VIII MOSTRA ESCOLAR DE
TEATRE, MÚSICA I DANSA
TOTS ELS VEÏNATS AL
TERRAT
Col·legi Sant Salvador (alumnes
de 3r i 4t d’ESO)
Un bloc de pisos d’un poble qualsevol,
on viu gent de tota mena, però amb
una cosa en comú: el seu terrat, que és
escenari de baralles, d’amors, de
rialles, d’amistats.
Adaptació i direcció: Joan Matamales
Autor: Creació col.lectiva

*Diumenge, 11 de maig a les 20 h
CINEMA

CARAMEL
Director: Nadine Labaki
Intèrprets:Nadine Labaki, Yasmine
Al Masri
A la ciutat de Beirut, cinc dones
coincideixen en un saló de bellesa, un
microcosmos ple de color en el qual

diverses generacions parlen i es fan
confidències.
DRAMA - Versió doblada al castellà
NO RECOMANADA PER A
MENORS DE 13 ANYS
Duració: 98 minuts

*Dimarts, 13 de maig a les 21 h
VIII MOSTRA ESCOLAR DE
TEATRE, MÚSICA I DANSA

COOL DAYS
FESTIVAL
ens apropa les

darreres tendències
artístiques

NA BLANCANEUS
Col·legi Sant Bonaventura
(alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO)
En un país llunyà vivia una bella
princesa que nomia Blancaneus. La
seva madrasta, la reina, era molt
vanitosa i sempre consultava el seu
mirall màgic per assegurar-se que ella
era la més bella. Però aquell mirall no
sempre li deia el que ella volia sentir i,
per això, la reina va manar matar la
princesa.
Adaptació i direcció: Jerònia Bennasar
Autor: Conte popular

*Dijous, 15 de maig a les 21 h
CINEMA CLUB
AL OTRO LADO
Director: Fatih Akin
Intèrprets: Hanna Schygulla, Andreas
Thiel, Lars Rudolph
A través d’una sèrie de trobades,
relacions i fins i tot morts, narra les
vides de sis persones que enllacen els
seus viatges emocionals entre
Alemanya i Turquia.
DRAMA - Versió doblada al castellà
NO RECOMANADA PER A
MENORS DE 13 ANYS
Duració: 122 minuts
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TORNAREM EL DIA 23/V

cloenda

Eren 30 alum
nes del m

estre B
iel «Pleta», el qual els donava les classes a la casa de C

an Sopa del carrer B
ellpuig. U

ns anys m
és tard traslladaria l’escola

a casa seva, carrer Pou N
ou, 11.

A
nom

enam
 els retratats d’esquerra a dreta i com

ençant per darrera.
Prim

era filera: Joan G
urries, Jaum

e C
irera, A

ndreu G
arbeta, V

icens Pirris, Ignaci M
aria, M

estre «Pleta», segueix un nin, que potser fos, no segur, en
Jaum

e A
lzina, de «Sa C

aixa», Segueix en Llorenç Puig, Joan Pirris i B
iel B

ossa.
Segona filera: Jaum

e de Sa Font C
alenta, M

iquel de Son Pastor, Joan R
evull, Jaum

e R
oca, Pere X

aneca, Pere V
ell, Sebastià d’Ets O

lorts (el qual ens
ha cedit la foto) i B

iel Tous (B
utler?).

A
cotats: M

iquel Poll, M
iquel de Son C

alletes (nebot del m
estre Pleta), Tom

eu de Son Sureda, B
iel C

om
pte, Toni B

osch, Toni R
ector, Pep M

orro, B
iel

Puig i Joan Pelat.
A

sseguts: G
aspar R

ayó, M
iquel R

evull, Fernando de Ses C
oves i Pep M

uliner (?).
Era m

és o m
anco l’any 1940 i el lloc el pati del C

entre Social.

Racó
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