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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 20,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 20 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,30 h, Convent 20 h.
i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  20,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 18 h.

Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dilluns
i dimecres de 19,00 a 20,00 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 18.30 h
Dissabtes i diumenges a les 19.30 h
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Bellpuig felicita a Mn. Antoni Gili
Ferrer en motiu dels seus 50 anys de
sacerdoci i també per la dedicació a
la cultura artanenca havent editat 24
llibres i col·laborat  a molts diaris i
revistes, entre les quals el Bellpuig.
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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
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Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Presentat a Artà el pla pilot de socorrisme aquàtic

El passat dia 11 de juny es va presentar
a la sala d’actes de l’ajuntament el pla
pilot de socorrisme aquàtic amb unitats
dinàmiques per a platges d’interès
turístic dins zones protegides.
Assistiren a la reunió alguns mitjans
de comunicació com per exemple IB3
i Canal 4, entre d’altres. Bellpuig
també hi va assistir.
Aquest acte, el va presidir la consellera
d’Interior acompanyada de la directora
general, amb la presència del batle,
Rafel Gili, i del regidor Bartomeu Gili.
La consellera va fer una exhaustiva
presentació del projecte, anuncià que
Artà era el primer lloc on es presentava
i digué que les platges del nostre
municipi estan catalogades en general
de baix risc, la qual cosa fa que disposin
de menys recursos per a rescat i
salvament. A més, coincideix que es
tracta majoritàriament de platges
ubicades a zones protegides, on tampoc
és permesa l’habilitació de
determinats elements estàtics (torres
de vigilància, llocs de socors, etc.).
En total, Artà compta amb dotze
platges de risc baix i dues de risc
mitjà. La temporada de 2007 es
produïren 3 incidents greus a les aigües
d’Artà. Pel que fa a la iniciativa, es
tracta d’habilitar unitats aquàtiques
de vigilància dinàmica amb patró i
socorrista i la seva intervenció es

donarà per requeriment «in situ», des
del SEIB 112, per demanda d’un servei
de platja o per pròpia iniciativa. També
podrien mobilitzar l’helicòpter si
calgués per a l’evacuació. L’operatiu
combina els recursos municipals
(socorristes) i de la Conselleria
d’Interior (vehicles aquàtics).

Recursos
La Conselleria d’Interior cedeix: 1
embarcació, 1 moto aquàtica, material
sanitari, de salvament i específic de
vigilància.

Per l’Ajuntament d’Artà: 6 socorristes.
El batle va dir que Artà en sortia
perdent amb l’aportació anual de
30.000 euros que estaven
pressupostats cada any a les arques
municipals. Això feia que els que es
beneficiaven majoritàriament eren els
turistes dels pobles veïns.
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noticiari
La festivitat de Sant Antoni de Pàdua

Un any més el poble d’Artà i, en
especial, la comunitat dels frares
franciscans d’Artà han celebrat la
festivitat de Sant Antoni de Pàdua.
Durant més d’una setmana han tengut
lloc diversos actes encaminats a
recordar la figura de Sant Antoni dels
albercocs (com se’l coneix
popularment a molts de llocs). A més
de les misses i els actes litúrgics s’ha
de destacar la tradicional sortida i
capta dels cavallets pels carrers del
poble. Un bon grapat d’alumnes del
col·legi Sant Bonaventura es posen
els vestits típics dels cavallets i dansen
al compàs de les conegudes melodies.
Un dels actes que també s’ha de
destacar d’aquest dies és el festival
gimnàstic que els alumnes de Sant
Bonaventura celebren. L’escalonada
del Convent s’omple de gent que vol
veure les evolucions dels balladors.
Enguany el tema escollit per fer de fil
conductor de la vetlada fou el dels
colors. Les actuacions varen donar
pas als focs artificials i al fi de festa.
S’ha de fer una menció especial a la
feina feta des de l’AMPA del col·legi
Sant Bonaventura ja que sense la
seva organització hi ha molts d’actes
que no serien possibles. També s’ha
remarcar l’actuació l’agrupació
Esclafits i Castanyetes i del grup
d’animació infantil Tipi Tipi Top ja
que participen de la festivitat de forma
desinteresada, però ajuden a que el
programa d’actes de la festivitat de
Sant Antoni de Pàdua sigui ben
complet i divers.
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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
Noces d’or sacerdotals de Mn. Antoni Gili
Presentació de la bibliografia

Amb motiu d’acomplir-se les bodes
d’or de vida sacerdotal de Mn. Antoni
Gili Ferrer, es va presentar la seva
Bibliografia en un llibre de Llorenç
Vich Sancho. L’acte es va celebrar a
la sala d’actes del Teatre, on es va
congregar un nombrós grup d’arta-
nencs i també de gent de fora, a tots
els quals es va fer entrega de l’edició
del llibre.
Va començar l’acte amb la projecció
d’unes diapositives que feien referèn-
cia als 24 llibres que Antoni Gili ha
editat al llarg de molts anys.
La presentació va anar a càrrec de
Mateu Ferrer Socies. Seguidament,
Antoni Gili digué unes breus paraules
d’agraïment al presentador i també
als assistents.
Acte seguit es va realitzar una taula
rodona sobre l’obra d’Antoni Gili
Ferrer, moderada per Jaume Cabrer
Fito, amb les immillorables interven-
cions de Cosme Aguiló, Gabriel Carrió
i Gabriel Genovart, els quals glossaren
els millors elogis sobre la feina de
l’escriptor i historiador artanenc.
No cal dir i esmentar que els assistents
varen aplaudir llargament totes i
cadascuna de les intervencions.
Va tancar l’acte el batle, Rafel Gili,
agraint a tothom la seva col·laboració
i assistència.
Al final hi hagué un refrigeri per a
tothom.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari

Celebració religiosa a la Parròquia

La celebració d’una solemne Eucaris-
tia va ser realment la commemoració
que acreditava el motiu de la festa de
Mn. Antoni Gili. El diumenge dia 8, tal
com estava anunciat, es va celebrar a
la parròquia una missa concelebrada,
presidida per Mn. Antoni Gili Ferrer  i
acompanyat per 20 sacerdots com-
panys seus, per commemorar els 50
anys de vida sacerdotal.
Entre els concelebrants es pogueren
veure alguns antics rectors com Mn.
Rafel Umbert i Francesc Munar i
altres capellans que ajudaren a la
parròquia fa molts anys, com per
exemple Mn. Jaume Cabrer i Mn.
Miquel Mulet. Tampoc hi faltaren
cares conegudes de capellans

artanencs que viuen fora com Mn.
Jaume Solivellas, Mn. Joan Servera
Ginard i Mn. Joan Servera Terrassa.
Com és natural, no hi faltaren els
capellans que regeixen l’església
artanenca i molts altres convidats.
La celebració va ser de gala, a la qual
va actuar l’Orfeó Artanenc acom-
panyat de l’orgue.
Mn. Antoni Gili va pronunciar l’homilia
fent recordança dels anys dedicats a
servir les distintes parròquies en què
havia desenvolupat la seva tasca
pastoral. També va agrair a tots els
companys, família, amics i assistents
a l’eucaristia la seva presència.

Al final de la missa, el rector Mn.
Antoni Amorós, en nom de la
parròquia, li va fer entrega d’una placa
amb motiu dels 50 anys, essent el fet
llargament aplaudit. Després i a la
sortida, es va servir un petit refrigeri,
obsequi de la parròquia.
Seguidament, Mn. Antoni Gili va
obsequiar els seus familiars i íntims
amb un dinar al restaurant de Sant
Salvador, del qual hem sentit saborosos
comentaris.
Enhorabona a Mn. Antoni Gili Ferrer
per haver complit les noces d’or
sacerdotals.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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noticiari

Biel Pastor participa al programa Codi Genètic d’IB3

S’ho tenia ben callat però encara el
trobàrem. En Biel Pastor (Rabassó)
va participar al programa d’IB 3 Codi
Genètic, presentat per Xisco Segura,
i en el qual el concursant ha
d’endevinar quines de les persones
voluntàries que hi ha al programa
tenen algun tipus de relació familiar.
En Biel durant tot el programa va
demostrar una gran simpatia i moltes
ganes, però una mala jugada al final
del programa el va deixar amb un
premi de només tres-cents euros (hi
va haver moments del programa que
comptava amb un premi de 24.000
euros), però ningú li podrà prendre
l’experiència viscuda. Enhorabona,
Biel.

A Mossèn Gili

Des d’Unió Independents d’Artà ens
afegim a les mostres de felicitació
que, en motiu del cinquantenari de les
noces d’or de sacerdoci, ha rebut, i
rebrà,  mossèn Antoni Gili que rebrà el
Talaiot d’Or, distinció que atorga
l’Ajuntament d’Artà al voltant de la
festa de Sant Antoni. El doctor Joan
Veny i Clar ha estat una de les
persones que més bé ha descrit
Mossèn i la seva obra. Per això, creiem
encertat des d’aquí  reproduir les seves

paraules, ben aclaridores de la tasca
feta per l’artanenc: «Mossèn Antoni
Gili és d’aquells preveres inquiets que,
a més d’acomplir amb dignitat el seu
ofici sacerdotal, ha estat fidel al seu –
al nostre- país estudiant-ne la història
i captant-ne el tarannà, les
contingències, la Weltanschauung a
través de les seves cançons populars.
Dins el primer aiguavés, és autor de
notables contribucions històriques
relatives a Artà, el seu poble nadiu, i a

l’eremitisme mallorquí. Pel que fa al
segon, Mossèn Gili, de la mà del P.
Ginard i seguint la seva pauta, va
endinsar-se en l’apassionat món de la
cançonística popular i els resultats del
seu treball són esplèndids». Aquestes
són algunes de les paraules de lloança,
ben merescudes, fetes pel doctor
honoris i laboris Veny a la figura
d’Antoni Gili Ginard.
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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

VII Marxa pel tren de Llevant
Ja fa 10 anys que es va celebrar la primera marxa
El passat dia 8 de juny va tenir lloc la
VII Marxa pel tren de Llevant.
Enguany el lema elegit per a la diada
fou: Feim via. D’aquesta manera els
organitzadors pretenen recordar al
govern que, tot i que hi ha un clar
compromís polític per allargar la línia
fins a Cala Rajada, de moment encara
no s’ha posat cap metre de raïl. Com
deia la lletra de la marxa pel tren,
escrita per Tomàs Martínez, «feim via
en bon mallorquí /vol dir que no hem
de badar». Després de caminar tot el
matí per l’antic traçat del tren, els
marxaires provinents de Cala Rajada,
Capdepera, Artà, Son Servera, Son
Carrió i Manacor arribaren a l’estació
de Sant Llorenç on esperava una
magnífica fideuà preparada per la
confraria de pescadors de Cala
Rajada. Al llarg de tot l’horabaixa, hi
va haver diferents grups musicals que
també es varen voler sumar a la
reivindicació. Així els primers en pujar
a l’escenari foren els membres de
Rock’n’press que s’encarregaren de
posar les primeres notes musicals al
capvespre. A continuació la Banda
de música de Capdepera va
interpretar un parell de peces. Tot
seguit el centre de l’escenari fou
ocupat pel nostre paisà Lluís Gili, que
amb el seu carisma habitual va
interpretar una sèrie de cançons
reivindicatives. La festa va continuar
amb Suso Reixac que va interpretar

noticiari
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noticiari
alguns temes propis. A continuació
Toni Nicolau va pujar a l’escenari per
interpretar, acompanyat d’un coro
improvisat, la marxa pel tren de
Llevant. Els Arpellots i Tutupà varen
completar la nota musical d’una diada
que va estar marcada per un to
reivindicatiu, però també festiu i
alegre.

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
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noticiari
Club Tercera Edat
Festa de fi de curs

El passat dia 5 de juny el Club de la
Tercera Edat va celebrar el final del
curs 2007-2008 de les seves activitats
amb un sopar al local social.
Aquest esdeveniment va consistir en
una trobada on cada assistent va triar
el seu menú entre un pamboli o una
panada i un cocarroi. No hi va faltar
un petit entrant ni tampoc el vi, l’aigua
i la taronjada, i es va brufar amb
xampany. Tot això per un mòdic preu
de cinc euros.
Hi van assistir un centenar llarg, entre
els participants a les diferents
activitats, monitors i algun
acompanyant. Les activitats
d’enguany foren: ball de saló, danses
del món, gimnàstica, brodats i «calat».
Al final es feren fotos i brindaren
perquè l’any que ve es pugui repetir.

Reunió-trobada de nascuts els anys 1939-40

El passat diumenge dia 8 de juny va
tenir lloc la reunió anual de la gent
nascuda els anys 1939-40 per celebrar
el que diuen trobada de quintos i
quintes. En un principi només hi
assistien les dones nascudes dins
aquests dos anys, ara s’hi han sumat
els seus respectius companys i
companyes, i tots junts commemoren
aquesta efemèride.
A les 12 del migdia assistiren a la
missa de les dotze a la parròquia per
després dirigir-se al restaurant de Son
Sant Martí, on degustaren un bon dinar
d’arròs brut i porcella, postres i un
llarg etc. Els 89 congregats brindaren
amb xampany, fent vots perquè l’any
vinent no en faltàs cap.
Quan va acabar el dinar es va fer un
final de festa que va consistir en unes
dues hores de ball de saló, on molts hi
prengueren part i es divertiren com
cal.
Molts d’anys.
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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

Curiositats del camp
S’han trobat esclata-sangs: fruita fora temps?

Fa dies que molta gent està realment
estranyada del temps que estam patint
des del principi de maig ençà.
Pocs recorden altres anys en què hagi
plogut tant, no en quantitat de litres
sinó en periodicitat.
Són pocs els dies en què no hagi
amollat les quatre gotes i que el xaloc
no hagi fet acte de presència, cosa
que ha fet que els pagesos estiguin
malhumorats perquè això no du cosa
bona per a les hortalisses en els mesos
que ens trobam.
Tal volta potser hagi estat el motiu de
per què hagin sortit blaves,
espicatornells, forts, bolets i el millor:
esclata-sangs.
Un dia de la passada setmana un
artanenc aficionat a cercar aquest
apreciat producte, va trobar uns tres
quilos d’esclata-sangs, grossos, sans,
amb l’aroma habitual i el mateix gust
de la seva època. També altres dies
havia trobat bastants espicatornells.
Ningú no recorda que hagi succeït res
igual durant molts anys.
El lloc on els va trobar no ens ho va dir,
és clar, ja que els bons cercadors mai

ho diuen, però sí que ens va comentar
que va ser dins el terme de Son Servera,
prop del d’Artà i que també feia dies
havia trobat espicatornells.
Aquest home és en Pau Piris, de
malnom des Mustí Vell, per més
senyes l’espòs de n’Antònia Guitza,
al qual donam l’enhorabona, ja que

només s’han sentit altres casos d’haver
trobat alguns espicatornells i qualque
fort o blava.
Serà que el temps canvia o que arriba
el tan comentat canvi climàtic?
En dóna fe de la trobada la fotografia.

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

Obert plaç de preinscripció
Cursets de natació de 01 de juliol a 15 d’agost 2008.
*Opcions
Mati:
2 dies a la setmana (dimarts i dijous)
Juliol..... 37’00 € / juliol /agost.... 64’00€

3 dies a la setmana (dilluns ,dimecres i divendres)
Juliol..... 49’00 € juliol /agost....76’00€

5 dies a la setmana
Juliol.... 58’00 € juliol /agost....104’00€

Capvespre:
2 dies a la setmana ( dimarts i dijous)
**A partir de 5 anys**

Curset especial per a embarassades d'estiu. Dilluns,
dimecres i divendres a les 10 hores

Bodes d’or

Era el dia 17 de juny de
1958 quan en Jaume
Alzamora Bauzà i na
Maria Artigues Fuster
s’uniren en matrimoni a
l’església parroquial
d’Artà. Per tant, fa pocs
dies que s’han complit
50 anys d’aquest feliç
esdeveniment.
En Xisco i na Maria,
gerents-propietaris del
Centre Comercial
Mediterrani, n’han volgut
deixar constància escrita
i al mateix temps els
desitgen molts d’anys i
felicitat.

Exposició de fotografia de
Xisca Genovart
Es podrà visitar del 14 al 30 de
juny a S’Estació

Entre els dies 14 i el 30 de juny es
podrà visitar a la sala d’exposicions de
S’Estació la darrera proposta de
fotografies de l’artista Xisca Genovart.
L’obra d’aquesta artista coloniera
destaca perquè cerca la bellesa dels
petits detalls a través de la fotografia.
L’exposició romandrà oberta de dilluns
a divendres, de les 10 a les 14 h i els
dissabtes i diumenges de les 20 a les
22 h.
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Centre Jove – Abjurador, 1 – 07570 Artà – Tlf. 971 829 329 – 
email: centrejove@arta-web.com 

COMPETICIÓ DE PINGCOMPETICIÓ DE PINGCOMPETICIÓ DE PINGCOMPETICIÓ DE PING----PONGPONGPONGPONG    
 

 

DIADA D’SKATEDIADA D’SKATEDIADA D’SKATEDIADA D’SKATE 

     

 

PER UNA OPINIÓ, UN CONDÓPER UNA OPINIÓ, UN CONDÓPER UNA OPINIÓ, UN CONDÓPER UNA OPINIÓ, UN CONDÓ    
 

 

 

I RECORDAU... AQUEST DISSABTE, 21 DE JUNY A PARTIR DE LES I RECORDAU... AQUEST DISSABTE, 21 DE JUNY A PARTIR DE LES I RECORDAU... AQUEST DISSABTE, 21 DE JUNY A PARTIR DE LES I RECORDAU... AQUEST DISSABTE, 21 DE JUNY A PARTIR DE LES 
10H, GRAN FESTA DE FI DE CURS AL CENTRE JOVE. NO ET 10H, GRAN FESTA DE FI DE CURS AL CENTRE JOVE. NO ET 10H, GRAN FESTA DE FI DE CURS AL CENTRE JOVE. NO ET 10H, GRAN FESTA DE FI DE CURS AL CENTRE JOVE. NO ET 

PERDIS AL DJ PELOTA EN DIRECTE�PERDIS AL DJ PELOTA EN DIRECTE�PERDIS AL DJ PELOTA EN DIRECTE�PERDIS AL DJ PELOTA EN DIRECTE�    
    

AGUANTARÀ EL TEU COS FIAGUANTARÀ EL TEU COS FIAGUANTARÀ EL TEU COS FIAGUANTARÀ EL TEU COS FINS A LES 2H?NS A LES 2H?NS A LES 2H?NS A LES 2H?    
    

ENTRADES ANTICIPADES 3 EUROS I A TAQUILLA 5 EUROS.ENTRADES ANTICIPADES 3 EUROS I A TAQUILLA 5 EUROS.ENTRADES ANTICIPADES 3 EUROS I A TAQUILLA 5 EUROS.ENTRADES ANTICIPADES 3 EUROS I A TAQUILLA 5 EUROS.    
 

Dia 6 de Juny : primera competició de 
ping-pong. 
 El guanyador d’aquesta fou en Pere 
Agustí. 

Dia 7 s’organitza una diada d’skate. 
Les activitats que es realitzaren foren:
 

- Audiovisual el mati, amb la 
col·laboració de Miquel Franco. 

- I Marxa de s’kate pel poble, amb 
la col·laboració de l’associació 
d’skate d’Artà. 

Amb el lema “Per una opinió, un 
condó”, es dugué a terme un taller de 
sexualitat, amb l’objectiu de respondre 
als dubtes que poguessin tenir els 
postres joves. 
Mª Jesús López Castillo, educadora 
social i mediadora en salut de Creu 
Roja Joventut fou la persona que 
realitza el taller. 

CENTRE JOVE 
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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.

Drets Civils i Polítics o paper banyat?

Quan llegim els documents oficials,
nacionals i internacionals, referents a
conceptes com autodeterminació,
independència, autonomia, autogo-
vern, nació, poble, nacionalitat... ens
pot donar la impressió de claredat i
contundència, però en realitat finalment
cadascú els interpreta així com li
convé, i sobretot els més poderosos
els poden capgirar totalment.
Si llegim, per exemple, el que diu el
primer article del Pacte Internacional
sobre els Drets Civils i Polítics de
1976: «Tots els pobles tenen el dret a
la lliure autodeterminació. En virtut
d’aquest dret estableixen la seva
condició política i també el seu
desenvolupament econòmic, social i
cultural.»
Aquest enunciat que pareix tan clar i
llampant, quan es vol aplicar a la
nostra realitat, els grans centres de
poder comencen a embullar fil: què
s’ha d’entendre per «poble»? Són les
Balears un poble? Ho són Catalunya
o el País Basc? Per aquí pareix que no
hi ha dubtes, perquè així ho reconeixen
els seus estatuts i, per exemple, el
mateix fet de anomenar-lo País Basc.
Idò bé, tenen dret a la lliure
autodeterminació? És clar que no,
malgrat es parli de comunitats
autònomes (que finalment no ho són,
perquè hi ha una contradicció «in
terminis» quan es parla d’autonomia i
autodeterminació, i són altres els que
determinen què poden decidir i què
no).

Si els pobles tenen el dret a
l’autodeterminació i assumim que a
Espanya hi ha diferents pobles
(nacions, nacionalitats, països o el que
es vulgui dir), sembla que hauríem
d’assumir que tenen el dret a exigir
aquesta autodeterminació; per cert,
exigir, no a demanar com a favor.
Els que no volen aplicar l’article a la
nostra realitat diran que es refereix a
les colònies, i sens dubte s’hi refereix,
però què és el que defineix que un
poble es pot considerar una colònia?
La Resolució 1514 de l‘ONU, l’any
1960, ja ho deixava més o manco clar:
«La subjecció dels pobles a una
subjugació, dominació i explotació
estrangera, constitueix una negació
dels drets fonamentals». Tornam a
estar embolicats, perquè es dirà que
això no correspon a la realitat de cap
dels pobles d’Espanya, maldament la
història pareix dir que sí hi ha hagut
subjugació, dominació i explotació.
No és d’esperar que el dominador es
reconegui com a tal i estigui disposat
a amollar a les bones; no sé de cap
dictador que s’hagi reconegut a si
mateix com a tal.

Teòricament un referèndum podria
donar a conèixer la voluntat
d’autodeterminació o independència
d’un poble. Sens dubte un referèndum
és el camí més democràtic i directe
per a l’adopció d’una decisió, perquè
reflecteix la sobirania del poble. Però
resulta que la Constitució de 1978 a
l’article 149 diu que les consultes
populars per la via de referèndum, les
ha d’autoritzar l’Estat. Vet-aquí que
ens trobam altre pic amb un entrebanc
posat a l’autonomia dels pobles; una
prova més de la «subjecció a una
subjugació» i de la retallada del dret
de la lliure autodeterminació dels
pobles.
Diuen que «parlant s’entenen», però
ja pots escainar si no te volen escoltar,
acabes desgargamellat i no has aclarit
res.
Si es tanquen totes les portes i els
drets proclamats són paper banyat,
què s’ha de fer?: Aguantar, plorar,
callar i renunciar als drets...? O més
bé: Enrabiar-se, protestar i exigi
Mariano Moragues
Vocal de l’OCB Artà

carta al director
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de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Racó del poeta

          Abans que les fredors tornin

Més ençà que l’hivern véngui tot fent punta a les donardes,
vull dir-vos pel tall d’uns versos, que no trob pas ni drecera.
fer-vos saber, amb franquesa, que no tenc clares les fites
i em defrauda el to profètic que els reptes meus m’insinuen.

Caminant junts la ribera d’aquests calons que s’esquerden
devora esculls i gavines que beuen clarors i oratges,
vull conèixer el parer vostre, tastar el suc del vostre viure,
i treure a llum dolces gestes que ens ensucrin la memòria.
Oint l’alè de les vinyes que serven dos grums de terra
rebutjarem els silencis que ens deixin rims neguitosos.
Amb les mans que tremen noses, i els ulls blans de llunyanies,
no despenjarem les fulles del nostre breu calendari
perquè els tamarells no diuen tot el salobre que ploren.
Quan es condormin les aures ran el capçal de la serra,
amb la veu del cor més tendra ens direm els mots més íntims...
abans que les fredors tornin sonant mestrals i cornetes.

Amb quin imprevist vaixell, sord i mut, de veles toves,
per l’hàlit de quina mar salparé perplex i dòcil?

Joan  Mesquida

Amics de la Música
La llarga vida d’una melodia

Antoni Miranda (guitarres); Miquel
Ferrà (baix elèctric i contrabaix);
Miquel Navarrete (percussió i bateria)
han donat vida durant tot aquest curs
en diferents escenaris de l’illa a un
concert pedagògic que batejaren amb
el títol de «La llarga vida d’una
melodia». El grup que conformen es
presenta al públic com a «Miranda
Jazz Trio».
La seva actuació a la Colònia
organitzada conjuntament per la
Fundació la Caixa i Amics de la Música
el passat dissabte, 7 de juny, fou molt
aplaudida.
El concert va ser el que indica el seu
títol: Una melodia que neix al segle X,
sense variar la seva taringa de notes,
fa un recorregut de més de 10 segles,
passa per tots els estils musicals i
roman sempre ella mateixa, però

Del seu poemari HÀLITS, guanyador
de la Rosa d’Or de la Pau
en el Certamen Literari Castellitx
d’Algaida 2008.
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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
sonant com si nasqués constantment
de bell nou.
La vivència de la trajectòria de la
melodia o tema musical, travessant
temps i estils,  esdevé possible gràcies
al dinamisme i versatilitat del Trio
Miranda, que és capaç de verificar els
arranjaments i interpretacions
adequades fent servir els instruments
que escauen a cada estil. Baix del seu
guiatge (explicacions dels instruments
utilitzats i característiques culturals,
econòmiques, etc. de cada època) els
oients pogueren entendre com un tema
antic es pot recrear, tornar nou i
acompanyar les sensibilitats de les
persones en diferents moments i
circumstàncies al llarg de la història.
La repetició de la melodia dintre d’un
procés harmònic deixa un ressò quasi
còsmic de què en la història i en la
cultura de la mateixa manera que en
la natura tot està en continu procés.
Al final del concert, la participació
d’un petit grup de nins i nines en la
interpretació de la melodia mostrà

que el nom de pedagògics que es
dóna a aquests concerts no és ni
ornamental ni casual, sinó de sobres
merescut.
És un encert, un més, d’Amics de la
Música, haver situat aquest concert

en el context de la primavera, la qual
ens sorprèn, mou  i inspira. És cada
any la mateixa realitat, i, no obstant,
esdevé com si succeís per primera
vegada. Igual que la llarga vida d’una
melodia.

Club Nàutic
Programa d’activitats

El Club Nàutic Sant Pere ha fet arribar
a tots els socis en tres folis un programa
molt complet per a la temporada
d’estiu. Com que moltes de les
activitats poden interessar també als
no-socis, s’inclou en aquest apartat
un resum per a tots els lectors de la
revista.

Cursos de busseig. Aquests cursos
tenen com objecte oferir als
participants l’oportunitat de descobrir
el món del busseig i gaudir de les
sensacions que aquest esport
comporta. El primer torn del curs
tindrà lloc de dia 7 a 13 de juliol. El
curs serà impartit per D. Juan José

Lorente, instructor nacional de
FEDAS.
Cursos de vela. Amb aquesta activitat
el Club Nàutic dóna una vegada més
continuïtat a un esport que està en les
seves mateixes arrels i substància.
Els cursos van destinats a adults i
infants a partir de 7 anys. Els torns
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

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

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

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

dels cursets de nins són els següents:
. 1r torn: del 30 de juny al 13 de juliol
. 2n torn: del 14 al 27 de juliol
. 3r torn: del 29 de juliol a l’11 d’agost
. 4t torn: del 12 al 25 d’agost
. 5è torn: del 26 d’agost al 8 de setembre.

Excursions amb piragües S’entenen previstes
tres i que es faran en les següents dates:
. Diumenge 6 de Juliol. Partida a les 9h. Meta: Illa
del Porro.
. Diumenge 17 d’agost. Partida a les 9h. Meta: Es
Caló.
. Diumenge 21 de setembre: a les 9h. Meta: Sa Cova
Gran.
Hi haurà berenada d’entrepans, begudes i fruites
per a tots els participants en aquestes excursions.
Nota: Per a informació detallada sobre dates
d’inscripció, condicions, horaris, preus... de totes les
activitats esmentades, els interessats es poden dirigir
a les oficines del Club Nàutic: Tel. 971-5891

Festes de Sant Pere 2008

Estic com intrigat per saber com seran les
festes de Sant Pere enguany. No he vist el
programa. No vaig assistir a les reunions
preparatòries. He sortit al carrer i les
paperines no estan encara penjades. No em
recordo quina portada i contraportada del
programa vaig votar. No és un sentiment nou.
De petit record que em passava el mateix.
Cada dia, quan s’acostaven les festes anava
a la plaça per a veure si els municipals amb les
escales d’emblanquinar o de l’electricista
municipal havien començat a penjar les
paperines. Hi havia poc personal als
ajuntaments i uns pocs municipals ho feien tot
o quasi tot i encara els quedava temps per
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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

anar a fer unes copetes
pels cafès. Amb un poc
de sort l’al·loteia ens
podíem fer amb algun
escapció d’aquelles
fileres de colorins tan
apreciades. Eren tan
curtes les festes en
aquell temps i, no obstant,
tan esperades i
apreciades!
Els confeccionadors de
programes del nostre
municipi es distingeixen
per ser imaginatius i
saben sorprendre els
ciutadans amb formats
enginyosos: un davantal
de cuina, una bossa per a
la compra, una rosa dels
vents, una taringa de
fotos antigues de la
localitat. El bon costum
de consultar els
ciutadans, més joves i

més grans, sol contribuir que
les activitats siguin variades i
tots els col·lectius s’ho puguin
passar bé. Hi ha actes cíclics
que es repeteixen cada any,
unes quantes verbenes, el ball
de bot, les curses, el boti-boti,
l’excursió en piragües...  En el
capítol de cultura hi haurà,
suposadament, alguna
exposició, es podran contemplar
treballs de macramé i palma
fets a l’escola d’adults... No hi
faltarà tampoc l’ofici solemne i
processó en honor del nostre
patró Sant Pere. Qui serà el
predicador és també matèria
de la meva intriga. I de
paperines ¿N’hi haurà més o
menys? Enguany, en el carrer
de Sant Joan, s’han construït
molts edificis i serà més fàcil
d’embellir. «Oi», dirien els
catalans,  que tota pedra fa
marge. Perdonau que parli tant
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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 paperines o «paperins» com solem
dir els mallorquins, però fan tanta
companyia amb la seva musiqueta i el
seu colorit! No record si segueixen
essent de paper o de plàstic. Jo els
prefereixo de paper.
A la nostra localitat no tenim
ajuntament i és una bona ocasió per a
veure i parlar, si es vol, amb les
autoritats municipals i regidors que,

com en temps d’eleccions, tenen
costum d’acudir i deixar-se veure en
motiu d’una inauguració, sopar o un
acte qualsevol de les festes.
Em moc, com es pot veure, en el
paisatge del pensament i del record.
El més probable és que quan vos arribi
aquest escrit ja tingueu en la vostra
bústia el programa de festes o el
pugueu llegir en un altre apartat

d’aquesta mateixa revista.
Jo, com en un somni, les he imaginades
i m’han agradat. Esper que també vos
agradin a voltros i que vos ho passeu
molt bé.
Molts d’anys i bones festes de Sant
Pere!

Ha estat notícia

La passada setmana fou notícia
en un diari local la neteja que un
grup de voluntaris de l’entitat
bancària Bankinter va dur a
terme a la platja de Sa Canova.
El grup estava format per 15
persones, les quals en unes
poques hores retiraren uns 40
sacs de brutícia. L’activitat va
comptar, com és normal en
activitats d’aquests grups de
voluntariat, amb la col·laboració
del Consell de Mallorca.
L’ajuntament va contribuir, així
mateix, a l’activitat i convidà a
dinar els participants.
No fa molts d’anys era costum
que a l’estiu l’ajuntament en
col·laboració amb el Club Nàutic Sant
Pere organitzàs una jornada de neteja
en la qual hi participaven coloniers i
estiuejants. En alguna ocasió la
participació arribà a ser molt nombrosa
i es féu neteja des de Ca los Camps
fins al Torrent de na Borges.
L’activitat generava un bon ambient i

responsables municipals a organitzar
altra vegada una d’aquestes jornades
i estendre així la neteja a altres indrets
del nostre litoral que bona falta li fa. I,
si al final, conviden a dinar millor ens
ho passarem i més riurem i, si no,
cadascú a ca seva i els cans a son
Coll.

donava lloc a noves coneixences entre
els participants. Al final no s’arribava
a tant com un dinar, però no hi faltà
mai una beguda fresca que, després
d’unes hores de vinclar l’esquena i
amb la calor pròpia del temps, també
s’agraeix.
L’exemple del grup d’empleats del
Bankinter potser esperoni els nostres

de la Colònia
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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

 631

Fòrum de Participació Ciutadana

En data de 27 de maig de 2008
l’Ajuntament en Ple adoptà l’acord
d’aprovar inicialment la Normativa
del Fòrum de Participació Ciutadana
de la Colònia de Sant Pere.
Durant un termini de 30 dies la
Normativa del Fòrum estarà exposada
a informació pública i a audiència. En
el marc d’aquest termini les persones
que ho desitgin podran presentar
suggeriments i reclamacions, els quals
seran objecte de consideració per la
corporació municipal.
Acabat aquest termini d’exposició, si
no s’hi interposen reclamacions o
suggeriments, l’aprovació inicial de la

normativa esdevindrà automàticament
definitiva i entrarà en vigor una vegada
que el text complet s’hagi publicat en
el BOCAIB.
L’acord pres en el Ple de l’Ajuntament
preveu, així mateix, que totes les
associacions veïnals i de defensa de
les persones consumidores i usuàries
inscrites en el registre municipal
d’associacions, les quals guardin
relació directa amb l’objecte d’aquest
reglament siguin degudament
informades. (Cf. Notificació enviada
per l’ajuntament a les associacions de
veïns).
Com és pot veure, després de quasi

dos anys d’hibernació i de passar pels
sedàs d’informes de la Universitat, de
reunions de portaveus i nova aprovació
en plenari, a la fi sembla que hi haurà
«fumata» blanca i el fòrum tindrà
reglament (amb les ales un poc
trencades) legítimament aprovat.
En principi és una bona notícia. Ara
caldrà reprendre el camí i el seu èxit
dependrà de dos factors
fonamentalment: de la capacitat de
lideratge de la persona o persones que
es posin al davant i de l’acceptació
d’aquest lideratge per part de la
població.

Vela
En Jaume Fullana primer classificat en la XVI Regata Barcelona
En la prova disputada, 30 de maig a 1 de juny, en aigües
de Barcelona el veler de la Colònia de Sant Pere «Xaloc»
va dominar amb autoritat una difícil prova en la qual hi
participaven vaixells de renom nacional.
La XVI Regata Barcelona és una competició d’alt nivell
en el calendari de la Reial Federació Espanyola de Vela,
puntuable per a la Copa d’Espanya RN 2008.
Amb l’obtenció d’aquest trofeu el veler Xaloc i la seva
tripulació arriben en la millor forma i es situen en una
còmoda posició per a obtenir la copa d’Espanya RN
2008.
La secció de Bellpuig vol fer arribar a l’armador del
vaixell Xaloc, Jaume Fullana, al dissenyador de Bank
Sails, Juan Ignacio Merayo, i igualment a tota la tripulació
la més cordial felicitació per l’èxit obtingut i desitjar-los
sort en les pròximes competicions.

de la Colònia
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de la Colònia
Trofeu Pollença-Colònia 2008

Dissabte dia 14 i diumenge dia 15 de
juny es va celebrar el ja tradicional
Trofeu Pollença-Colònia, organitzat
pel R.C.N.P. Pollença. Hi participaren
una dotzena de velers procedents
d’ambdós Clubs Nàutics i, cosa rara,
el temps va ser molt adequat durant
les dues proves. El primer dia s’havia
de sortir del Port de Pollença per anar
fins a davant el far verd de la Colònia.
Es tracta d’un recorregut coster ben
entretingut, ja que només per travessar
la badia de Pollença hi ha un bon
berenar, perquè és tan tancada que a
allà dins sempre hi ha com un «micro-
clima», sovint bastant diferent al que
trobem fora del Cap Menorca i del
Cap de Pinar. Dins la badia d’Alcúdia
feia vent de Gregal (Nord-est) i de
Llevant (Est) amb una intensitat de 15
nusos aproximadament, i com que no
afluixava, es pot dir que la regata va
ser bastant ràpida. El primer en arribar
fou l’AIA (de M. Oliver) i es veu que
va realitzar un paper extraordinari,
sortint ja el número 1 i aguantant
aquesta posició durant tota la prova
sense cap tipus de problema. Com
que aquest va quedar a 12 minuts del
segon (RAIXA, de D. Jaume) i a
molts minuts més del tercer (CHISPA,
de X. Cabrer) , també va aconseguir

la primera posició en
la classificació a
temps compensat. El
seu armador estava
contentíssim, ja que
moltes vegades
arriba dels primers,
però per culpa del
ràting, sovint es
queda fora del
pòdium, ja ho veieu,
injustícies d’aquest
esport! Per tant,
enhorabona a tots els tripulants
coloniers, especialment als de l’AIA,
per haver superat a uns contrincants
pollencins no gens fàcils. Pel que fa a
la regata del segon dia, cal dir que es
tractava d’un BARLOVENT-
SOTAVENT, és a dir, s’havia de
realitzar un recorregut entre dues boies
d’1’5 milles de distància entre elles
unes quantes vegades. En aquest cas
s’havia de fer el següent: cenyida-
popa-cenyida-popa-cenyida-popa.
En total es varen recórrer unes 10
milles i la prova va durar 2 hores
aproximadament. El primer en creuar
la línia d’arribada fou una altra vegada
l’AIA, de M. Oliver, però aquesta
vegada el temps no li bastà per a
quedar entre els tres primers. La resta

de la flota va fer la seva pròpia regata,
i els patrons es provaven entre ells per
veure qui endevinava les millors
virades. Així i tot, com que el vent era
massa ratxejat i rolava constantment
(8-10 nusos de Sud amb ratxes de 17),
era qüestió de sort avançar més
ràpidament que els altres. Cal destacar
el paper del SURIÑE (de C. Serra) i
de l’SMILE (de C. Obrador), ja que
aconseguiren la segona i la tercera
posició, respectivament.
En definitiva, podem fer un balanç
positiu de les dues proves, ja que van
ser ben divertides i, a més, els
participants gaudiren molt amb el bon
temps que va fer. L’entrega de trofeus
es farà el dia de Sant Pere (29 de
juny), coincidint amb la finalització del
TROFEU FARALLÓ
D’AUBARCA 2008 que, si tot va bé,
haurà començat un dia abans. D’altra
banda, cal dir que s’ha contractat un
monitor de vela nou per a l’estiu, que
també farà de Comitè de Regates
amb els creuers. A veure si el temps
no ens juga cap mala passada i es
poden realitzar tots els cursos de vela
prevists per als mesos de juliol i agost.
Recordau que hi pot participar tothom
que vulgui, tant vells com joves, ja que
es mirarà de separar l’alumnat per
nivells i per edats. Ànim! apuntau-vos
el més aviat possible a les oficines del
Club Nàutic, que les places són
limitades (971 58 91 18). BON ESTIU
A TOTHOM!

M. R. C. E.

CLASSIFICACIÓ GENERAL: 
 

Pos Nr.Vela  Iot  Armador  Club  Model  1  2  Punts 

1 ESP2198  RAIXA  D. JAUME VIDAL  R.C.N. Pt. 
Pollença  PUMA 38  2.00 1.00 3.00 

2 ESP6511  AIA  M. OLIVER JUAN  C.N.C. Sant Pere  GRAND SOLEIL 40  1.00 4.00 5.00 

3 ESP2582  CHISPA  X. CABRER  R.C.N.P.P.  FIRST 375  3.00 5.00 8.00 

4 ESP5799  SMILE  C. OBRADOR  C.N.C.S.P.  REVULL 75  6.00 3.00 9.00 

5 ESP8599  TACUMA  TONI LLINÀS  C.N.C.S.P. FIRST 235  4.00 6.00 10.00 

6 ESP8567  IDEFIX 
PRIMERO  

Bernard 
Weidmann  C.N.C.S.P. OCEANIS 361  7.00 7.00 14.00 

7 ESP5089  TIVOLI  F. PASTOR C.N.C.S.P. Sun Dance 36  8.00 8.00 16.00 

8 ESP8686  SURIÑE  CARLOS SERRA C.N.C.S.P. SUN 2000  15.00 2.00 17.00 

9 ESP8565  MADRUGADA  ESPRIT-VOILE 
S.L.  C.N.C.S.P. FEELING 39  10.00 9.00 19.00 

10 ESP1834  CHASCO  GABRIEL 
SABATER  Independent PUMA 29 JP  5.00 15.00 20.00 

11 ESP5267  SES XESQUES  X. FIOL/X. 
SASTRE  C.N.C.S.P. Sun Fast 26  11.00 10.00 21.00 

12 ESP1  PATRICIA     R.C.N.P.P.   12.00 11.00 23.00 

13 ESP8715  LAS 
ABELLETAS  A. CABANELLAS  R.C.N.P.P GALAPAGOS 29  9.00 15.00 24.00 

14 ESP6991  TEKY  M.JOSE  
POURTAU  R.C.N.P.P MOTOVELERO 

CLASICO 15.00 15.00 30.00 
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

Nova adreça

Viatge a Madrid ‘08
Dimarts, dia 10 de juny ens anàrem els alumnes de 4t
d’ESO de viatge d’estudis amb la companyia de dos
professors, en Miquel i n’Alessia.
En principi teníem pensat anar a Londres, però
no hi poguérem anar ja que no teníem a cap
professor que sabés parlar anglès per
acompanyar-nos.
Més endavant ens posàrem d’acord per anar a Itàlia,
però ens sortia molt car, ja que érem poquets. Així
finalment decidirem anar a Madrid, una bona decisió!
El primer dia arribàrem a l’hotel a les 11 del matí,
aprofitàrem al màxim aquest dia. Ja que l’hotel era al
centre de Madrid, al costat de la «Puerta del Sol»,
sortirem a passejar per la plaça d’Espanya, Palau
Real... i férem les primeres compres pels carrers dels
voltants. A les 20 hores ja estàvem preparats per anar
a veure el musical «Hoy no me puedo levantar» ;
sobre aquest espectacle podríem fer una redacció a
part: vàrem riure, ens vàrem emocionar, vàrem
cantar... en definitiva, un gran èxit
¡ESPECTACULAR! i per acabar el vespre, ens
férem fotos amb els protagonistes.
Dimecres va ser un dia cultural: passàrem pel Congrés,
visitàrem el Museu del Prado, el Museu Reina
Sofia, el Museu de Cera i quan tornàvem cap a
l’hotel vàrem trobar una gran mobilització davant el
Congrés: cotxes oficials, guardaespatlles, gent que
mirava, policies i dos reporters de «Caiga quién
caiga». Davant tanta expectació ens quedàrem a
mirar la sortida del president de Mèxic. Després de
sopar anàrem al cinema a veure La niebla. De camí
a l’hotel ens aturàrem una estona a un pub Irlandès.
El dia següent, ja cansats, anàrem amb el tren al parc
d’atraccions Warner Bross. Allà passàrem tot el dia
entre rialles i crits. Acabàrem el dia rebentats. Per
això el vespre ens quedàrem a l’hotel.

 Divendres visitàrem el Bernabéu, les Torres kio, el Temple
de Debod. Després férem una visita guiada al Palau Real.
Anàrem a la Catedral de la Almudena i al Parque del Retiro
on ens montàrem a unes barques del llac. A la nit ens anàrem

noticiari escolar
Sant Bonaventura
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

a fer una volta per Madrid a veure
l’ambient que hi havia, però com que
no teníem l’edat vàrem anar a un bar
a prendre qualque cosa. En arribar a
l’hotel ens reunírem tots a l’habitació
de’n Miquel a veure una pel·lícula tots
junts, La matanza de Texas.
El darrer dia l’aprofitàrem per anar
de compres i visitar els barris
comercials més importants de
Madrid. Tornàrem ben carregats!
Va ser un viatge inoblidable, i per això
li donam les gràcies als dos professors
que ens acompanyaren i els hi agraïm
que hagin tengut tanta paciència amb
nosaltres. Sense les seves bromes i el
seu «caxondeo» no hagués estat el
mateix.
MOLTES GRÀCIES!!

noticiari escolar
Sant Bonaventura

Viatge cap al continent!
El títol promet. Doncs no és ni més ni
manco que el viatge d’estudis a
Barcelona dels alumnes de 3r cicle.
Foren 3 dies de convivència i diversió
a Barcelona, a Port Aventura i a
Salou, on teníem l’hotel.
Partírem molt, molt prest. Eren les
quatre del matí però n’hi havia qualcun
que, dels nervis no havia pogut dormir
en tot el vespre. Sols esperaven el
moment de partir cap a l’aeroport.
A les vuit del matí, sense cap
contratemps, arribàvem a Barcelona.
Férem una volta per la ciutat mentre
esperàvem a que el Nou Camp obrís
les portes. Allà visitàrem les

instal·lacions: vestidors, sales de
premsa, cabines de comentaristes,

museu... Després de tot això... a
patinar.

Ni havia amb més traça que d’altres
però en general tots ho passàrem bé.
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Així i tot n’hi va haver dos que
hagueren de passar per consulta
mèdica i acabaren amb un braç
enguixat. A pesar del guix, pogueren
gaudir de la resta del viatge sense
grans complicacions.

El capvespre el passàrem pel
Maremàgnum. Allà anàrem a l’Imax
on vérem una pel·lícula en tres
dimensions. Pareixia que podíem tocar

les imatges. Quan sortírem de l’Imax
caminàrem uns metres i arribàrem a

l’Aquàrium. Quina quantitat de peixos.
N’hi havia de tots els oceans. Taurons
i tot...
D’allà partírem cap a Salou on teníem
l’hotel. Ens instal·làrem, sopàrem i
després férem una volta. En tornar a
l’hotel, cap a les habitacions, tertúlia,
i a dormir.
El dia següent, el plat fort: Port
Aventura. Les fotos parlen per elles
mateixes. Així i tot, encara tenguérem
temps de fer un capfico a la piscina de
l’hotel quan arribàrem de Port
Aventura.

I el darrer dia va arribar. Tots cap a
Barcelona. El matí pel Cosmocaixa. I
després de dinar, al Parc Güell. Quines
construccions més originals dissenyà
Antoni Gaudí. Tant com la Sagrada
Família, que visitàrem després.
Per acomiadar-nos de Barcelona
anàrem fins al moll. Allà passejàrem

noticiari escolar
Sant Bonaventura

i sopàrem. I poc abans de fer-se fosc,
cap a l’aeroport.
Adéu Barcelona. Fins aviat!!!

Tercer cicle  2007-2008
Sant Bonaventura
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Festival de St. Antoni de
Pàdua

Enguany va tenir lloc dia 13 de juny,
com ja és tradicional per aquestes
dates, el nostre Festival de St. Antoni
on tot l’alumnat de l’escoleta, infantil
i primària, va poder demostrar del que
és capaç
La veritat és que va ésser una nit molt
divertida i plena d’anècdotes, el fil
conductor d’enguany va esser el color
i ja ho crec que n’hi va haver de color.
Mirau les fotos i ho veureu.

noticiari escolar
Sant Bonaventura
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noticiari escolar
Sant Salvador

Humanament animals

Els alumnes de 5è de primària del
Col·legi Sant Salvador han fet la
representació de l’obra de teatre que
han preparat durant tot el curs, titulada
«HUMANAMENT ANIMALS».
Han disfrutat preperant-la, s’han
divertit molt i l’han feta amb molta
il·lusió. Al final els ha sortit molt bé.
Volem donar les gràcies a tots els que
han fet possible que l’estrena hagi
sortit tan bé: En bernat Mayol, en
especial, mares, tècnics i demés
personal que ens ha ajudat.

Alumnes de 5è de primària curs 2007-
08
Col·legi Sant Salvador

Una finca ecològica

Dia 11-06-2008 els alumnes del col·legi
Sant Salvador d’Artà vàrem anar a
una finca on tots els productes són
ecològics. El primer de tot vàrem fer
degustacions de: tomatiga, sobrassada,
oli i galletes, tot ecològic. Allà ens
varen ensenyar com es feia el compost,
a fer cases de caragols i coneixer
algunes espècies d’abres o plantes.
Va ser un dia molt calorós i finalment
ens donaren un parell de tomàtigues a
cada un.

Teresa, M.Teresa, M. Angel i
David

Continua pàgina 31
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Festes de Sant Pere 2008
Juny
Dissabte 21
A partir de les 10 h i fins a les 14 h,
jornada de portes obertes a l’Escola
de Vela del Club Nàutic, amb
passejades gratuïtes per la mar, a
partir dels 6 anys.
Diumenge 22
De les 9 h a les 12 h, Diada de
Volantí. Ho organitza: Club
Nàutic. (Programa a part)
Dijous 26
A les 20.30 h, concert de final de
curs, a càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música i del taller de
veu, a l’església de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Amics de la
Música. Hi col·labora: Centre
Cultural.
Divendres 27
A les 20.30 h, inauguració de les
festes amb la sonada, des de la mar i
al llarg del passeig Marítim, dels
xeremiers d’Artà.
A les 22 h, concert de música amb
l’actuació ABRACANALLA,
fórmula d’encantament que es
pronuncia per invocar aquells paisatges
sonors que ens van deixar empremta.
L’encontre a Mallorca, entre quatre
inquiets músics vinguts d’altres terres,
sorgeix aquest projecte amb la intenció
de llançar una mirada evocadora i
irreverent sobre les músiques urbanes
de la vella Europa, des del cabaret

d’entreguerres a la música klezmer,
dels sons del circ al cançoner de Kurt
Weill, del swing tzigane a la poesia de
Boris Vian.
A partir de les 22.30 h, torrada de
sardines per a tothom que en vulgui
menjar, devora la platja de la Colònia.
Ho organitza: Sardinaires Coloniers.
Dissabte 28
A les 20 h, mercadet artesanal,
devora la platja, amb artesans de
joieria, fusta, paper, pedra i teles. Hi
haurà tot tipus de complements:
arracades, cinturons, llums, escultures,
penjolls, etc.
A les 23.30 h, verbena popular a la
plaça de Sant Pere, amb les actuacions
de les orquestres ORQUESTA
MIGJORN, TUMBET DE SOLFA I
HORRIS KAMOI.
Diumenge 29
A les 19 h, ofici solemne en honor
a Sant Pere. En acabar, processó
marítima de Sant Pere.
A les 19.30 h, partit de vòlei sènior
masculí entre el Club Vòlei Artà i
velles glòries del club, al Poliesportiu
Cap Ferrutx. Ho organitza: Club Vòlei
Artà.
A les 20.30 h, XIX Cursa Popular
Festes de Sant Pere. Sortida i
arribada a la plaça de Sant Pere. Es
faran dues curses segons l’edat dels
participants. Menors de 16 anys:
partida a les 20.30 h. Majors de 16

anys: partida a les 20.45 h. Categories:
sènior femení, sènior masculí i veterans
(nascuts fins l’any 1968).
A les 22 h, representació de
CABARET, benvinguts al viatge en
què el teatre, la música en directe, el
joc d’ombres i el circ de més actualitat
es fusionen per crear un univers de
diversió, màgia, imaginació i, per
descomptat, moltes però que moltes
rialles, a la plaça de Sant Pere.
A les 24 h, focs artificials a la platja,
a càrrec de Caballer FX.
Dilluns 30
A les 19 h, Boti-Boti-Boti, amb el
castell inflable «Formula 1», el «Safari
Park», el Rocofaro, el Surf Interactiu,
un bou mecànic, l’escuma infantil!, a
la plaça de la Bassa d’en Fasol. És
gratuït. Es recomana que dugueu
banyador.
A les 21 h, festa de l’escuma per a
joves, amb un bou mecànic, a la plaça
de la Bassa d’en Fasol. Ho organitza:
Associació de Joves de la Colònia de
Sant Pere.

Juliol
Dimarts 1
A les 19 h, inauguració de l’exposició
de macramé, calat i llatra, al Club
de Persones Majors de la Colònia de
Sant Pere. Romandrà oberta de les 19
h a les 21.30 h.
Dimecres 2

programa de festes
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A les 19 h, vòlei platja per a tothom,
a la platgeta de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Vòlei Artà.
Divendres 4
A les 21.30 h, pa amb oli solidari, a
la plaça de Sant Pere. Els beneficis
aniran destinats a favor del Local de
Fusteria de les Germanes de la Caritat
de Burundi. La vetlada estarà
amenitzada amb la música
d’Esperança i Juanjo.
Ho organitza: Consell
Parroquial.
Dissabte 5
A les 20 h, festa
d’aniversari de
l’Associació de
Persones Majors de la
Colònia i homenatge
als socis octogenaris
d’enguany. Acte
seguit, lliurament dels
trofeus del Torneig de
Petanca i refresc per
als socis assistents, al
Club de Persones
Majors. Ho organitza:
Club de Persones Majors de la Colònia
de Sant Pere.
A les 21 h, concert jove amb els
grups FRAKASO ESCOLAR,
PROSTETICS, MUSNOK, BTL,
SINDROME DE ABSTINENCIA,
MYTHRAGUS, ESTIERKOL, i el
grup convidat i estel·lar
GATILLAZO (La Polla Records),
al Poliesportiu Municipal Cap Ferrutx.
Ho organitza: Associació de Joves de
la Colònia de Sant Pere.
A les 22.30 h, verbena camp a la
plaça de Sant Pere, amb l’actuació de
les orquestres SA MINUT BAND i
NOVA SINTONIA.
Diumenge 6
A les 9 h, passeig cicloturístic
d’Artà a la Colònia i tornada. Partida
des de la plaça del Monument. Berenar
a la plaça de Sant Pere. Ho organitza:
Club Ciclista Artanenc.
A les 9 h, excursió amb piragua o
caiac fins a l’illa des Porros. Partida
des del Moll de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Nàutic.

A les 18.30 h, VI Travessia de
Natació Costa de la Colònia de
Sant Pere. Inscripció i arribada a la
platgeta de la Colònia. Es faran tres
curses, segons l’edat dels participants.
Informació a l’oficina de la Colònia o
a la Piscina Municipal d’Artà. Ho
organitza: Club Aigua Esport.
A les 19.30 h, festa infantil amb
cucanyes i jocs de carrer, i actuació

del grup d’animació infantil Mallorca
Festa, a la plaça de Sant Pere.
A les 21.30 h, concert de Sant Pere,
a càrrec de la Banda de Música d’Artà,
a la plaça de Sant Pere.
Dimarts 8
A les 18 h, Contes africans amb
tambors, a càrrec de Víctor Uwamba,
a la Biblioteca Municipal.
Dimecres 9
A les 19 h, vòlei platja 4 x 4 infantil,
a la platgeta de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Vòlei Artà.
Dissabte 12
A les 16 h, I Cursa d’Artefactes
Marins, a la plageta de la Colònia de
Sant Pere. Premis a l’artefacte més
ràpid i amb el millor disseny.
Inscripcions al       tel.616 875 261. Ho
organitza: Associació de Joves de la
Colònia de Sant Pere.
A les 20 h, nit de futbet, al Poliesportiu
Municipal Cap Ferrutx. Ho organitza:
Associació de Joves de la Colònia de
Sant Pere.

A les 21 h, lliurament de trofeus i
sopar per a socis del Club Nàutic, al
Club Nàutic.
Diumenge 13
A partir de les 10 h i fins les 20 h, se
celebrarà el Mulla’t a la plageta de la
Colònia de Sant Pere, on hi haurà un
estand per comprar objectes o realitzar
donatius a favor d’ABDEM
(Associació Balear d’Esclerosi

Múltiple).
A les 22 h, vetlada de
ball de bot, a càrrec
de l’agrupació Artà
Balla i Canta, a la plaça
de Sant Pere.

Altres activitats
Cada dimarts, durant
els mesos de juliol i
agost, es realitzaran
activitats a la
Biblioteca Municipal
de la Colònia de Sant
Pere.
Els dies 1 i 2 de juliol,
exposició de macramé,

calat i llatra, al Club de Persones
Majors de la Colònia de Sant Pere.
Romandrà oberta de les 19 h a les
21.30 h.
Els dimecres  2 i 16 de juliol , a  les 19
h, vòlei platja per a tothom, a la
platgeta de la Colònia de Sant Pere.
Ho organitza: Club Vòlei Artà.
Els dies 2, 9, 16, 21 i 23 de juliol,
a partir de les 21 h, VI Circuit de
Vòlei Platja Nocturn 2 x 2, a la
platgeta. Ho organitza: Club Vòlei
Artà.
Els dies 28 i 29, a les 11 h, VIII
Regata fins al faralló d’Albarca i
volta al faralló. Concentració a
l’esplanada del moll. Ho organitza:
Club Nàutic.

L’Ajuntament d’Artà vol agrair la
col·laboració de totes les persones
i entitats que han fet possible aquest
programa.

programa de festes
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Pensaments

Crisi
El govern de la nació es nega a emprar
aquesta paraula, però la realitat és
que hi ha moltes famílies que tenen
problemes i s’han de privar cada dia
de més coses de les que abans podien
gaudir. I això és dur i dolorós, i és una
tornada enrere, i per això hi ha moltes
protestes i vagues que expressen
aquest malestar.
L’origen d’aquesta situació està molt
lluny del nostre poble i, mirat en conjunt,
és un fet positiu: Xina, India, Russia,
Brasil i molts de països més petits han
tengut un gran progrés econòmic. La
gent d’allà viu més bé, i això vol dir
que consumeixen més. El fet que
molts de milions de persones s’hagin
posat a consumir més, fa que les
matèries primeres hagin pujat
moltíssim de preu. Això du molts de
problemes, cert. Però només podem
qualificar d’avanç positiu el fet que
dues terceres parts dels pobres del
món estiguin deixant de ser pobres.
Era necessari i urgent que això fos
així. No hi havia dret que només una
tercera part de la població del món
consumissim, nosaltres totsols, quasi
totes les matèries primeres. El que
hauríem de desitjar és que fins i tot
Àfrica i els altres països que no han
pujat al carro del progrés, també
poguessin consumir més.
Tot aquest procés necessari hagués
estat molt més gradual i controlat si no
s’hi hagués afegit una crisi monetària,
el que s’anomena la crisi de les
hipoteques «sub-prime». Significa que
les autoritats monetàries i el sistema
bancari dels Estats Units no han estat
seriosos com el Banc Central Europeu
i no s’han près en sèrio la moneda. La
moneda està inventada per assenyalar
el límit: «fins aquí podem arribar». Idò,
els Estats Units han volgut evitar donar
aquest missatge de límit, i, de manera
molt complexa, han «creat diners
artificialment». Això ha permès que
continuassin amb prosperitat durant
un temps com si res passàs. Però la
realitat és caparruda i el límit és el

límit, i la crisi ha vengut tot amb u, en
lloc d’haver-se mostrat poc a poc,
com ho hagués fet si haguessin estat
seriosos.
A Espanya, d’una manera manco
culpable, ens ha passat quelcom
semblant a lo dels Estats Units. Teníem
una moneda molt poc fiable: la pesseta.
Ningú ens deixava gaire diners quan
els havíem de tornar en pessetes,
ningú sabia què valdria la pesseta a
l’hora de tornar el prèstec, i ningú
deixa si no sap que li tornaran amb
moneda bona. Quan entràrem a
l’Euro, es va esbucar aquesta barrera,
tothom ens va deixar diners, i ens hem
endeutat molt. Ara ve l’hora de tornar
aquests diners, i ademés en moneda
bona, no amb unes pessetes que es
devaluaven contínuament, i això és
molt dur, i aquí estam, i ademés
coincidint en el mateix moment que la
crisi més mundial de les matèries
primeres.
En el futur, el preu de moltes matèries
primeres, poc a poc, tornarà al seu
lloc. Produir-les, ara, dóna molt de
guany, per tant s’invertirà i se’n
produiran més i el preu es tornarà a
situar. Però no passarà així amb el
petroli. És un recurs limitat, hi ha el
que hi ha i pus. El preu alt del petroli
afavorirà que es cerquin alternatives,
però totes tenen una cosa en comú:
són més cares que treure petroli d’un
pou i cremar-lo. Ens haurem
d’acostumar a que l’energia sigui més
cara, no queda més remei.
Segurament passarà igual amb els
aliments. Certament que el món pot
produïr molts més aliments. Però en el
futur, una part de la producció agrícola
es dedicarà a substituir el petroli. Això
vol dir que també ens haurem
d’acostumar a que els aliments siguin
més cars, no queda més remei.
És cert, vol dir que serem un poc més
pobres, dues coses ens costaran més
cares: els aliments i l’energia. Però
hem de recordar que això és degut a
que ara ens ho repartim més bé entre

tots, i això és de justícia. I també hem
de recordar que no hi havia dret a la
situació de l’agricultura que havia de
viure de subvencions als països rics i
que era una ruïna als països pobres.
Les autoritats hauran d’estar atentes
per evitar que hi hagi gent que especuli
o que s’aprofiti injustament d’aquests
canvis. I sobretot atendre a les
persones que la carestia dels aliments
les pot fer passar fam. Ja és bén hora
que s’elimini la fam en el món. Hi ha
menjar per tots i moltes terres que no
es cultiven perquè no és rentable.

A Espanya s’hauran acabat els anys
de creixement de més del 4 %. Ha
estat absurd i sense seny que els
darrers 10 anys hagin hagut de venir
més de 4 milions de persones d’altres
països a treballar amb nosaltres. Les
nostres fonts de riquesa, el turisme i
l’agricultura, no estan gens
enfonsades. I s’ha d’esperar que
l’agricultura millori molt en la nova
situació. I una cosa més important: la
gent més emprenedora, la vertadera
riquesa d’un país, ja no es dedicarà a
la construcció i l’especulació
immobiliària, i quedaran lliures i
disponibles per crear riquesa de veres
en lloc de comprar i vendre pisos.
Segurament se’n aniran una part dels
immigrants. Però així i tot, les autoritats
hauran d’atendre acuradament a
tantes persones que vivien de la
construcció i ara es quedaran sense
feina. És responsabilitat de tots ajudar
als joves a reconvertir-se i tenir molta
cura dels que ja són majors per assumir
un canvi total a les seves vides.

Avisos de la Parròquia

Novena de la Mare de Déu
Diumenge passat, dia 15, començàrem
el novenari a la Mare de Déu de Sant
Salvador que culminarà a la celebració
solemne de dia 7 d’Agost. Estau tots
convidats cada diumenge devers les
18.30, després de la missa.
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Festa  fi de curs a Hidropark

Dia 6 de juny els alumnes de 3r i 4t de
primària del Col·legi Sant Salvador
vàrem anar a Hidropark perquè ens
vàrem presentar al concurs de
portades d’Última Hora. Un monitor
ens va explicar les regles d’aquest
parc. Ens varen donar una «Quely
merienda» per berenar. Després ens
vàrem tirar per tots els tobogans i a
una piscina que a cada punt feia ones.
Hi havia un tobogan rosa que marejava.
A migdia vàrem anar a l’entrega de
premis i ens vàrem fer una foto amb
la camiseta d’Última Hora. A na Maria
del Mar Tous li varen regalar una
bicicleta. Llavors vàrem anar a dinar
d’una hamburguesa amb patates i un
gelat. Finalment vàrem tornar cap a
Artà. Ha estat l’excursió que més
divertida.

Colau Flaquer i Bàrbara Ferrer

noticiari escolar
Sant Salvador

Els de segon visiten el mercat

Els nins de 2n de Primària vàrem anar al mercat. Els venedors  venien
roba, plantes, ulleres, collars, verdures, carn, confitures, pollastres,
xuxeries, ocells...i ens vàrem fer fotos i després tornàrem a l’escola
i abans de berenar menjàrem les maduixes que haviem comprar al
mercat.
Joan Cerrato Aguiló

Dimarts vàrem anar al
mercat i vàrem veure
moltes coses de menjar
com la parada de
pollastres, fruites,
verdures i la que més
me va agradar va ser la
de les xuxeries i me va
fer ganes de menjar-
les. Quan vàrem, passar
per la parada de les
fruites na Margalida , la
nostra mestra, va
comprar un caixó de
maduixes. Va demanar
: Què valen aquestes
maduixes? i el venedor

li va contestar: 7 euros. I quan vàrem arribar a
l’escola vàrem berenar de maduixes.
Alma de Cruz Sancho
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noticiari escolar
Na Caragol

Desfilada alternativa

La comissió de medi ambient de Na
Caragol va organitzar una divertida
desfilada alternativa per celebrar el
dia internacional de Medi Ambient i
que va tenir lloc el passat dia 5 de juny.
Els jardins de Na Batlessa s’ompliren
de color i d’imaginació i tot això fet a
partir de residus i materials reciclats.
Diverses mamàs i papàs, així com
molts d’alumnes varen participar en
aquesta iniciativa que va comptar amb
el suport d’Artà Solidari i que tenia
com a objectiu fomentar
l’anticonsumisme i la reutilització de
la roba i altres accesoris. Per preparar
la desfilada es va organitzar una
divertida «excursió de compres» pel
mercat de segona mà. El resultat de
l’experiència fou molta diversió i una
participació realment sorprenent.
Gràcies i enhorabona a tots els que
participaren i a l’ajuntament d’Artà
pel seu suport i col·laboració.

Així ho visqueren els
participants...
Ahir, dia 5 de juny es va celebrar el dia
mundial del medi ambient i l’escola de
Na Caragol va decidir fer una desfilada
de moda amb roba reciclada. Hi varen
participar molts de nins i nines amb les
seves disfresses i també hi varen
participar pares. Una disfressa que
ens va agradar va ser la de na Clara
Mestre Muñoz ja que estava fet de
bosses de patates una falda i un jersei
amb un bolso fet de globos. Això es va
celebrar a Na Batlessa. Un dels pares
que va participar va caure perquè
duia unes sabates fetes de garrafes
d’aigua. També un altre que ens va
agradar va ser el de na Xisca, que
anava de princesa índia, na Misha que
duia un capell fet de bidó i xapes. En
Simon i na Sofia es feren el vestit amb
una caixa de cartró, n’Espe i n’Antònia
anaren de pepes, en Toni de patinador,
na Núria de hawaiana, en Colau, en
Miquel Jaume i en Joan de ppirates,
na Lybelh duia una bossa taronja,

n’Olívia semblava la princesa Leia d’Star Wars i na Cristina de fada. Ens ho
vàrem passar molt bé!
Clara Mestre
Olivia Torwie
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noticiari escolar
Na Caragol

Contes d’ara i de sempre, un gran èxit teatral
Els alumnes de 2n, 3r i 4t varen escenificar la seva particular visió  de dos contes
Els alumnes dels cursos de 2n, 3r i 4t
de primària de Na Caragol varen
escenificar l’obra Contes d’ara i de
sempre. Aquesta obra, adaptada i
dirigida per n’Antònia Quetglas,
estava emmarcada dins la
programació de la VIII Mostra
Escolar de Teatre, Música i Dansa. A
la sessió matinal tots els alumnes del
centre, des d’infantil fins els darrers
cursos de primària, varen anar a veure
–i aplaudir- els seus companys. El
mateix va passar a la funció que es va
fer el capvespre pels pares i mares.
S’ha de dir que els joves actors i
actrius ho feren molt bé. L’obra estava
dividida en dues parts. Al principi els
actors representaren el conte d’en
Patufet i després un que era de creació
pròpia en el qual tres marcianes
visitaven la Terra i s’estranyaven
davant els exòtics costums dels
terrícoles: prendre el sol, treure el
fems, circular amunt i avall amb el
cotxe, tirar fems per tot,...

2a setmana intercultural
Aquesta setmana se celebra la 2a
setmana intercultural organitzada per
Artà Solidari i que compta amb el
suport de l’ajuntament d’Artà.
Emmarcat dins els actes organitzats,
el passat dia 16 de juny es realitzaren
diverses activitats amb l’objectiu de
conscienciar la gent envers el respecte
cap a les altres cultures que conviuen
al nostre poble. Jacky, d’Artà Solidari,
va presentar un conte tibetà i Julie
Fairweather i alguns dels alumnes del
centre de Na Caragol una divertida i
colorista representació de teatre baix
el títol de «Princess Purple and the
artists».
A les 18.30 h va tenir lloc la inauguració
de l’exposició «Multicultural Art
Attack» amb una mostra de les obres
d’art i les manualitats fetes pels
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alumnes i ambientades en llocs tan diversos com Marroc,
Anglaterra, Colòmbia, Alemanya, Rússia i Mallorca. A
l’exposició es poden veure, entre altres coses, matrioskas
reciclades, creacions basades en l’obra de Botero i d’altres
fetes a partir d’un col·lage col·lectiu proposat pel conegut
artista artanenc Sebastià Massanet. Les obres que es
poden veure a l’exposició són moltes, variades i, sobretot,
interessants, per això convidam a tothom perquè hi faci
una visita. S’ha de remarcar que l’exposició està dedicada
a Miquel Giner, desaparegut mestre del nostre centre, ja
que durant la seva vida va cultivar un meravellós esperit
multicultural. Sempre viatjarem amb tu!.

noticiari escolar
Na Caragol

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

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

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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• Jardineria
• Construcció
• Eines
• Nàutica
• Bricolatge
• Productes piscines
• Pintures, etc.

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

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

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

noticiari
Coneix una nova cultura: Bolívia

Entre els dies 17 i 21 de juny, les sales
d’exposicions del Centre Social han
acollit l’exposició Coneix una nova
cultura: Bolívia. A l’exposició s’hi
poden veure una gran quantitat de
fotografies distribuïdes segons els
distints departaments que formen el
país: Pando, La Paz, Beni,
Cochabamba, Oruro, Santa Cruz,
Potosí, Chuquisaca i Tarija. Segons
ens han comentat des de Caritas
Llevant, la idea de muntar aquesta
exposició va partir del Grup Dona,
integrat majoritàriament per dones
provinents de Bolívia. Segons les
responsables del muntatge, la idea va
sorgir durant una de les reunions
setmanals que celebren i va anar
madurant fins prendre forma. S’ha de
dir que aquesta mopstra fotogràfica
també està integrada dins el programa
d’actes de la 2a setmana intercultural
organitzada per Artà Solidari.
L’exposició, a més de les citades
fotografies dels llocs més emblemàtics
dels distints departaments, també fa
especial incidència en mostrar les
particularitats de la cultura i les
tradicions del país, la seva gastronomia,
els balls i els vestits. Dins l’exposició
també s’hi pot trobar informació sobre
els distints projectes desenvolupats
per Càritas a Bolívia, així com algunes
fotografies de les activitats
desenvolupades pel Grup Dona.
L’horari de visita de l’exposició és de
les 17.30 h fins a les 20.30 h.
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esports
Tennis

Finals campionat Mallorca per equips juvenils
A les pistes del Club Tennis Can Simó
de Cala Millor es va disputar la fase
final del campionat de Mallorca per
equips 2008.
Per segon any consecutiu, el Club
Tennis Artà va participar a les
semifinals en les categories d’aleví,
infantil i cadet. Tot i que es varen
perdre les tres semifinals davant els
equips més potents, que posteriorment
guanyaren, com foren l’equip aleví i

cadet del EU Moll Tennis Club i
l’equip ciutadà del Club Tennis La
Salle en infantils, els equips d’Artà
van fer un bon paper. Com diu la dita
«allò que és difícil no és arribar, sinó
mantenir-se», cosa que s’ha complit
enguany amb l’equip artanenc.

La configuració dels equips foren: en
l’equip aleví, Albert Piris Sansó,
Miquel Bauçà, Irene Pocoví i Joana

Maria Casellas. En l’equip infantil
Miquel Sebastià Rosselló Gili, Albert
Piris, Vicens Marí i Toni Femenies.
Per part de l’equip cadet, Joan Marc
Piris, Pep Lluís Bernat, Ignasi Bosch
i Irene Pocoví, ja que na Maribel
Artigues estava lesionada.
Des d’aquí donar l’enhorabona als
equips per l’esforç i actitud  mostrades
durant aquest tram de la temporada.

I trofeu Open Zona Llevant

El passat cap de setmana va acabar el
I Open Zona Llevant, organitzat pel
Club Tennis Artà. La incidència més
destacada d’aquest open ha estat la
gran quantitat de caps de setmana on
no s’han pogut realitzar partides degut
a la pluja que ha assolat el mes de
maig a la nostra illa. Amb cert retard,
però amb molta esportivitat i un gran
nivell de joc, han participat jugadors i
jugadores dels Club Tennis La Salle,

Pollentia, Cala Rajada, Club Tennis
Artà, Club Tennis Sa Pobla, Club
Tennis Manacor , Club Tennis Sineu i
Club Tennis Llucmajor, conformant
una participació d’aproximadament
150 jugadors i jugadores en les diverses
categories de benjamí (masculí i

femení), aleví (masculí i femení),
infantil (masculí i femení) i cadet
(masculí).
A l’acte final de l’Open, durant el
lliurament de trofeus, els responsables
del Club Tennis Artà varen fer un
parlament per posar de manifest les
reformes dutes a terme a les pistes
municipals aquest any. Aquestes
reformes han estat possibles gràcies
a la subvenció atorgada per
l’ajuntament d’Artà i el Consell
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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

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

 647

esports
Insular. A l’acte hi assistiren el nostre
batle Rafel Gili i el regidor d’esports
Manuel Galán, els quals feren entrega
dels trofeus.
Els guanyadors i finalistes foren:
Cat. Benjamí femení: Campiona:
Maria Rosa Riera Carbonell (CT
Artà). Finalista: Carlota Viane (CT
Sa Pobla)
Cat. Aleví Masculí: Campió: Albert
Piris Sansó (CT Artà). Finalista:
Toni Lluís Noguera AMER (CT Sa
Pobla)
Cat Aleví Femení: Campiona: Marina
Alcover (CT Pegafort). Finalista: Aina
Maria Rotger Martorell.
Cat. Infantil Masculí: Campió: Sandro
Viane (EBE) . Finalista: Toni Amorós
(CT La Salle).
Cat. Infantil Femení: Campiona: Aina
Salort (CT Pollentia) . Finalista:
Irene Pocoví (CT Artà).
Cat. Cadet Masculí: Campió: Guillem
Vives (CT Manacor). Finalista:
Sandro Viane (EBE)
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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.

Voleibol

Sopar de final de temporada
El divendres 6 de juny va tenir lloc al
Restaurant «Ca Nostra» del sopar de final de
temporada de totes les categories del Club
Vòlei Artà. El sopar va reunir a més de 100
comensals, entre jugadors i jugadores,
entrenadors i simpatitzants. Al sopar hi va
assistir el regidor d’Esports de
l’Ajuntament d’Artà, Manolo Galán, que
va poder comprovar la gran repercussió que
té el vòlei dins Artà. Al final del sopar es va
destacar la gran tasca realitzada per tots els
jugadors i jugadores i entrenadors, i es va
tenir un reconeixement per l’equip infantil
femení, que a finals de la temporada passada
havia aconseguit el sots-campionat d’Espanya
a Canàries; per Miquel Pastor i Toni Llabrés,
sots-campions d’Espanya sub-16 de vòlei
platja a Melilla; per les nou jugadores i dos
entrenadors que han format part de les
diferents seleccions balears en el Campionat
d’Espanya a Valladolid i per l’equip infantil
femení que ha participat recentment en el
Campionat d’Espanya a Priego de Còrdova.
Com és tradició també, es va voler premiar al
jugador i jugadora han estat una mica l’ànima
de l’equip i que han destacat per la seva
constància i dedicació. En la categoria
masculina el reconeixement va ser per a
Miquel Angel Paredes, de l’infantil
masculí; i en categoria femenina hi va haver
un reconeixement compartit per Maria Bel
Silva i Maria Francisca Infante de l’equip
infantil femení.

Campionat de Balears sub-19 de vòlei platja
El diumenge 8 de juny es celebrà a la platja de Muro el Campionat de
Balears de vòlei plajta sub-19, on participaren Carme Sansó i Pilar
García del Club Vòlei Artà. Tot i tenir 14 i 15 anys respectivament,
prengueren part en aquest campionat per anar agafant experiència a
l’arena, i tot i perdre els dos partits, l’experiència va ser molt positiva.
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Pilar García, convocada pel Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques de vòlei
platja cadet que es celebrarà a Canàries

La jugadora cadet del Club Vòlei
Artà, Pilar García, participarà amb la
selecció balear de vòlei platja en el
Campionat d’Espanya que es
celebrarà a Canàries del 19 al 22 de
juny. Hi va haver un primer grup de
pre-seleccionades, on també hi havia
l’artanenca Carme Sansó, però que
finalment no ha format part d’aquest
grup de 6 jugadores que representaran
a Balears.

Diada final de psicomotricitat i iniciació als esports

El divendres 30 de maig es va celebrar al poliesportiu
«Na Caragol» la diada final de psicomotricitat i iniciació
als esports, com a comiat del curs 2007-08. Varen ser
més de 50 els nins i nines que participaren dels
diferents «racons» que es muntaren dins del
poliesportiu. La pista coberta es va convertir en una
gran sala de psicomotricitat on tengueren cabuda jocs
tant per als més grans, els d’iniciació amb 5, 6 i 7 anys,
com pels més petits, els de 2 anys. Els pares que
seguiren les evolucions de la diada des de les grades,

Psicomotricitat

pogueren participar de la relaxació conjunta que es va fer al
final entre pares i fills. Des del grups «Amics de la
Psicomotricitat i Iniciació als Esports» es vol donar les
gràcies a l’Ajuntament d’Artà, als monitors dels diferents
grups per l’excel·lent tasca realitzada durant tot l’any i tots
els nins/es que han participat de les activitats durant tot l’any
i desitjar-los un bon estiu.
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Donació de llibres a la biblioteca municipal

Aprofitant la diada final, el grup
«Amics de la Piscomotricitat i Iniciació
als Esports» va fer entrega al regidor
d’Esports, Manolo Galán, dels 23
llibres que composen la col·lecció
«Biblioteca Temática del
Deporte», de la Editorial Inde,
perquè pugui ser una eina de consulta
per a tots els interessats en temes
esportius. Aquesta col·lecció  estarà
a la Biblioteca municipal.

Àlex Flórez, Campió de Balears absolut dels  800 m

L’atleta Àlex Flórez ha guanyat el
Campionat de Balears en la prova
dels 800 metres llisos i ha obtingut la
segona posició en la prova dels 1500
m. durant els campionats de balears
absolut d’estiu duts a terme el cap de
setmana del 14 i 15 de juny a les
instal·lacions esportives Príncipes de
España a Ciutat.
La prova dels 800m va ésser de les
més nombroses en quant a participació
i a qualitat de atletes, ja que hi
participaven els millors especialistes
de les darreres temporades. N’Àlex
va plantar una carrera intensa, de
ritme alt, el qual va fer que a la
primera volta ja es varen quedar molts
contrincants pel camí, al pas de la
sonada de campana, en Carles Coll
(dominador absolut de les darreres
temporades) va imprimir un canvi de
ritme encara més alt, i l’únic que el va
poder aguantar fou l’atleta artanenc,
aferrant-se a la seva ombra fins els
darrers 100 m on n’Àlex va canviar i
va guanyar un campionat que feia
anys que cercava, amb un temps
d’1’57’’50, amb la millor marca feta
enguany a  les Balears.

La prova dels 1500m va ser diferent,
ja que en Carles Coll, va sortir a un
ritme frenètic difícil d’aguantar i
n’Àlex es va estimar més sortir una
mica conservador, fins a la darrera
volta on va canviar però no fou
suficient per encalçar  al guanyador
de la prova, acabant amb un temps de
4’01.
D’aquesta manera n’Àlex es
converteix en l’atleta Balear que més

vegades a guanyat el campionat de
Balears absolut i també el més vell en
conseguir-ho.
Ara la propera prova important pel
nostre atleta seran els campionats
d’Europa que se celebraran a finals
del mes de juliol a Jlubianna
(Eslovenia)

Atletisme
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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.

Cloenda del programa de natació per als escolars del curs 2007-2008 del Departament
d’Esports del Consell de Mallorca

El passat dissabte dia 14 de juny es va
dur a terme la cloenda del programa
de natació dels dissabtes, que organitza
el Consell de Mallorca i el club Natació
Artà amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Artà.
La jornada va transcórrer amb una
festa aquàtica.
Participaren  més de 100 nins i nines.
Per acabar, es va fer entrega d’uns
diplomes i unes camisetes del Consell
de Mallorca a tots els participants
d’aquest programa.

Vos recordam que el programa d’estiu
està en marxa, per a totes les edats,
matins i capvespres, dos, tres o cinc
dies. Més informació a la piscina o a
l’Ajuntament.
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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

esports
Festa de fi de curs de natació de la piscina municipal d’Artà

El passat dijous dia 12 de juny es
celebrà la festa de fi de curs dels
cursets de natació a la piscina
municipal. Els nins  i nines  varen fer
una exhibició de natació davant dels
pares, padrins, amics... Finalment, es
va fer entrega de les medalles a tots
aquests campions.
Vos recordam que el programa d’estiu
està en marxa, per a totes les edats,
matins i capvespres, dos, tres o cinc
dies. Més informació a la piscina o a
l’Ajuntament.



 43
20 juny 2008
Número 792

43
 653

esports
L’equip de cadets del CE Artà, campions de Mallorca

Els passats dies 7 i 8 de juny, els
quatre equips de cadets dels grups de
segona regional de Mallorca que han
quedat campions de lliga, es disputaren
el campionat de Mallorca al camp de
futbol de s’Horta.
El dissabte horabaixa l’equip del CE
Artà es va enfrontar a l’equip del Pla
de Na Tesa i empatà el partit 0-0.
Acte seguit passaren a la tanda de
penals i els artanencs guanyaren per
un resultat de 4-3.
El diumenge dematí s’enfrontaren a
l’equip del Sallista d’Inca i
aconseguiren la victòria, també a la
tanda dels penals, per un 4-1.
Cal destacar la gran campanya que
han desenvolupat aquests al·lots al
llarg de la temporada 2007-2008.
Enhorabona a tot l’equip i també a
l’entrenador, delegat i ajudant
d’entrenador i molta sort per a la
temporada vinent!

Peu de foto:
Entrenador, Sebastià Ginard; delegat, Toni Riera, i ajudant d’entrenador, Cristian.
Jugadors: Ignasi Maria, Bernat Reynés, Jon Pascual, Jorge Martín, Sebastià Coll, Carles
Torreblanca, Pau Riera, Jordi Galeano, Pere Adrià, Omar, Toni Carrió, Miqueas Lastra,
Giovani, Andreu Bover, Xavier Cursach, Cristian Bolaños, Pere Agustí i Toni Flaquer.

Viatges Llevant

Futbol
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

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

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.

esportsBàsquet
Tots els equips participants en competicions oficials ja han acabat la temporada.
Cal destacar el primer lloc aconseguit per l’equip mini masculí de BORINOS, el segon lloc de l’infantil masculí de
CAIXA RURAL i el quart lloc del cadet masculí FLEXA. Al pròxim número publicarem les classificacions definitives
dels equips.

Infantil masculí 2n. Any
Bàsquet Pla   12
CAIXA RURAL ARTÀ   63
Marcadors Parcials: 1er: 9-26, 2on: 3-
37, 3er: - 4rt: -
Jugadors: Jesús Font, Jaume Fullana,
Jeroni Esteva, Ismael Lucena, Enric
Mas, Joan Ginard, Francesc Palou,
Jeroni Tello y Joan Riutort.
Bon partit dels nostres que en tot
moment  dominaren.
Al primer període ja deixàrem molt
clar que no volíem cap sorpresa i
férem un parcial de 9-26 fent unes
bones transicions ràpides i una bona
defensa que sols un parell de
despistades va provocà que el rival
ens fes 9 punts.

Al segon quart la nostra defensa es
tornà molt agressiva i eficaç i
constantment sortíem al contraatac
provocant per moments situacions de
3 x 0 i això provocà que féssim un
parcial de 3-37 en tan sols 4 minuts i
per tant tancar el marcador.
El tercer i quart període amb el
marcador tancat ens dedicàrem a fer
la nostra feina i a jugar el millor possible
per acabar la temporada amb unes
bones sensacions. Al final de partit el
resultat fou 16-105 amb un triple del
nostre jugadors més jove, Joan Riutort
dins el darrer segon!
Destacar la gran temporada realitzada
per l’equip quedant amb segona posició
i sent l’únic equip capaç de guanyar al
campió de lliga. Ara a passar un bon

estiu per tornar al setembre amb les
piles carregades!
Sense Eliminats

Mini masculí 2n. Any

L’equip «mini» jugaren els dos darrers
partits de la temporada i els resultats
han estat els següents:
Sant Salvador «Borinos.com»: 64
Bàsquet Manacor: 13
Sant Salvador «Borinos.com»: 78
Sant Agustí: 52
S’ha acabat la temporada i s’ha
aconseguit acabar-la imbatuts: 26
partits, 26 victòries.
Ha estat un grup on el fet de disposar
de jugadors de 2n any, ha marcat la
diferència respecte dels altres equips.
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Ara bé, volem destacar la bona actitud
dels jugadors durant tota la temporada:
assistència majoritària de tots els
jugadors en els  tres entrenaments
setmanals en una temporada molt
llarga (començàrem a mitjans
setembre i no hem aturat fins el juny)
en els quals s’ha treballat moltíssim el
domini de pilota i el joc d’1 contra 1, i
també l’adquisició d’hàbits esportius
com són realitzar uns bons
escalfaments abans i estiraments
després dels entrenaments i dels
partits; respecte vers el contrari;
acceptar les decisions arbitrals; estar
atents durant els temps morts.
També destacar la bona acollida que
han tengut els tres jugadors que
provenien d’altres disciplines
esportives així com dels dos pre-minis
que en determinats moments de la
temporada han entrenat i jugat amb
l’equip de minis.
Per la qual cosa, donar l’enhorabona
a tots aquests al·lots.

Recordem quins són els jugadors que
han conformat aquesta plantilla: Arnau
Navarro, Josep Bernad, Joan Vives,
Aleix Font, Adrià Pérez, Miquel Angel
Burdiel, Biel Cursach, Biel Serra,

Josep Roman, Llorenç Galmés,
Gabriel Serra i Guillem Massanet; els
Pre-minis Joan Andreu Bauçà i Joan
Massanet.



20 juny 2008
Número 792

46
 656

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

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

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

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

No tancam els migdies

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

esports
Sopar final de temporada

El passat dissabte dia 14 de juny el
C.E. Sant Salvador va celebrar el
sopar de final de temporada.
Coincidint amb els actes del 25è
aniversari del Club, el sopar es va fer
a la plaça del mercat i prop de 350
assistents pogueren gaudir d’una bona
vetllada.
La presidenta del Club, Maria Ginard,
va fer el parlament on es va fer
memòria del que ha estat la temporada
i també dels 25 anys d’història del
Club, agraïnt com sempre el suport a
tothom, ja siguin jugadors, pares,
directius, sponsors, institucions i tots
els que de qualque manera té o ha
tengut relació amb el Club, ja que
sense ells no hagués estat possible
arribar a aquests 25 anys
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Comentari hípic
La setmana passada va tenir lloc el Gran
Premi Manacor per a cavalls de 3 anys
sobre la distància de 2.375m. La victòria fou
per l’egua Odysse de Font, també
guanyadora del G.P.Nacional, i aquesta
vegada va ser conduïda magistralment per
Joan Antoni Riera. Quan els resultats dels
nostres cavalls destacarem en primer lloc
els bons exemplars d’Alessia Sánchez ja
que Joli de France va arribar en segona
posició en un registre de 1.16 sobre 2.150m
i la seva companya de quadra Noa de
France va sumar un punt al seu casiller amb
un crono de 1.18. El cavall Mariano, de la
quadra Es Pou Colomer, està pletòric i
aconseguí un primer  i un segon lloc amb un
millor temps de 1.16. La lider de la regularitat,
My Dream, de la quadra So Na Sopa, va
finalitzar quarta a 1.17, i el valent Max
Fortuna PV, dels germans Fuster Andreu,
es col·locà en tercer lloc a 1.17. El cavall
francés Krak Mutin de la quadra Sa Carbona
aconseguí una tercera plaça mentre que
l’egua New Woman, de Sebastià Donoso,
va reaparèixer a la competició i fou quarta
a l’hipòdrom de Manacor.

Millor PUNTS MA SP MA
Temps TOTAL 07-ago 13 14

GENTILLE DE NUIT 1.17 30

GLEAM BOWL 1.18 1

HACKER BLACK 1.17 8

JOLI DE FRANCE 1.16 27 2ON 3
KRAK MUTIN 1.14 35 3ER 2
LAMBRO BRANCH 1.17 10
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

L’AUBA VX 1.20 1

LE CLARAY VX 1.18 16

MACCROWN 1.20 6

MARIANO 1.16 32 1ER 2ON 7
MAS T 1.19 2

MAX FORTUNA PV 1.14 25 3ER 2
MENDEL 1.16 18

MENDOCITO VX 1.21 1

MIRIFILA VX 1.19 2
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.16 46 4RT 1
NEW WOMAN 1.21 1 4RT 1
NOA DE FRANCE 1.18 26 4RT 3ER 3
ONA POU RAFAL 1.22 6

ORGULLOS MAR 1.25 2

RANQUING CORRESPONENT AL MES JUNY
LIDER:  MY DREAM
NOM DEL CAVALL PUNTS 
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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

col·laboració
El mes de juny

Temps enrere, tot girava en un sentit
religiós, de tal manera que sempre hi
havia motiu per alçar les campanes,
que marcaven les fites de la jerarquia
eclesiàstica, amb batecs solemnes, de
sons diferents, segons del que (i de
qui) es tractava, convidaven a assistir
a uns actes llargaruts, però que
complien fil per randa i amb fidelitat
extrema senyors, menestrals, amos i
gent de l’agre de la terra. Tots ells
contestant sempre amén, amén.
Una prova evident la tenim amb la
festa més gran dels cristians,
Diumenge de Resurrecció, que es
celebraven tres dies de festa. Per
això, ara que només n’hi ha dues, el
dilluns de Pasqua segueix anomenant-
se mitjana. S’ha fet una bona
exsecallada de jornades festives, que
ja pertanyen al viure oblidat d’aquell
món ancestral. L’esmentada gran
festa, que esdevenia després d’una
preparació singular, complint amb el
mandat de confessar i combregar per
Pasqua, dita també Pasqua Florida,
per encetar l’encisador i florejat mes
de maig i l’inici de l’època primaveral.
Al cap de cinquanta dies, un altre
diumenge de solemnitat, Pentecostés,
coneguda per Pasqua Granada i que
abans anava acompanyada d’una
segona festa.
Desprès d’unes cinc setmanes en els
rebosts ja no quedava ni el bon record

Del meu recer

de les panades i de bell nou se’n feien
una altra tongada.
Aquesta darrera festivitat, antany és
deia vulgarment amb el nom de
«Cincojema», i es celebrava amb
quasi tant de relleu com Pasqua Florida:
parets endomassades, altar fumat i
missa de tres.
Estam al juny, encara que la
mecanització del camp hagi possibilitat
que les feines no siguin tan feixugues,
l’arrabassar faves i el segar l’ordi, la
civada i el blat, com el batre, és una
laboriosa feina que fa suar de granat.
Per aconseguir fer les labors a gust és
característic de la gent de la pagesia
i per aquestes dates: camisa per fora,
mocador pel coll i un bon capell de
palma. Les calors fan cercar les
ombres, però ja es diu: «pel juny, la
falç al puny».
Al mes de juny, el camp és una
meravella de tons que fan mirar
l’entorn amb calma, assaborint la
singular bellesa d’un nou matí. Per
allà on ja s’ha segat els ocells envolten
el decorat de les roselles, que són com
a pinzellades vermelloses que alegren
i fan cantar les cigales, malgrat sigui
un sò monòton suposa ésser un senyal
de vida dins racons solitaris de pla i
muntanya. Ens queda l’estiu i l’hivern
és lluny.
Aquesta mesada, la fruita és d’allò
més saborosa; cireres, prunes i

albercocs estan al seu punt i ja
comencen a madurar les peres de
Sant Joan i els ametllons van tornant
gustoses ametlles.
La festa de Sant Antoni de Pàdua es
celebra dia 13 d’aquest mes, un sant
franciscà del segle XII que només
visqué fins als 36 anys, però va fer una
gran labor apostòlica, sobretot per
terres italianes, on havia nascut i també
al sud de França. Posterior a la seva
mort, els demés frares continuaren la
tasca d’escampar l’evangeli per tot
arreu d’Espanya i per les nostres terres
mallorquines se’l coneix per Sant
Antoni dels albercocs.
De totes maneres, la joia del mes de
juny era la festa del Corpus, que amb
la normativa de llevar-la del dijous res
té a veure amb l’esplendor d’abans.
D’ençà que el papa Urbà IV va instituir
aquesta festa Eucarística tot el poble
contribuïa a solemnitzar la processó.
Carrers plens de murta, amb cossiols
i banderes o domassos per les façanes
de les cases. Enrere ha quedat també
el costum de fer una bona neteja a la
casa, perquè venia una festa gran.

De prop o de lluny, el Corpus pel
juny.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018

Del meu recer

L’autodidacte

Quan arriba l’hora de deixar de banda
el que pensen els altres d’un mateix i
fer una sincera reflexió, des d’una
franquesa vertadera, ens adonam que
no sempre coincideix el retrat amb el
retratat.
I és que, si hom té fam de saber, no
sempre troba les portes obertes a la
satisfacció de les seves necessitats;
haurà de recórrer un llarg itinerari
d’incomprensions, contemplant com
es té amb manca d’estima i valoració
allò que no es pot catalogar com a
acadèmic, ja que no compten els
esforços fets dins les fosques de la nit
que no gaudeix de transparència.
Els que empren les camades que duen
a una manera filosòfica d’entendre (ni
que sigui per aproximació) el sentit de
la vida, els resten moltes romegueres
que segar si hi pretenen avançar des
d’una formació autodidacta.
Entre els entramats dels esquemes
amb què definim el món que ens ha
tocat viure, no se sol tenir massa en
consideració tot allò que s’ha llaurat
des de la solitud sigil·losa. Però, ja
s’ha dit que les coses són com són...
Així, per exemple, la personalitat
indiscutible del filòleg Francesc de
Borja Moll va causar un cert desencís
quan, davant l’interès del rector de la
Universitat de Barcelona per les seves
titulacions, amb la simpatia que el
caracteritzava va respondre que no
podia lluir cap títol acadèmic, per
després afegir, en to humorístic: «Ni
falta que m’ha fet».
La definició de la paraula autodidacta
que trobam en el seu diccionari és

prou reveladora: «Autodidacte és el
que aprèn per si mateix, sense la
direcció del mestre». Però encara
m’agrada més la definició que fa del
mot autodidacte l’Enciclopèdia
Catalana, que s’hi refereix com la
«persona que s’ha instruït sense ajut».
Cal fer una aturada per examinar
aquesta afirmació que fa esment a la
persona que s’ha instruït tota sola,
cosa prou meritòria si pensam en
l’esforç que haurà hagut de fer aquesta
persona per arribar a tenir clars els
conceptes que, per ell mateix, s’haurà
vist obligat a definir.
No hi ha dubte que la formació ideal
és la que es desprèn del guiatge
orientatiu dels bons mestres i que té la
seva base en l’ensenyament
acadèmic, però també és just
reconèixer l’esforç d’aquells que, per
circumstàncies diverses, no han pogut
gaudir d’aquest bagatge formatiu i a
pesar de tot han fet de la recerca del
saber lei motive de la seva vida.
Viure la vida és important, però fer-ho
sense una filosofia pròpia és com fer
les cases a mitges. Tots em pogut
experimentar que si actuam com odres
buits, també sofrim una buidor interior.
En canvi, si vivim amb plenitud és
quan trobam la clau de la satisfacció
personal.
I l’esmentada buidor s’ha de omplir
aprofitant tots els mitjans que tenguem
a l’abast, amb residus del que altres
hauran experimentat, o d’una manera
personal, com és el cas dels
autodidactes.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Ses gloses de na Maria
Xoroia

«Ara ja acaba s’escola;
ve un temps meravellós,
aquells que han fet sa cigala
ho trobaran llastimós.

En acabar sa primavera
ja s’ensuma Sant Joan,
en voltar sa cantonada
mos trobam sa festa gran.

Temps frenètic de disbauxa,
festes truis, emocions...
època de molta marxa
que desperta ses passions.

S’estiu és molt traicioner,
pot produir insol·lacions,
lo que creim ben vertader
poden ser al·lucinacions.»

Maria Cassellas.
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col·laboració
40 anys de la fundació del club Llevant
(Traducció i recopilació de G. Bisquerra)

La Junta Directiva en data del 12
de gener es reunia per tractar els
temes que resumim. Ratificació de
l’acord de celebrar una funció de
teresetes en col·laboració amb l’Obra
Cultural Balear, el dia 25 a les 12
hores a la plaça de l’ajuntament.
Aquest acte seria gratuït per a tots els
infants.
El dia 16 inauguració de l’exposició de
ferro forjat i pintura a càrrec de
l’artista local Joan Sarasate al local de
La Caixa, presentada pel president
del club D. Antoni Esteva Sullà.
El dia 17 inauguració de l’exposició de
pintura a càrrec de l’artista local Josep
Carreras, organitzada pel club.
Es va ratificar l’entrega dels premis
del Certamen Vila d’Artà al Teatre
Principal el dia 17, festa de Sant
Antoni. Dita entrega aniria a càrrec
del batle, un membre de l’Obreria i del
delegat de Sanyo. S’acorda
l’adquisició d’una obra de pintura a
l’oli de l’artista Antoni Alzamora,
valorat en tres mil pessetes.
En data del 26 de gener es reunia
altra volta la directiva del club i acordà
el següent: Celebrar una conferència
a càrrec del farmacèutic local Sr.
Garcias, amb el tema sobre l’aigua i
els seus derivats. Aquest acte seria el
6 de febrer al local social. Es va
acordar fer una consulta al delegat de
La Caixa per obtenir permís i ajuda

per posar vidres a les finestres de la
sala-bar i altres dependències. Es va
prendre l’acord de fer entrega al
periòdic local Bellpuig i altres diaris
de les bases que han de regir el concurs
de dibuixos al·lusius a la Setmana
Santa.
Es va tornar a reunir la Junta
Directiva en data del 9 de febrer amb
un únic punt a discutir: El projecte de
celebrar una vetlada de cinema a
càrrec dels campions de pesca
submarina Amengual i Carbonell.
En data del 23 de febrer es tornava
a reunir la Junta Directiva i va acordar
el següent: Proposar un sopar
particular d’associats amb caràcter
voluntari i mantenir una conversa sobre
temes relacionats amb el club.
S’accepta col·laborar amb la
Delegació de la Creu Roja pel curset
que es celebrarà en breus dates a
Artà. També s’acordà la adhesió a
l’homenatge que es rendirà al
recentment difunt D. Llorenç Garcias.
Era el dia 22 de març quan els
directius del club es tornaven a reunir
per tractar temes referents a la marxa
del club. S’acordà concedir una
subvenció en metàl·lic de 3.500 ptes.
a la secció de tennis de taula del club.
També adquirir 25 fullets de la
publicació del 1r premi del V Certamen
literari Vila d’Artà, guanyat per D.
Josep M. Salom i també del 1r

d’Investigació del III Certamen, del
qual fou guanyador Mn. Antoni Gili
Ferrer.
S’acordà que en l’exposició de pintura
col·lectiva a celebrar per les festes de
Pasqua, es classificaran prèviament
les obres presentades a càrrec d’un
jurat que a tal efecte es nomenarà.
La Junta Directiva del club es
tornà a reunir en data del 5 d’abril
i va tractar els següents temes: El
secretari i el president del club varen
informar haver assistit a una reunió
convocada per l’ajuntament, on es
feren presents representants de les
diferents associacions culturals i
esportives de la vila. Dita reunió es
basà en formar una junta gestora de
presidents d’entitats per aplegar forces
i idees per reforçar les seves activitats.
També es va acordar la celebració
d’una assemblea general ordinària
d’associats del Club el dia 20 d’abril,
de la qual s’avisaria els socis per carta
afegint el corresponent Ordre del Dia:
Donar compte de les activitats
celebrades al passat curs. Donar
relació de l‘estat d’economia del club.
Col·loqui per preparar pròximes
eleccions de càrrecs directius.

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
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Sopa de lletres

Guillemots

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

Cercau a la sopa les següents fruites
i verdures: pastanaga, poma, síndria,
meló, albercoc, pruna, cirera, melicotó,
tomàtiga, ceba.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. De quin color s’ha tenyit
els cabells? N’estic tan fart que tenc vòmits. 2.
Aquesta és filla de dos paísos, com qui és
francoalemanya. 3. Canviant la barca de
direcció. Extraordinàriament gros. 4. Estaven
en concòrdia, es duien molt bé. Ocell. 5. Persona
contra la qual es comet un delicte. Regeixi el
sobirà un estat. 6. Símbol d’un element present
a les piscines. Cinquantes per cent. 7. Vénen
ara sí ara no, com la nit i el dia. Consonant. 8.
Pensa. Natural de certa província de l’Imperi
Romà. 9. País africà. Llengua de mots
encreuats. 10. El comptam en grups de dotze.
De grau extrem.
VERTICALS: 1. Muntarem a cavall, com el
cowboy cap al sol de l’horabaixa. 2. Ho posaré
tot pla. 3. Gegants que mengen carn humana.
Cap de bestiar de llana que ja es pot tondre. 4.
D’una manera suau, dolça. 5. De les muses.
Tresor públic. 6. Repetesquin. Preposició molt
comuna. 7. En marxa. Gens de brutícia. 8. Què
et pensaves! El que tenc amb la panxa buida.
Vocal. 9. Enutjant fortament. Figura geomètrica,
com on ens menjam el gelat. 10. Relatiu a les
prohibicions per conveniencia o prejudici social.
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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

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

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

 
Plaça de l'Aigua

Fa 40 anys
Juny del 68

El día 5 de mayo, el Club Deportivo
Artá, se proclamó Campeón del grupo
A del Campeonato de II Regional.
[...] Acudió mucho público al campo
de «Ses Pesqueres», ya que el
encuentro revestía un carácter de
homenaje para los campeones. Hubo
suelta de cohetes por parte de algunos
aficionados y por parte de la Sociedad
Colombófila Artanense de palomos,
detalle digno de agradecer, pues el
símbolo de la paz calmó los ánimos un
tanto excitados de los jugadores y del
respetable.

Fa 25 anys
Juny del 83

A sa platjad e Cala Mitjana hi ha un
petit bar, kiosko o lo que li vulgueu dir,
però que al menys té un discret lloc on
anar-hi a fer lo «més precís». A Cala
Torta s’ha fet un bar nou i no «han
pensat a fer-hi cap WC». Pareix que
s’ha ordenat fer llevar el WC de Cala
Mitjana, i en canvi no obliguen fer el
de Cala Torta. Demanam: nom val
més tenir un WC, « Lloc comú »,
retrete, etc, amb unes condicions més
o manco precàries, que no haver-n’hi
cap i tenir que fer les «feines» majors
i menors a darrera una mata[...]?

Fa 10 anys
Juny del 98

A l’edició d’aquest mes es podia llegir
el següent comunicat: Josep Melià,
Doctor Honoris Causa?.- El dimarts
l’Informatiu Balear va donar aquesta
notícia que ens va alegrar a tots:
l’escriptor i periodista artanenc Josep
Melià ha estat proposat com a Doctor
Honoris Causa per la Universitat de
les Illes Balears. Aquest és el
reconeixement més important que la
UIB pot donar a qualcú. Esperem que
la notícia es faci realitat i poguem
celebrar juntament amb en Josep el
seu nomenament.
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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

Platja del Miracle de Tarragona -
Fotos Aèries
http://www1.mma.es/playas/img/
galerias/ta/0387/%C3%ADndice.htm
Pàgina amb diferents perspectives
fotogràfiques de la Platja del Miracle
de Tarragona. Galeries fotogràfiques
per a cada angle de visió aeri de la
platja. Conté 287 fotografies. Ministeri
de Medi Ambient - Govern
d’Espanya.

Postals de Falset . Com
http://www.postalsdefalset.com/
WEb que inclou una col·lecció de més
de 160 postals des de el 1900 fins a
l’actualitat.

Sant Pau de Fenollet - Postals Antigues
http://pagesperso-orange.fr/casafr/
fenouilledes/st_paul_defenouillet/
som_stpaul.htm

Diferents postal antigues de Sant pau
de Fenollet (Catalunya-nord
Fenolleda). Imatges ampliables.

Santi Closa – Fotògraf
http://www.santiclosa.ppcc.cat/
Pàgina de Santi Closa, fotògraf de
Manresa, a la comarca del Bages. A
la web hi trobareu una petita mostra
de les meves fotografies i un quants
enllaços interessants del món de la
fotografia.

Sparagaria
http://www.sparagaria.cat/
Web dedicada a la aventura i a la
fotografia. Donem cabuda a esports
d’aventura, viatges i fotografia de la
Vila d’Esparreguera i de la resta del
món, principalment de Catalunya. Les
associacions dedicades a preservar la
natura.

TeamFotoSport
http://www.teamfotosport.com/
Web d’aquesta empresa que es dedica
a la fotografia esportiva i assisteix a
competicions de diferents esports:
Motocross, vela, enduro, neu, trial, ...
Dades en castellà, i notícies en català.

Treballs de fotografia al Pirineu
http://www.davidmsfoto.org/
Treballs de fotografia al Pirineu
d’esports, aventura i fotoperiodisme.
fotografia d’interiors, fotografia
publicitària, fotografia d’esports,
fotografia de natura, etc.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Programació Teatre  d’Artà
Juliol - Agost

Dijous 3 de Juliol a les 21.30 h
CICLE CINEMA A LA FRESCA
A la terrassa del Teatre (Per a majors
de 18 anys)
Gratuït
Ciudad De Dios
Sinopsis: Buscapé té 11 anys i viu a
Ciudad de Dios, un suburbi de Río de
Janeiro. A pesar de que la vida en
aquest barri està dominada per
robatoris, bregues i enfrontaments
diaris amb la policia, Buscapé prefereix
quedar-se al marge. Ell somia amb
ser fotògraf. Dadinho té la seva
mateixa edat i també té clar el seu
futur, encara que molt distint.

Ambiciona convertir-se en el criminal
mes famós de Río de Janeiro. Amb el
pas del temps tots dos aconseguiran
que els seus somnis es facin realitat.
Buscapé entrarà a treballar a un
periòdic i Dadinho, que canvia el seu
nom per el de Zé Pequeño, es
convertirà en el narco-traficant de
cocaïna més temut i  respectat de Río
de Janeiro.

Dijous 10 de Juliol a les 21.30 h
CICLE CINEMA A LA FRESCA
A la terrassa del Teatre (Per a majors
de 18 anys)
Gratuït
Consultar cartellera.

Dijous 17 de Juliol a les 21.30 h
CICLE CINEMA A LA FRESCA
A la terrassa del Teatre (Per a majors
de 18 anys)
Gratuït
Consultar cartellera.

Dissabte 19 de Juliol a les 21.30 h
LES QUATRE ESTACIONS
Antonio Vivaldi
Concert familiar a benefici de
l’associació Esperit Solidari, a càrrec
de l’Ensemble La Follia.
Director i Solista: Ramon Andreu
Preu 15 €

XXè Festival  de Música
Clàssica d’Artà

(Del 20 de juliol de 2008 al 10 de
gener de 2009)

Aquest any, per celebrar el 20è
aniversari del Festival, tendrem tres
grans concerts al Teatre i obrirem una
nova via de concerts que anomenarem
«Música als Casals d’Artà, vetllades
musicals». Aquest cicle pretén apropar
la música dins de l’arquitectura més
característica d’Artà i donar a conèixer
als assistents alguns del patis més
emblemàtics del poble.

Cicle : Música als casals d’Artà,
vetllades musicals
Dia 20 de Juliol a les 21.30 h
Concert a Can Cardaix
Camerata Ibérica . Música Barroca:
Lliteres, Haendel i altres
Dia 27 de Juliol a les 21.30 h
Concert a Ca D. Lluís Amorós
(Regalat)
Lieders
Dia 3 d’Agost a les 21.30 h
Concert  a Can Epifanio
Le Carromato. Temes Clàssics i Jazz
Dia 9 d’Agost a les 21.30 h
Concert a Can Moragues
Dia 17 d’Agost a les 20.15 h
Concert Esglèsia Colònia de Sant Pere
Quartet Mediterrani, flautes barroques
Dia 7 de setembre a les 21.30 h
Concert al claustre del convent dels
pares franciscans
Audite Silete, quartet de flautes dolces
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TORNAREM EL DIA 11/VII

cloenda
Racó

És d’agrair la gent que és ordenada i que fa cas de les coses d’antany, guardant escrits i fotografies de quan eren altres tem
ps.

A
ixí B

ellpuig pot m
antenir aquesta secció que, segons diu m

olta gent, és ben acceptada per tothom
.

Seria m
és o m

anco l’any 1950 quan aquest grupet de jovençans artanencs anaren a les festes de Sant Joan a Son Servera.
Les festes patronals de la com

arca eren m
olt esperades per aquelles saons i el jovent es desplaçava als pobles veïns. Les verbenes de Son

Servera eren de les prim
eres, llevat de les de Son C

arrió, que eren i són al principi de m
aig.

U
n dels fotògrafs d’aleshores que recorria els pobles arreu de M

allorca era «Foto M
ascaró» de M

aria de la Salut, el qual va sorprendre
asseguts a una taula d’un bar serverí els retratats.
D

’esquerra a dreta hi trobam
:

En M
artí N

yeco, en Toni Bosch, en Pedro Carrillo (l’al·lota era la cam
brera del bar), n’A

ndreu G
arbeta (que ens ha cedit la foto) i n’A

ndreu
Rum

bante.
H

a passat m
és de m

ig segle i dels cinc com
panys, que eren bons am

ics, en queden tres. Els altres dos ja han passat a l’altre m
ón.
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