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TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
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Tren
971 177777
ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
horaris_renfe.htm

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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Perruqueria unisex
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Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Escola municipal de música, sus al curs escolar!
Dia 26 de setembre tendrà lloc la lliçó inaugural

Aquest divendres, dia 26 de setembre,
a les 20.30 h, al Teatre d’Artà, tendrà
lloc la lliçó inaugural de l’escola
municipal de música d’Artà. A l’acte
hi ha prevista la participació del
director de l’escola de música, Tomeu
Ginard, del batle d’Artà, Rafel Gili i
altres representants municipals i de
Miquel Alzamora, esportista artanenc

i campió mundial de ciclisme en pista,
que serà l’encarregat de fer la lliçó.
L’acte, que tendrà lloc al teatre, és
gratuït i hi pot assistir tothom que hi
estigui interessat. Prèviament a la
lliçó, i com a forma de donar la
benvinguda, els xeremiers
ambientaran la festa fent sonar les
tonades més populars.

Lluc va acollir la Trobada de socis i amics de l’Obra Cultural Balear
Es va presentar la Delegació d’Artà de l’OCB

El dia 21 de setembre, a partir de
les 10 h, el Santuari de Lluc va ser
l’escenari de la Trobada de socis i
amics de l’Obra Cultural Balear. Es
tracta d’una iniciativa que reprèn
l’actual junta directiva i que pretén
promoure el contacte entre els
membres del moviment favorable a la
llengua i a la cultura pròpia. Al llarg de
tot el matí, hi va haver diferents
activitats de caràcter lúdic per a petits
i grans.
L’acte va comptar amb l’actuació de
la Coral de Sencelles. El prior de
Lluc, Jaume Reynés, va saludar els
assistents, i el president de l’OCB,
Jaume Mateu, va fer un discurs de
benvinguda als socis. Varen tancar
l’acte els Blavets de Lluc. A les
12.15, la plaça va ser l’escenari d’una
actuació dels Castellers de
Mallorca.

A partir de les 13.00 hores, les
activitats varen continuar a
l’Acolliment, amb una ballada
popular amb els grups Abeniara i
Aires de Marratxí.
Una vegada acabada la ballada, a les
14.30 hores, compartiren un dinar
popular els socis i amics de l’entitat.
Una vegada acabat el dinar, va
començar l’acte de reconeixement
dels socis fundadors de l’entitat i
de presentació de les noves
delegacions i entitats amigues de
l’OCB, entre les quals, la delegació
d’Artà. En el seu decurs, varen
intervenir el president de l’OCB
Jaume Mateu i el coordinador
Tomeu Martí. Per acabar, la Coral
de Sencelles va interpretar La
Balanguera.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

Nova adreça

Firà d'Artà
Dia 14 passat, segon diumenge de
setembre, va tenir lloc la tradicional
Fira d’Artà. Enguany, i com ja
acostuma a ser habitual aquests darrers
anys, el programa d’actes de la fira no
es limitava al diumenge sinó que es va
allargar durant tot el cap de setmana.
Ja divendres, dia 13, tengueren lloc
diversos actes culturals com la
presentació del  llibre i l’exposició
fotogràfica sobre el CE Sant Salvador
d’Artà (bàsquet) i la presentació del
llibre La divisió territorial del terme
d’Artà (1812-1858). El naixement
de Capdepera i Son Servera, de
Maria Massanet, Miquel Pastor,
Antoni Picazo i Gori Rexach. Aquest
mateix dia, la música també en fou
protagonista gràcies a l’espectacle
Queen Tribute, que es va poder veure
al Teatre d’Artà o, també, a la festa

passat festes
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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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que es va celebrar a la plaça del
Conqueridor i que va comptar amb la
participació de Van de Show i Juan.

El fironet
Aquests darrers anys, el dissabte previ
a la fira s’organitza la fira alternativa
on s’hi pot trobar una gran varietat de
productes artesanals i culinaris.
Enguany cal destacar que, a més de
les paradetes habituals i del tast de
vins de Na Batlessa, també s’ha
comptat amb la presència dels
membres de l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà que, a més
d’exposar els seus productes, també
organitzaren una passarel·la de moda
a l’amfiteatre de Na Batlessa. Aquest
mateix dissabte també hi va haver un

concurs de treball amb ramat on es va
poder observar com els pastors donen
les ordres als seus cans per conduir
les ovelles al tancat. També la nit del
dissabte l’associació Esclafits i
Castanyetes va oferir un ball obert a
la plaça del Pes. Finalment s’ha de
destacar que aquest dia va tenir lloc la
inauguració de l’exposició de pintura
«Energia i llum» de Peter Hohenald, a
la sala d’exposicions de Na Batlessa
i la representació de l’obra Carmina
Burana, de Carl Orff, inclòs dins el
XX Festival de Música Clàssica
Antoni Lliteres.

La Fira del diumenge
Com passa cada any els comentaris
que desperta la fira a Artà són diversos
i repetits: que si hi ha manco gent, que

passat festes
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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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si es pot caminar més bé, que no hi ha
tantes parades, que si fa calor, que si
plourà, .... La veritat és que si fa no fa
la fira ha anat com anys anteriors.
Potser és cert que enguany el carrer
de la Gran Via ha estat menys transitat
ja que hi faltava una part de l’extensa
col·lecció d’animals o de cotxes que
altres anys s’hi podien trobar, però
també és cert que el carrer del
Cardenal del Puig s’ha vist afavorit
pel fet de concentrar-hi tota l’oferta
de les associacions i entitats del poble.
El més important és que la fira ha
passat i que un any més, el poble
d’Artà ha mostrat la seva cara més
alegre i festiva que, al cap i a la fi, és
allò que quedarà. Molts d’anys a tots!.

passat festes



26 setembre 2008
Número 796

8
 834

Una xerrada amb…
Joan Sureda Vives, a) Peix, vinater autodidacte

El passat dia 4 de setembre Bellpuig va ser convidat a assistir a la vermada
de vi de can Joan Sureda Vives, Peix, a la finca de ses Eres, propietat del
matrimoni Joan Sureda i Maria Salas.
Arribats de bon matí a la finca, vàrem ser testimonis directes de la recollida
del raïm de les 500 parres existents a la finca. El matrimoni estava
acompanyat per alguns amics i amigues, els quals cuidaven de recollir el
preuat raïm per després convertir-lo en bon vi. Una vegada recollit el raïm,
els recol·lectors es reuniren a la terrassa de la casa per celebrar la collita
amb un bon berenar consistent en viandes de sobrassada, camaiot,
formatge, coques, amb un acompanyament de vi i xampany, al qual el
redactor va ser convidat i va fer les fotografies de rigor.
En Joan ens va explicar una mica com s’havia introduït dins el món de la
vinacoteca dient que va aconseguir el títol d’Especialista en Enologia per la
UIB. El curs va durar uns nou mesos, en què va assistir diàriament a les
classes teòriques que s’impartien a la Universitat de dilluns a divendres. Els
dissabtes eren els dies de les classes pràctiques, veient com s’aconseguia
el procés de fer el vi.

Bellpuig.- Joan, quin raïm
consideres el millor per fer el vi?
Joan.- Bé, hi ha moltes classes de
raïm, però jo el que tenc i preferesc és
el Merlot, una varietat que va molt bé
perquè és molt primerenc i mai té la
mala sort d’esser banyat per les
pluges.
B.- Quines qualitats hi ha per fer
un bon vi?
J.- Una bona verma, que sigui sana i
bona varietat del raïm.
B.- Quines classes de vi fas
actualment?
J.- Negre en la seva totalitat.
B.- Quina quantitat de raïm es
necessita per a un litre de vi?
J.- Un quilo 300 grams. O sia un quilo
per botella de 3/4.
B.- Quines qualitats ha de tenir un
bon vinater?
J.- Saber tenir els gustos ben
paladejats. Saber distingir el dolç del
salat, de l’acidesa, etc. glopejant el vi
dins la boca.
B.- A més del raïm de fer vi, és de
suposar que en tens d’altres per
menjar?
J.- És clar que sí, tenc una filera de
vinya totalment per menjar.

B.- A més dels variats dipòsits
d’acer inoxidable per
emmagatzemar el vi, tens
altres elements?
J.- Sí, enguany he comprat una
màquina per embotellar i una altra
per posar els taps.
B.- Quants litres fas
normalment?
J.- Una mitjana de 1.000 litres,
però enguany només seran uns
500 degut a la mala collita.

B.- Artà és un poble on proliferen els
vinaters autodidactes, quants n’hi ha
actualment?
J.- En conec uns quants que es dediquen
a aquest menester, crec que són quatre o
cinc.
B.- Joan, tu tens patent per vendre el
vi?
J.- No, de cap manera, ja que faig vi
totalment com a hobby.
B.- I què fas amb tantes botelles?

entrevista
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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

J.- El regal als amics i en faig servir
per a les meves necessitats.
B.- Des de quan et dediques a fer
vi?
J.- Fa vuit anys, o sia des de l’any
2000 que m’agafà aquesta curolla.
En Joan ens afegeix que ara té el raïm
dins el dipòsit on es reforça en suc de
la molla del raïm, fins que obtendrà un
grau d’alcohol més o manco de 13
graus. Compta amb els següents
dipòsits: un de 1.500 litres, un de
1.100, un de 800, un de 400 i un de 200
litres.
Bellpuig s’acomiada d’en Joan Peix,
un home que encara les seves
limitacions per malaltia, sap dedicar
hores i més hores al seu passatemps
preferit: la verma i elaboració de vi
per a ús personal.

entrevista
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noticiari
AIGUA CLARA. Historia obscura d’un camp de concentració.

Demà, divendres dia 26 de setembre, a les 21.30 hores a la sala d’actes del
Teatre, projectarem el documental Aigua Clara, sobre el camp de concentració
de Formentera. Al final de l’acte hi haurà un col·loqui sobre el tema de la Memòria
Històrica amb les intervencions de Carmelo Convalia, director del documental i
Santiago Colomar, documentalista i historiador. Totes les intervencions seran
benvingudes. Tot i que l’enfocament és local, Formentera, el resultat és un missatge
universal: les societats necessiten conèixer els seus errors per no repetir-los.

ESCOLA D’ADULTS 2008-2009

Amics i amigues, des de l’Escola
d’Adults de l’Ajuntament d’Artà us
recordam que el període de
matriculació als cursos per aquest
any escolar ja és obert. Us recomanam
que no espereu al darrer moment per
inscriure-us perquè poc a poc les
classes es van omplint de gent
carregada de ganes d’aprendre coses
noves. Apuntau-vos!

D’altra banda, us hem de demanar
disculpes pels canvis que ha sofert el
programa que teníem previst i que,
contra la nostra voluntat
d’organització, ens ha estat impossible
de mantenir les dates i l’horari que
apareix al programet. Així:

Anglès Turístic Artà. Dimarts de
19 a 21 hores
Anglès Turístic Colònia. Dijous de
19 a 21 hores
Tai-Txí. Un sol grup a Artà, dilluns i
dimecres de 19 a 21 hores
Pilates Artà. Es suspenen els cursos
previstos a Artà.
Pilates Colònia. Afegim als cursos
previstos dos nous grups: dilluns i
dimecres de 18 a 19 hores i dilluns i
dimecres de 10 a 11 hores.
Arts Plàstiques. Avançam una
setmana la data d’inici: dimarts 14 i
dijous 16 d’octubre.

Gràcies per la confiança i disculpes
per les errades.

ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

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

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

Incendi a un solar del carrer de Jaume III

Ja fa unes setmanes els veïnats del
carrer Jaume III s’endugueren un
bon ensurt ja que des d’un dels solars
que hi ha a l’inici s’elevava una
columna de fum. Les autoritats
competents reaccionaren amb
promptitud i aconseguiren controlar el
foc abans que es pogués escampar i
causar alguna desgràcia més greu.
La cosa va quedar en mera anècdota
però s’ha d’anar ben alerta ja que
sovint es llancen cigarros encesos o
botelles de vidre que poden arribar a
tenir greus conseqüències

Canvi de regent al taller de «Can Ferreret»
Toni Jaume (Caragolet) del taller mecànic Biscai-Caragol, situat al carrer 31 de Març, 24, fa a saber que deixa
de fer feina a aquest taller.
A partir de l’1 d’octubre regentarà el taller mecànic de M. Genovart, (fins ara «Can Ferrreret»), on oferirà els
serveis de venda de cotxes nous i usats de totes les marques, així com la reparació de vehicles, maquinària agrícola
i de jardineria. També disposarà de la venda i servei tècnic de moto-serres, desbrossadores i altres eines de la
marca STIHL.
En Toni Jaume, es congratula d’enviar una cordial salutació a tothom i espera seguir-los atenent com té per costum
al carrer de Santa Margalida s/n (vora la rotonda) Tel. 699416253.
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noticiari

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

Una nit  d’autocinema  a  Sa Clota.

Acaba l’estiu i setembreja. La llum no
és la mateixa que mesos abans, ara és
més  carabassa i definida. Arriba una
furgoneta i munta una pantalla gegant
damunt d’un cadafal. Darrera, les
muntanyes d’es Racó es tenyeixen i
s’abriguen. Poc a poc van arribant:
madò Coloma amb la seva roulotte
carregada de crispetes i llepolies,
membres de Protecció Civil amb el
seu uniforme llampant, les taquilleres
armades amb un llum de butà i les
entrades i finalment arriba el públic
amb els seus vehicles grossos i petits,
en  parella o amb família. Tot és a
punt. Finalment es produeix el miracle,
les ràdios dels cotxes amb perfecte
harmonia amollen les paraules que
diuen els actors de la pantalla. No hi
manca ni la lluna, que ja ha sortit de
darrera la murada del santuari. Es
produeix aquell moment màgic que

possiblement tots recordarem molt de temps, aquella sensació nova i
indescriptible. Finalment acaba la projecció, i els cotxes s’enfilen en processó
ordenada cap a les seves adreces, s’ha acabat l’autocinema.
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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.

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

noticiari
X Convocatòria dels Premis Periodístics Premsa Forana de Mallorca

L’Associació de Premsa Forana de
Mallorca (APFM) recupera enguany
els Premis Periodístics, similars als
convocats en entre els anys 1984 i
1992, amb l’objectiu d’estimular les
publicacions membres i premiar la
seva qualitat. Els Premis Periodístics
compten amb el patrocini de la
Direcció General de Comunicació del
Govern Balear i es regiran d’acord
amb les bases següents:
1.- Els treballs per prendre part en
aquesta convocatòria hauran de
ser publicats en llengua catalana
en les publicacions associades a
l’APFM entre dia 1 d’octubre de
2007 i 30 de setembre de 2008.
2.- El termini de presentació dels
treballs finalizarà el 15 d’octubre
de 2008.
3.- S’estableixen cinc modalitats,
corresponents a a) reportatges, b)

entrevistes, c) fotografia, d) opinió,
e) disseny a la millor pàgina.
4.- Cada publicació podrà
presentar un màxim d’una proposta
per categoria. Cal enviar a la seu
de l’APFM tres exemplars de les
revistes en les quals s’han publicat
els treballs, juntament amb una
carta en la qual es detalli a quins
premis s’opta.
5.- Cadascun dels treballs premiats
-un per a cadascuna de les cinc
modalitats- rebrà una remuneració
de 1.000 euros.
6.- La Junta Directiva designarà
els components del jurat, reservant-
se per al Govern Balear la potestat
de designar un dels seus membres.
7.- El lliurament dels premis es farà
en el marc d’un acte públic que es
convocarà conjuntament entre

l’APFM i el Govern Balear,
orientativament durant el mes de
novembre de 2008.
8.- Els participants vénen obligats
a acceptar les presents bases. En el
cas que hi hagués algun cas no
previst, la Junta Directiva de
l’APFM ho resoldrà.

Sant Joan, 22 de juliol de 2008
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Ajuts per a la contractació indefinida de treballadors
La Conselleria de Treball i Formació
ha aprovat una convocatòria d’ajuts
per fomentar l’ocupació estable per
mitjà de la contractació indefinida o
fixa discontínua o per mitjà de la
transformació de contractes temporals
en indefinits o en fixos discontinus.
Aquesta convocatòria persegueix
promocionar l’ocupació estable
mitjançant la concessió d’un ajut
d’entre 4.000 € i 5.000 € a les
empreses privades o els treballa-
dors autònoms, que contractin de
forma indefinida un treballador o
treballadora o transformin contractes
temporals en indefinits:
Podran beneficiar-se de l’ajut aquelles
contractacions formalitzades amb els
requisits anteriorment esmentats des

del dia 1 de gener de 2008 fins dia 31
d’octubre de 2008.
L’activitat que se subvenciona és la
contractació indefinida o fixa discontí-
nua inicial i la transformació de
contractes temporals en indefinits o
en fixos discontinus.
Les persones que es poden contractar
en les modalitats indicades han d’estar
inscrites com a demandants d’ocupa-
ció en el servei públic d’ocupació
corresponent abans de la contractació
i han de pertànyer a algun dels
col·lectius següents:
a) Dones
b) Joves que tinguin entre 18 i 30 anys
c) Homes majors de 45 anys
En els supòsits de transformació de
contractes temporals en indefinits o

en fixos discontinus, el requisit
d’inscripció com a demandant
d’ocupació s’ha d’entendre referit al
moment en què es va subscriure el
contracte temporal.
TERMINI PER PRESENTAR
SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds
finalitza dia  31 d’octubre de 2008.

Per a més informació, consultau la pàgina
web de la Conselleria (http://
treballiformació.caib.es/portal), l’apartat
de Desenvolupament Local de la web de
l’Ajuntament (www.arta-web.com) o
adreçau-vos al Departament de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament
d’Artà, telèfon 971 83 56 24.

noticiari

El Restaurant del Club Nàutic
és més que un Restaurant

L’oferta més completa a la vostra disposició.

El Restaurant del Nàutic, no és només un restaurant.

Esperam sigui del seu gust tant pel servei de cafè de tots els dies
com per l’organització de qualsevol aconteixement social i/o
familiar.

A més de les nostres especialitats d’arrossos, peix i carn, oferim
carta de Snack i menú diari. (els migdies).

Obert de dimarts a diumenge.
Passeig de la Mar, s/n. – Colònia de Sant Pere.
Telèfon: 971 589 009       Info@delnautico.com

NOCES, COMUNIONS, BATEJOS, MENJARS
D’EMPRESA, ETC.
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de la Colònia
Associació de Persones Majors
Amb l’inici de la Tardor les associacions reprenen les seves activitats. A la
Colònia la funció que aquestes desenvolupen és molt important. Organitzen la
nostra localitat des de la iniciativa civil i el seu impuls permet que la Colònia,
tot i ésser un lloc petit, mostri durant tot l’any una extraordinària vitalitat.
La directiva de l’Associació de Persones Majors ha cregut que una bona
manera d’iniciar el curs pot consistir en oferir unes quantes trobades que posin
en contacte els socis i, per això, res millor que un sopar, uns viatges o una
celebració eucarística per recordar els parents, socis o amics difunts. Actes
tots ells que uneixen, que permeten compartir i establir relacions desinteressades.
Així, doncs, pel mes de setembre i octubre estan previstes les següents

faran els dissabtes de 9,30 a 12,30 h. i els diumenges de 10
a 14 h.
La matriculació en aquests cursets es pot fer des d’ara en
les oficines del Club Nàutic.
Així mateix es pot sol·licitar més informació sobre aquesta
i altres activitats tocant al telèfon del Club: 971- 589118.

activitats:
Dia 26 de setembre, a les 20’30h, al solar annex al local
de l’associació, es farà una fideuà. Els tiquets s’han de
recollir al local del club els dies 19 i 20 de les 17 a les 18h.
El preu del tiquet és de 3€ pels socis i de 10€ pels qui no
són socis.
Excursió de cap de setmana a l’hotel Apolo  de Can
Pastilla
Aquesta activitat tendrà lloc els dies 24, 25 i 26 d’octubre.
Les persones interessades poden passar pel club els dies
3 i 4 d’octubre de 17 a 18 hores per apuntar-se i fer
efectius 56 €, import total de l’excursió. Tots els socis,
juntament en la fulla informativa de setembre han rebut
un annex a on es detalla tota la informació sobre l’estança
a l’hotel i activitats.
Creuer per Grècia i Turquia
Les persones interessades en participar en aquest creuer
podran apuntar-se i rebre informació en el local del club
en els mateixos dies i hores que en l’activitat anterior.
Nota: La missa en memòria dels socis difunts es va
celebrar dia 20 de setembre amb nombrosa assistència de
socis i no socis de l’Associació.

Club Nàutic

El Club Nàutic no s’atura de fer activitats. Ha acabat
l’estiu, temps propici per a moltes i diverses activitats
nàutiques i la directiva del Club no es pren vacances. El
lema del seu president no es dir i prometre molt, sinó fer.
I, hi ha que admetre, que aquesta directiva, des de que du
el timó del Club, no s’atura de fer. Si el que fa o fa bé o
malament es competència dels socis en les assembles
jutjar-ho. De moment el que està a vista de tots és que
feina se’n fa i de debò. La pedra de toc d’un bon govern
radica sempre en la seva capacitat, no tant de dir o
prometre davant unes eleccions, sinó en el que es fa una
vegada que les ha guanyades.
Per a la Tardor i l’hivern i de forma immediata el Club
Nàutic organitza uns cursets de vela dirigits a nins i nines
a partir de 7 anys. Les activitats teòriques i pràctiques es
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Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

Associació Amics de la Música

Concert pedagògic
Música sud americana: tangos i melodies cubanes i de Puerto Rico
L’art ens permet crear lligams.
L’objecte d’aquests concerts radica,
en gran part, en mostrar-nos com la
música en la seva diversitat és capaç
d’unir mitjançant les melodies a gent
i persones de tots els paisos i cultures.
La comprensió de la música, en la
seva imponent diversitat, requereix
una mica d’esforç i l’eina que per
aquest aprenentatge ens ofereix
«Amics de la Música» en col·laboració
amb la «Caixa» són els concerts
pedagògics. A través d’aquests
concerts, les persones que hi han
participat, han pogut descobrir o
aprofundir en el coneixement
d’instruments musicals i diferents estils
i generes de composicions musicals
segons èpoques, modes o cultures.

interpretarà també un recull de temes
populars balears, expressament escrit
pel mateix quintet.
 El concert l’organitza «Amics de la
Música» amb col·laboració amb la
«Caixa» i el Centre Cultural i tindrà
lloc en el Centre Cultural a les
19’45 h.

Rosa dels Vents: Inici del curs escolar

L’art camina lliurament a través del
temps i de les cultures. En el darrer
concert «el llarg camí d’una melodia»
es va poder comprovar com una
mateixa melodia pot ésser
contínuament reinterpretada i
convertir-se en un llenguatge de
comunicació universal.
El pròxim dia 27 de setembre totes
aquelles persones que ho desitgin
podran, de forma gratuïta, gaudir d’un
altre concert pedagògic.
El Quintet Urfé ens oferirà una visió
de la música en que es trobaren els
nostres avantpassats al arribar als
països sud americans. Per a aquesta
explicació s’interpretaran tangos,
joropos de Veneçuela i melodies
cubanes. Al final el Quintet Urfé

L’escola ha començat, les vacances
només són un record i segur que molts
de nins i nines i, també, pares la notaven
ja a faltar.
Enguany són 29 els alumnes que han
començat el curs escolar, 22
d’educació infantil i 7 de primària.
El professorat que es farà càrrec de
l’educació de l’alumnat estarà format
per la directora del Centre: Na Catalina
Font;  tres mestres amb dedicació
completa: na Dolors Ribas i n’ Aina
Cardell (educació infantil); n’Aina

Planisi es farà càrrec del grup de
primària i d’impartir anglès a tots els
grups. L’escola comptarà., a més,
amb la logopeda, na Mª Antònia
Ferragut (audició i llenguatge), i en
Pere Sureda que impartirà la classe
de Religió.
Amb col·laboració amb l’AMIPA el
centre oferta, una vegada per setmana,
en horari de capvespre, les següents
activitats: psicomotricitat, judo, conta
contes i tallers.
Na Virgine Legerde i na Xisca Ayala

es faran càrrec de l’Escoleta que atén
els infants en edat de 0 a 3 anys.
Com a novetats d’aquest inici de curs
es poden destacar en l’àmbit d’atenció
als alumnes: l’arribada al centre de
dues noves mestres i d’una logopeda
(un dia a la setmana). La Logopèdia
és un servei que fins ara no s’havia
assignat al centre.
L’Escoleta compta, així mateix, amb
una nova mestra, na Xisca Ayala.
El nombre d’alumnes s’ha incrementat
en 6 noves assistències i s’ha passat
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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
 844

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

de 23 alumnes el curs passat a 29 en
aquest curs. S’ha recuperat,
igualment, el 1r. curs d’educació
primària que comptarà amb 7 alumnes.
El degotall de nous i més alumnes
comporta major necessitat d’espai i
per això s’està a l’espera de que
l’ajuntament ampliï i separi mitjançant
un conjunt de vidrieres l’aula
d’educació infantil i primària.
D’aquesta forma, quan les necessitats
didàctiques ho aconsellin, es podran
separar els grups. Una sola aula per a
nivells que van entre els 3 i 6 anys
resulta del tot insuficient.
També, i baix d’un altre aspecte, es fa
necessari arreglar la pavimentació de
l’entorn de la pista polivalent del pati.
El picadís i material arenós que s’hi va

col·locar es va desfent i la tela sintètica
que li serveix de suport es va fent
trossos creant un perill pels infants i la
sensació d’obra mal feta i pitjor
acabada.
Unes breus reflexions a l’inici del
nou curs escolar
Quan arriba setembre es reprenen
moltes activitats. I una molt important
és l’escola.
Una reflexió sobre l’ensenyament i
l’educació ens du, evidentment, a parlar
dels seus tres pilars fonamentals: els
alumnes, els pares i els mestres.
Tots els infants (nins i nines)
comparteixen uns trets fonamentals i
un molt important és el de la llibertat.
Aquest és el que permet i possibilita a
tots elegir ser el que vulguin. El que
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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

cada un d’aquests infants, nins o nines,
arribi a ser dependrà en gran manera
de la seva elecció i del que ells mateixos
facin. Els límits al seu
desenvolupament no estan, per tant,
en la seva naturalesa, sinó en la
influència d’altres factors: lloc de
naixença, medi ambient, criança,
educació...
Els pares són, des del primer moment,
els principals responsables de la
criança i educació dels infants. Ells
tenen la difícil i engrescadora tasca
d’atendre a que els  fills desenvolupin
totes les seves capacitats i remoure
els obstacles que s’hi interposin. Els
nins i les nines han de construir-se
passa a passa, escaló a escaló el seu
propi projecte, però per això és
fonamental i imprescindible el
recolzament dels pares.
Entre els factors que poden influenciar
l’educació hem citat el lloc de naixença
i medi ambient. La nostra
circumstància de la Colònia ens dóna,
al respecte, motius per ésser positius

i optimistes. La nostra escola compta
amb una ubicació excel·lent, la qual
permet als nostres infants, nins i nines
gaudir de casi tot el que un medi
natural pot aportar: la muntanya, el
mar, contrades on hi creixen oliveres,

garrovers i tot el que el clima temprat
d’un espai mediterrani pot aportar. És
pot afirmar que viuen i es desenvolupen
en un petit paradís. I aquesta
circumstància és important perquè les
farà estimar un lloc, una terra i els
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proveirà de sentiments de partença i
d’éssers amb arrels.
Les mestres i els mestres. Rosa
dels Vents, la nostra escola, compta
un equip educatiu preparat i capacitat
per guiar els infants a elegir allò que
en cada moment i circumstància més
pot ajudar-los en el seu
desenvolupament. Es tracta d’un equip
amb visió positiva de la naturalesa
humana i de l’entorn. La ubicació de
l’escola, un tant separada del nucli
urbà, no es considerat un element
negatiu i aïllant, sinó una oportunitat
per tal que els infants es sentin integrats
dins el medi natural amb el seu hort,
aules i patis oberts a l’infinit.
Els grups reduïts d’alumnes permet
als educadors conèixer bé els infants
i atendre  la diversitat de l’alumnat i
les seves peculiars característiques i
capacitats.
 Una de les coses que sorprenen a un
espectador que, com és el cas de qui

subscriu aquest escrit, visita de tant
en tant l’escola, és la quantitat
d’activitats que al llarg de l’any es
duen a terme. Moltes d’elles lligades
al calendari festiu (Nadal, Reis, Sant
Antoni, Carnaval, Pasqua) o a
l’entorn. Amb aquestes activitats els
alumnes no sols aprenen a fer coses
(cuina, confecció de disfresses,
figures de plastilina...) sinó que es
converteixen en un laboratori en el
qual els mestres poden descobrir i
educar les habilitats de cada un dels
infants, convençuts de que les
capacitats  i personalitat incipient dels
alumnes es revela, sobre tot, en el que
fan. El fet de què el nombre d’alumnes
per mestre sigui reduït no és, per tant,
irrellevant, sinó molt important en una
etapa en la qual els infants fan un
creixement espectacular en tots els
aspectes.
L’AMIPA,  en el cas concret de
l’escola Rosa dels Vents, mereix una

consideració especial en tant que amb
el seu suport personal i econòmic
contribueix a l’organització d’activitats
escolars complementaris
(psicomotricitat, tallers, judo) i
realització d’altres activitats de
caràcter cultural i lúdic.
Aquest impuls extraordinari de
l’AMIPA aporta al centre un plus de
qualitat i és la clau de la vitalitat que
l’escola transmet de portes a fora.
Per sort, i per concloure aquestes
breus reflexions sobre educació i
escola, dir només que aquí a la Colònia
de Sant Pere, el col·legi públic Rosa
dels Vents va molt bé, perquè funciona
la complementarietat: les institucions
aportant els mitjans materials i humans
que l’escola necessita, els pares
col:laborant amb els mestres i aquests
essent el cervell i la consciència de
l’organització i acció pedagògica de
l’activitat educativa..
En educació ningú té el monopoli, és
obra de tots.

de la Colònia

S’Estanyol
El matalàs
A S’Estanyol d’Artà, just a l’indret on
es bifurca l’entrada de la carretera
que ve de la Colònia de Sant Pere,
vora el tauló d’anuncis on l’Ajuntament
posa els bàndols per a coneixement
de tots els interessats, hi trobareu un
matalàs tirat.
No us penseu que fa dos dies que
algun ciutadà incívic l’abandonà. S’hi
troba des de principis de l’estiu que ja
comença a dir-nos adéu. Les rates, la
rosada, la pols i darrerament els
primers ruixats acaben d’enllestir la
feina en aquelles parts de la peça que
els propietaris no aconseguiren
embrutar.
Els turistes, i tots els visitants d’Artà
o de qualsevol indret de Mallorca que
han vingut a gaudir d’aquest indret
quasi verge de S’Estanyol durant
aquests mesos de calor i basca, l’han
vist. Alguns, innocents, s’han fet creus
de què un matalàs els donàs la
benvinguda. Altres, més esperançats,

han recriminat l’actitud incívica de la
persona que l’abandonà, alhora que
han pensat que els serveis municipals
de neteja el recollirien  tan bon punt se
n’adonassin. Però el matalàs continua
al seu lloc.
Als qui coneixem com cura

l’Ajuntament d’Artà  aquesta part del
municipi res no ens ve de nou.  Per a
l’ajuntament, és talment com si els
veïns de S’Estanyol no existíssim més
que per pagar la contribució i l’impost
de neteja, ambdós, per cert i amb
escreix, els més cars de Mallorca.
Fins ara i des de fa anys, de
l’Ajuntament d’Artà, dels seus
responsables, sols n’hem rebut
paraules i més paraules  i promeses :
promeses de neteja, promeses
d’acabar amb la plaga de rates,
paraules que s’endú la tramuntana
que per aquesta contrada bufa sovint
de valent.
 L’Ajuntament fa anys que està perdut
amb la nostra urbanització. Alguns
pensen que no vol, jo preferesc pensar
que no sap com desembolicar la troca
dels solars d’ús públic que varen ser
venuts a particulars fa anys i panys.
Consulta, encarrega informes i el temps
passa sense que la urbanització es
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faci ni, en conseqüència, es pugui
recepcionar. Com el famós ca de
l’hortolà, l’Ajuntament no menja ni
deixa menjar. És una llàstima, però, al
cap a i a la fi, és un assumpte complex.
Ara bé, senyors, recollir un matalàs
que desdiu de tot i de tots nosaltres, no
sembla gaire complicat. Mes, ara que
me n’adon, potser que l’Ajuntament

no el retiri aposta: potser que el
matalàs, brut i abandonat,  sia el símbol
millor i més clar del que és tota la
nostra urbanització. En aquest cas
s’entendria, que els serveis de neteja,
contractats per l’Ajuntament d’Artà
i, encara que sembli mentida, també
per a la nostra urbanització, no el
retirin. Propòs que el posin dins una

 Racó del poeta

AMB MANGRA D’UN SOL PONENT
A la boca del cor, com si fos una platja, has varat els enyors,

com barques tristes.
Equivoques el sender on florien mareselves, i dins la ment,
s’estropellen molts de mites i gran part dels sagraments,
ensems que devora teu s’escorr la buidor d’un silenci
color de nespra.
Tu, que per tardors i altres greuges, per sequeres i blats curts,
mostres per a tots els teus un amor ple d’encanteris, encara,
busques l’asil del poema, i amb uns vocables rebels, amargs
com les prunes verdes, amonestes com un foll l’ànsia del vers.
Tu, romancer tral·larel·la, que del goig en fas complanta,
deixant uns punts suspensius... sobre la pols del desterro,

                                      tu, que per raons mai no enteses
                                                     rodes la clau que no obre,

si anheles un repòs, una aturada, sorneja els teus ulls d’octubre
pel floreig d’aquesta mar prou minvada d’ambrosies,

                                 o si de cas, romàntic, quan ningú miri,
fes dringar un esbart de caderneres per dins la tanca dels cards.
Ultrancer del temps que fuig, no et mostris avar i atura el rellotge;
ja no calen hores, ni penediments,

                                      per al teu destí de cendra.
I escup la fleuma que obstrueix el covat insult que ningú s’espera
i beu per llarg d’aquesta set ampla de cridar auxili.

                                                     Gairebé nul,
no escoltis l’hàlit agrenc de l’horabaixa: és sull i no du conhort;
tan sols t’esbadella en les arrugues del front les metzines del tedi.

                                No et servirà de res,
que amb mangra d’un sol ponent signis el dol que arreu t’engruna.
Els nostres noms són anònims, i tots partim del final.

Joan  Mesquida

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

urna i que, damunt un cadafal, l’exposin
al mateix lloc on ara es troba, perquè
qualsevol persona que arribi a la nostra
urbanització entengui on acaba de
posar el peus: a un racó de la nostra
illa tan abandonat i brut com el matalàs
exposat.
Carmel Bonnín
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de la ColòniaVELA

I Regata de la  lliga de tardor 2008

El passat dissabte dia 20 de setembre
va començar la lliga de tardor i la
meteorologia ens va fer costat. Un
vent de Gregal (Nord-est), que en tot
moment va bufar entre 10 i 15 nusos,
va fer possible que es dugués a terme
la primera prova de 5 programades
per a aquesta lliga, que acabarà en el
mes de desembre. Ja que la lliga
passada va acabar amb una prova
barlovent-sotavent, aquesta vegada
tocava començar amb una regata
costera i així va ésser. El recorregut a
realitzar consistia a anar a voltar una
boia davant Es Caló, després una boia
situada al mig de la badia, més tard, la
boia de sortida (que era davant el
moll), tornar a la boia del mig de la
badia i finalment acabar a la primera
boia de sortida (davant el moll), que en
aquesta cas feia d’arribada. Sense
cap problema a la sortida, els vaixells
emprengueren la cenyida cap a la

Pos. Núm. Vela Veler Armador H. arribada Invertit Corregit Punts
1 ESP 7119 KAYA Joan Jofre 16:38:05 1:38:05 0:00:00 1.00
2 ESP 5799 SMILE C. Obrador 16:45:03 1:45:03 0:02:06 2.00
3 ESP 8599 TACUMA T. Llinàs 16:58:47 1:58:07 0:05:45 3.00
4 ESP 8567 IDEFIX 1º B.Weidmann 16:50:43 1:50:43 0:08:50 4.00
5 ESP 6511 AIA M. Oliver 16:40:08 1:40:08 0:09:46 5.00
6 ESP 8686 LOLITA C. Serra 16:55:08 1:55:08 0:16:43 6.00
7 ESP 5267 S.XESQUES X.Sastre/Fiol 17:17:18 2:17:18 0:23:59 7.00

boia situada a Es Caló, alguns per la
part de fora, com el Kaya, l’Aia o
l’Idefix (que va fer una gran regata),
i els altres cap a terra. El tram cap a
la segona boia no va tenir gaires
complicacions, ja que era molt tancat
per posar espí i els vaixells el varen fer
de través, intentant aprofitar les
onades de mar vella que hi havia a la
badia. El recorregut entre la segona i
tercera boia sí que va bastar per posar
l’espí, la qual cosa va fer que la baixada
cap a la boia del moll fos bastant
ràpida. Després hi tornà a haver una
cenyida que es podia realitzar sense

cap virada i, finalment, els velers
tornaren a baixar amb l’espí posat per
tal d’acabar la prova el més ràpidament
possible. En Pep, el trímer de major de
l’Smile, comentava en acabar la
regata que havien arribat a velocitats
puntuals de 10 nusos planejant les
grans ones.

A temps real, el primer en completar
el recorregut va esser el KAYA (de
Jofre-Cantó), seguit per l’AIA (de
Miquel Oliver) i l’SMILE (de Colau
Obrador). A temps compensat, però,
la classificació fou la següent:

Enhorabona a tothom per la feina feta i molta sort per a la propera regata de lliga, que si el temps ho permet, serà dia
25 d’octubre. Així i tot, als més «marxosos», ànim i molta sort per a la regata POLLENÇA-CIUTADELLA (27-09-
08) i per al TROFEU CORMORÁN (4 i 5 d’octubre).

M.R.C.E.



 23
26 setembre 2008
Número 796

23
 849



26 setembre 2008
Número 796

24
 850

Actuacions d’Esclafits i Castanyetes a la Fira d’Artà

Els passats dies 13 i 20 de setembre,
l’agrupació local Esclafits i
Castanyetes va dur a terme dos actes
emmarcats dins els actes de la Fira
d’Artà 2008. El primer d’ells fou la
vetllada de ball obert que tingué lloc a
la Plaça del Pes, un marc diferent dins
el poble que comptà amb la participació
dels grups Sa Torre de Manacor i
Sonadors de Jotes i Mateixes, a més
del grup amfitrió. La vetllada fou tot
un èxit de públic i participació popular
encara que s’acabà un poc abans del
previst degut al mal temps, fent que la
gent que participà quedàs amb ganes
de ballar i disfrutar de la nostra música.
El segon acte fou la Mostra de Balls
Tradicionals que enguany arribà a la
seva novena edició. Aquest any,
Esclafits i Castanyetes comptà amb
la visita del grup  Coros y Danzas
«Miel y Espiga», agrupació de la
casa regional extremenya de Getafe
(Madrid). Durant el cap de setmana,
els dos grups van poder conèixer-se i
establir lligams d’amistat entre els
membres, a més de visitar indrets
molt coneguts de la nostra comarca i
del nostre poble.
El dia de l’actuació al Teatre d’Artà,
el dissabte dia 20, es començà amb un
passacarrers pels carrers Ciutat i
Antoni Blanes amb destí a
l’Ajuntament on amdos grups foren
rebuts per l’Ajuntament on la tinent
de batle dirigí unes paraules al grup
convidat. Seguidament, es realitzà una
petita actuació a la Residència de
Persones Majors Posada dels Olors
per part de les dues agrupacions que
fou molt aplaudida pels assistents.
Finalment, tingué lloc la mostra al
Teatre on cada grup interpretà el millor
del seu repertori i oferí un espectacle
que mostrà les arrels i la cultura
extremenya i artanenca. El públic,
que omplí de gom a gom l’aforament
del recinte, aplaudí cadascuna de les
intervencions i gaudí de l’espectacle.

Des d’Esclafits i Castanyetes es vol
agrair l’ajuda rebuda tant per
l’Ajuntament d’Artà i del Consell
Insular així com el Teatre d’Artà,
entitats que sense la seva col·laboració
no es podria realitzar aquesta vetllada.
També agrair l’assistència del públic
als diferents actes que dóna força i

noticiari

encoratja Esclafits i Castanyetes per
tal de celebrar l’any vinent la seva
desena edició.
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Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Tots pagam l’alienant bugaderia pública
carta al director

En temps primer, a l’entrada de cada
poble, hi havia l’abeurador que solia
ser també rentador públic, on les dones
es reunien per fer bugada. Era un punt
de trobada de les dones. Si aquells
rentadors haguessin tengut una
gravadora segurament ens donarien
testimoni de la xerrameca de les dones
i ens mostrarien con esmolaven la
garrova a les totes i passaven pel
capolador a les que no hi eren.  Em
sembla que d’aquí deu venir que
bugadejar i ésser bugadera signifiqui
també murmurar i aficar-se dins la
vida dels altres, sols pel gust de fer-los
els comptes i tirar-los qualque
fisconada. La vida del poble, tancat
dins si mateix, passava pel rentador;
on hi circulaven les notícies i els
coverbos.
Avui, inter i supercomunicats dins la
vila global, cadascú renta a ca seva,
però es segueix bugadejant gràcies a
la televisió pública i privada. La nova
bugaderia són les anomenades revistes
i programes del «corazón» i els
protagonistes són els «rics i famosos»,
els quals es posen a disposició de la
xerrameca pública i fan espectacle de
la seva vida sentimental, els seus luxes,
les seves disbauxes, els seus escàndols,
inclòs el dolor i tota casta de frivolitats
que ofenen la intel·ligència crítica i la
sensibilitat de mig món que passa
rusca; però, ja se sap, els berenats no
coneixen els dejuns. El canal 5, la
bugaderia per antonomàsia, té una
«rosa» de conductora, algunes
poncelles i més d’un «capullo», tots

ells falaguers de llengua i més
embullosos que una colla d’escrivans,
vertaders alcavots de la xafarderia.
Tot un seguit de revistes i fins i tot la
COPE (un altre dels seus
contrasentits), fan de bugaderes dins
el món de la frivolitat dels «rics i els
famosos» que ells mateixos creen i
que anomenen «glamour». És trist
que es dediqui tanta gent, tant de
temps i tants de duros a la banalitat,
com també és trist i significatiu la gran
quantitat de gent enganxada a
aquestes galindaines. Però més trist
encara és que els canals públics
s’apuntin també, i cada dia per cert, a
donar corda a la xafarderia, i, per més
inri, dins horaris de molta audiència,
especialment de dones.
Aquesta gran audiència vol dir que hi
ha molt molta gent cap buit i xafardera,
que li agrada rastrejar i esplugar a
casa d’altri i estar al corrent de la vida
i bufes de la gent estufada i
botifarrenca, que pretén de cames
primes. I si es pot posar damunt fulla
qualsevol esdeveniment la família real,
ja tenim la seu plena d’ous i ens
acostam al clímax, donant tema per
una temporadeta. ¿En què han
beneficiat a la humanitat l’existència
de personatges de la reialesa i
l’aristocràcia quan quasi tots sols han
viscut de rendes del passat i d’exercir
d’aristòcrates? Aquesta gran
audiència parla del pobre nivell cultural
d’una bona part de la gent,
especialment de moltes dones. (Que
me perdonin les feministes, però seria

ben hora que posassin forqueta a
aquestes programacions que omplen
es cap de grins i  bajanades al seu
gènere).
Em sembla realment preocupant que
la televisió pública i també IB3, que
pagam tots, ens doni fems a balquena
i serveixi per denigrar els ciutadans
amb els programes «rosa» i «el caso»
abans de dinar i sopar. No val
l’argument que això és el que vol la
gent i que cadascú és lliure de canviar
de canal si no li agrada. Això podria
ser vàlid  pels canals privats (?), però
no per una televisió que toca ser un
servei públic saludable i no fomentar
la morbositat, la frivolitat, l’ostentació,
l’alienació... i tota una tracalada de
vuits i nous i cartes que no lliguen que
no és de dir. Aquests programes no
són innocus, són pesta cernuda, verí
pel cervell i, per si no bastàs, plantegen
uns models que no són més que «pois
entrats en costura», que han passat de
l’anonimat a la fama o a l’opulència
en poc temps i sense mèrits
memorables. Fan vera la dita «qui té
doblers vola i qui no en té rodola». Ja
n’hi ha prou de pagar perquè ens
donin porqueria, fent del cap una
moixina!
Segurament, a moltes dones si els
llevassis aquesta bugaderia, es
trobarien com un ferrer sense carbó i
els arrabassarien un dels principals
temes d’entreteniment i de
conversació. I precisament aquí està
el dau!

Mariano Moragues



26 setembre 2008
Número 796

26
 852

Una experiència a Totogalpa
Isabel Ortega i Antònia Artigues, dues joves d’Artà, acaben de tornar de viure una experiència intensíssima que segur
que modificarà la seva forma d’entendre la vida. Entre els dies 29 d’agost i 20 de setembre han tengut ocasió de
desplaçar-se fins a Totogalpa i conviure amb els seus habitants a la vegada que s’han encarregat de posar en marxa
diversos tallers per tractar la prevenció en general i l’educació sexual.

D’on ha sorgit la iniciativa de partir
cap a Totogalpa
Ja fa anys que teníem aquesta
inquietud i enguany ens ha sorgit
l’oportunitat de partir gràcies a la
col·laboració de la Comissió
d’Agermanament Artà-Totogalpa.

Allà hi heu posat en marxa
diversos tallers. Quines coses hi
heu treballat ?
Els tallers anaven encaminats a
treballar la prevenció en general on
hem parlat d’aspectes tan importants
com la comunicació, l’individualisme,
les virtuts de cada un, la psicofísica,
les imatges guia, la coherència,... A
més, a una part dels tallers ens
centràrem a parlar sobre l’educació
sexual, la prevenció del virus VIH que
és el responsable de la Sida, les
malalties de transmissió sexual, les
formes de relació o els tipus
d’orientació sexuals. Tot això basat
en el respecte i el diàleg.

A qui anaven adreçats?
Hem treballat amb els joves de les
comunitats i amb joves amb risc. Amb
ells hem duit a terme set sessions
d’unes dues hores cada sessió. Per

desenvolupar cada una de les sessions
hem utilitzat jocs, lectures, converses,
etc. Amb els alumnes de darrer any
de l’escola també vàrem fer dues
sessions on parlàrem sobre la no-
violència i sobre l’educació sexual.

Com ho féreu per preparar les
sessions?
La idea original parteix d’un taller que
es va fer a Granada i que vàrem

creure que era possible i adient aplicar-
lo a Totogalpa. Abans de partir vàrem
fer una feina prèvia de recollida
d’informació i de material que ens va
permetre després desenvolupar les
sessions allà.

I ara que ja no sou a Totogalpa,
s’acaba la feina feta?
En absolut. Des de Mallorca ens
enduguérem molt de material que hem

entrevista
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deixat allà. Tant els preservatius com
els fulletons han estat repartits entre
la casa materna i el centre de salut. A
més, posàrem èmfasis en que els joves
que havien participat als tallers fessin
extensible allò que havíem tractat als
seus amics i als infants més joves que
ells. D’aquesta manera creiem que
compartiran les seves experiències
viscudes i transmetran la informació
rebuda a més gent.

Us han tractat bé? On heu estat
allotjades?
Millor impossible. Na Chilo,
Auxiliadora Hurtado, ens ha deixat ca
seva. És la germana de la batlessa i la
casa on ens han allotjat s’havia acabat
de construir recentment.

Com valoraríeu l’experiència?
Ha estat molt enriquidora. Allà aprens
a valorar i a apreciar les coses que
tenim aquí i a les quals moltes vegades
no les concedim importància. Com

exemple hem de dir que allà ens
havíem de rentar amb l’aigua que
recollien de la pluja. I nosaltres
estàvem bé! Hi havia molts d’habitants
que es veien obligats a anar cercar
l’aigua amb recipients.

Repetireu l’experiència?
Si és possible, sí. Creiem que ha estat
molt positiva i que ha estat molt
instructiva per als joves participants.
Ara que ja hem conviscut amb ells ja
tenim més coneixements per centrar-
nos en fer un treball més específic.
Un aspecte que creiem que queda
molt pendent i que s’ha de seguir

reforçant és el de treballar amb dones
que pateixen maltractaments.
Aquesta, per mala sort, és una
problemàtica bastant comuna.

Moltes gràcies per compartir la vostra
experiència amb nosaltres. Esperem
que no sia la darrera vegada.
Així ho voldríem nosaltres també!.

entrevista
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...I ja hi tornam a ser.., un
any més les papallones a la
panxa  que anuncien que
l’escola està a punt de
començar. Una mena
d’il·lusió, nervis, ganes i
desganes conviuen  dins
cada nin el primer dia
d’escola, curiosos per
conèixer el nom de la seva/
seu mestra/mestre. Uns
més contents que els altres,
tots impacients, contents

noticiari escolar
Sant Bonaventura

de  trobar els companys i per poder
contar les fetes de l’estiu....
Els mestres ens hi posam un poc
abans per a preparar l’any, són moltes
les coses  que s’han de tenir en compte.
Començàrem  amb un magnífic dinar
de germanor amb els nostres estimats
frares, per inaugurar el nou any escolar
i conèixer el nous companys. Pel que
fa al fet formal, hem assistit a un parell
de cursos relacionats amb la nostra
tasca docent: el primer d’ells, amb
tots els centres Franciscans de
Mallorca, a la Porcíncula; i l’altre, «
La convivència a les aules» per

Carmen Luca de Tena,  al nostre
centre.

Les portes de l’escola s’obrin, guapa,
relaxada, espera els seus alumnes,
contents i emocionats. Comença el
nou any escolar 2008-2009.
BENVINGUTS A TOTHOM!!!
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Comença un nou curs escolar!

Passades les calors de l’agost i arribat
el mes de setembre ens tornam a
posar les piles i encentam amb ganes
i il·lusió un nou curs escolar. Enguany
engegam el curs amb un total de 398
alumnes repartits entre els sis cursos
d’infantil i els 12 de primària. A l’etapa
d’infantil la matrícula per a aquest
curs ha estat de 115 infants i a primària
s’han formalitzat un total de 283
matrícules. Per afrontar el repte
d’ensenyar i educar els nostres
alumnes –juntament amb les famílies-
enguany comptarem amb un claustre
de 35 mestres repartits entre tots els
nivells. Estam a la vostra disposició al
carrer de Pere Amorós, 4. Telèfon
971 83 58 41.

Na Caragol

Viatges Llevant

noticiari escolar
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

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

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

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

Inici curs escolar al Col·legi Sant Salvador

Sant Salvador

El Col.legi Sant Salvador ha iniciat el
nou curs escolar a les diferents etapes
educatives amb normalitat.
«A la Terra hi cabem tots». Aquest és
l’Objectiu General proposat per al
present curs escolar i que està
relacionat amb el fet que a la terra hi
hem de cabre tots; que ens hem de
mentalitzar que el món és per a tots,
que les riqueses són per a tots i que és
urgent cuidar el medi ambient.
Per tot això, el nostre centre treballarà
perquè:
1. Prenguem consciència que el món

no és exclusivament nostre.
2. Siguem sensibles davant els

problemes del món.
3. Esforcem-nos per fer un món més

humà i habitable.

4. Comprometem-nos per la igualtat
i la justícia

5. Cooperem en projectes solidaris
6. Desenvolupem la capacitat

comunicativa amb tots els sectors
de la societat.

Participarem en diferents projectes
educatius, medioambientals i solidaris,
com poden ser:
- Seccions europees per tal que els
alumnes tenguin una major
competència lingúística en llengua
estrangera (en aquest cas, l’anglès)
- Continuar com a Centre
Ecoambiental
- Incloure’ns en la xarxa d’Escoles
Solidàries, per treballar l’educació per
al desenvolupament, i que comptarem
amb materials i activitats facilitades

pel Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació.

Destacar que un any més s’ha fet un
esforç considerable, tant el centre
com l’Associació de Pares i Mares
del col.legi, perquè l’alumnat pugui
reutilitzar el màxim de llibres de text
possible.
A més, l’AMIPA del centre ha ampliat
l’oferta d’activitats extraescolars per
al present curs. Els alumnes poden
participar en tallers d’expressió
artística, d’informàtica, de tambors i
teatre.

Bon curs escolar!!!

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

TEL. 971 82 97 97
MANACOR – CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA –

CENTRO COMERCIAL EROSKI 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

noticiari escolar
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Centre Jove – Abeurador, 1 – 07570 Artà – Tlf. 971 829 329 – 

email: centrejove@arta-web.com 

 

 

OLIMPIADES JOVES: TAN DIFERENTS COM NOSALTRES! 

 

 

Ja s’acabaven les vacances i calia carregar piles per començar el curs escolar 
amb molta energia, i com? Doncs fent una mica d’esport! 

 

 

 

 

 

                             

 

 

   

  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Per començar i 
acabar bé les 
olimpíades, cal 
encalentir! Així 
que tots i totes 
a córrer! 

Au va 

al·lots, 

posem a 

prova el 

nostre 

sentit 

del 

tacte!!!  

Futbet: una 
altre 
perspectiva. 

Relleus de tassons 
d’aigua: però quina set 
que teníem! 

Nova modalitat de salt: 
I cada un ho fa tan bé 
com pot!! 

I per acabar 
“Potring”: 
Descans en grup 
amunt el potro. 
Que bé ens ho 
hem passat, però 
que cansats que 
estam!!! 

I per si no ho recordes… El mes d’octubre començam amb: 
- FUTBOL FEMENÍ. 

- HIP-HOP. 
- PROGARAMA DE RÀDIO PER A JOVES. 

Informa’t al Centre Jove 

noticiari
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ESCOLA DEL TEATRE D’ARTÀ

OFERTA FORMATIVA
Enguany feim nous cursos per oferir
un ventall d’arts escèniques més ampli
i variat.

TEATRE

INTERPRETACIÓ DE LLARGA
DURADA
Preparació d’alumnes per accedir a
escoles superiors.
A partir de 16 anys.
Durada: 2 anys
Horaris: dilluns, de 19 h a 22 h
dimecres, de 18 h a 22 h
darrer dissabte de cada mes, de 10 h
a 14 h
A més, en aquest curs s’inclouen dos
monogràfics de cap de setmana.
Assignatures: Interpretació, Veu i
Cant, Moviment i Història del Teatre.
Professorat: Margalida Grimalt,
Marga Llobera, Martí Fons i Sofia
Muñiz
Preu: 630 € anuals.
(Demanau hora per a l’entrevista i
informació.)

INTERPRETACIÓ
Curs d’iniciació al teatre: exercicis de
veu, improvisacions, treball de text,
lectura de poemes, etc.
Per a alumnes de 14 a 17 anys
Durada: d’octubre a maig

Horaris: dimarts, de 19 h a 20.30 h
Professor: Massimo Pasqui
Preu: 95 € anuals

DANSA
Enguany iniciarem el programa de
l’Escola de Dansa per nivells
d’aprenentatge, amb les disciplines
de dansa clàssica, dansa moderna i
dansa contemporània. Les classes
seran de 50 minuts de durada, dues
sessions setmanals (menys el grup
d’iniciació, de 5 i 6 anys, que només
farà una classe setmanal).
Durada: d’octubre a maig
Durant el curs l’alumnat tendrà una
classe de clàssic i una altra de modern
o contemporani.
Places limitades.
Horaris:
- Iniciació a la dansa (per als més
petits, a partir de 5 anys): dilluns, de 17
h a 18 h
- Coneix la dansa (per a infants de 7
a 9 anys): dimarts i dijous, de 17 a 18
h
- Treballam la dansa (per a nins i
nines a partir de 10 anys):
Grup I: dilluns i dimecres, de 18 h  a 19
h
Grup II: dimarts i dijous, de 18 h a 19
h
Preu: 190€

Les edats dels grups són
orientatives. Es tendrà en compte
el nivell de dansa de l’alumnat.
Professorat: Marga Llobera, Aline
Santos i Maria Bel Sancho
Reunió informativa: dimarts 16 de
setembre, a les 17 h, a la sala d’actes
del Teatre d’Artà.
Inici de les classes: 6 d’octubre

TALLERS DE DANSA

BALLS DE SALÓ
- Iniciació als Balls de Saló (de 8 a 11
anys): dijous, de 18.30 h a 19.30 h
Preu: 95 € anuals
- Iniciació als Balls de Saló (de 12 a 16
anys): dijous, de 19.30 h a 20.30 h
Preu: 95 € anuals
Professora: Mercè Brunet

DANSA MODERNA
Dansa Moderna (de 9 a 13 anys):
dissabte, de 10 h a 11 h
Preu: 95 € anuals
Professora: Aline Santos

DANSA CONTEMPORÀNIA I
NOVES TENDÈNCIES
Dansa Contemporània i noves
tendències (de 14 a 16 anys):
dimecres, de 17 h a 18 h
Preu: 95 € anuals

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria
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Professora: Marga Llobera

BATUCA
Batuca (de 5 a 6 anys, acompanyats
del pare o mare): dimarts, de 17 h a 18
h
Preu: 150 € anuals
Batuca (de 7 a 12 anys): dimarts, de
18 h a 19 h
Preu: 95 € anuals
Professora: Catalina Mestre
Per a més informació, podeu venir al
Teatre d’Artà, de 9 h a 14 h, de dilluns
a  divendres, o telefonau al 971 82 97
00.

PERÍODE DE MATRÍCULA
Fins al 30 de setembre. Si no hi ha un
nombre suficient de persones
matriculades, el curs quedarà anul·lat.
Els cursos es completaran segons la
data d’inscripció del Teatre.

BONIFICACIONS:
Les famílies nombroses de tres fills:
un 20 %
Les famílies nombroses de quatre
fills: un 25 %
Les famílies nombroses de cinc fills:
un 30 %
Per dos germans matriculats: un 20 %
Per tres o més germans matriculats:
un 10 % més de descompte
corresponent per famílies nombroses.

INFORMACIÓ
Per a més informació, telefonau al
971 82 97 00.
Els cursos comencen la setmana de
l’1 d’octubre.
NOTA:
Si no hi ha un mínim d’alumnes
matriculats, el Teatre es reserva el
dret d’anul·lar el curs.

FULL DE MATRÍCULA

CURS AL QUAL US

MATRICULAU:
TEATRE
- Curs d’interpretació de llarga durada
(a partir de 16 anys)
- Curs d’interpretació (de 14 a 17
anys)

DANSA
- Iniciació a la dansa (a partir de 5
anys)
- Coneix la dansa (de 7 a 9 anys)
- Treballam la dansa (a partir de 10

anys)

TALLERS DE DANSA
- Balls de saló (de 8 a 11 anys)
- Balls de saló (de 12 a 16 anys)
- Dansa moderna (de 9 a 13 anys)
- Dansa contemporània (de 14 a 16
anys)
- Batuca (a partir de 5 anys,
acompanyats del pare o mare)
- Batuca (de 7 a 12 anys)
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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
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CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

NO, no és una foto retrospectiva de
les festes patronals de Sant Salvador
ni tampoc de la Fira.
És simplement un dimarts qualsevol
d’estiu, dia de mercat, on sobretot els
estrangers acudeixen massivament en
lloc de dedicar-lo a anar a la platja.
Què tindran els mercats de poble
perquè els estrangers vagin de mercat
en mercat ?.
N’hi ha de malpensats que suposen si
poden ser interessos creats dels
hotelers per tenir els clients entreteguts
i de pas poder-lis cobrar alguna
comissió.
Però el que pensam és que actualment
la gent menja pels ulls i aquest detall
també és per la gent en general.

noticiari

El nostre poble no és una excepció i tenim que els dimarts de mercat és
una festa local i que es pot confondre molt bé en un dia festiu.
I no és que Artà sigui un poble ni céntric ni de costa. És simplement un
poble petit però que deu tenir algun atractiu que nosaltres potser no li
sabem veure.
Així que el nostre redactor-fotograf, no ha fet altra cosa que immortalitzar
un matí d’un dimarts qualsevol, amb el carrer Ciutat ple de vianants
(estrangers i vilatans), que caminen d’un cap a l’altre mirant i comprant
el que troben adient pel seu gust i també potser per la seva escurada
butxaca.

Sant Salvador, sa Fira ....
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S’arrenda
aparcament

Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent

Informació al tel. 971 83 64 38

ES VEN

Un segon pis al carrer de Sos Monjos
Completament moblat
Cuina completa d’accessoris
Dos banys complets
Calefacció i aire condicionat a totes les dependències
118 m2 i  25 m2 d’aparcament
Ascensor
Preu assequible
Informes: tel. 971829510

Avisos de la Parròquia

Festa de Sant Vicenç de Paül:
Divendres vinent, dia 26, a les 20:30 h , a
la Residència de persones majors, se
celebrarà la Missa en honor de Sant
Vicenç de Paül. Les Germanes de la
Caritat ens
conviden a unir-nos a aquesta festa.

Festa de Sant Francesc d’Assís
Dissabte dia 4 d’octubre és la festa del
fundador de l’Orde Franciscana que tants
d’anys ha servit al nostre poble.
Dia 25 de setembre començarà la novena
de preparació. Tots estam convidats a
celebrar solemnement l’Eucaristia dia 4
d’octubre a las 19 h. al Convent.

Canvi d’horari de misses.
Dimecres dia 1 d’octubre adelantarem el
canvi d’horari de misses.
Els dissabtes, a les 18 h a l’Esglesita, a les
19 al Convent i a les 19:30 a l’Església.
Els diumenges capvespre a les 17 a Sant
Salvador, i a les 19 al Convent.
Els dies feiners, a les 19 al Convent, i a les
19:30 al Centre Social.
El despatx parroquial serà els dilluns i els
dimecres de 20 a 21 hores.
Els batismes comunitaris, el quart
diumenge de cada mes a les 17:30 hores.

de la parròquia carta al director
Volem pilates els capvespres al centre d’adults

Som un grup de  persones d’Artà que  ens volíem  matricular al curs de
pilates que oferia el Centre d’Adults de l’Ajuntament. La nostra sorpresa
ha estat quan la persona responsable del programa ens ha dit que el curs de
pilates dels capvespres, s’havia anul·lat a Artà. Ell, per discreció, no ens ha
volgut donar explicacions. Però, d’altres fonts, ens hem assabentat que
l’anul·lació ha estat deguda a la queixa formulada per alguns dels centres
privats que també ofereixen pilates, en els seus programes d’activitats.
Aquest mateix curs a la Colònia de Sant Pere, no s’ha suspès. Pareix ésser
que el curs d’Artà es farà els matins, per no trepitjar l’horari dels centres
privats. Això farà que la majoria de nosaltres, que treballem als matins no
hi podrem anar. Per tant ha guanyat l’empresa privada a les necessitats de
les ciutadanes i ciutadans d’Artà que també pagam els nostres impostos.
Nosaltres ens demanem si és molt lògic que un Ajuntament pugui suspendre
un curs, una vegada publicat, per la pressió de l’oferta privada.
Ja ho sabeu, si com nosaltres treballeu els matins NO podreu anar a pilates
a Artà, si no pagau uns 40 € mensuals, o podem fer cotxades i anar a la
Colònia de Sant Pere, i així gastem gasolina, contaminem el medi ambient,
etc.
Demanem que el responsable polític del programa d’adults es replantegi el
tema. Si fan falta firmes en trobarem un munt.

Un grup d’artanenques i artanencs.
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Començam un nou rànquing de
regularitat temporada 2008/2009 i
esperam que la plantilla sigui tan
competitiva com a les altres edicions.
Els primers punts els han obtinguts els
següents cavalls: de la quadra
d’Alessia Sánchez el cavall Joli de
France fou quart en un temps de 1.18
sobre 2.650 m. El valent Max Fortuna
PV, propietat dels germans Fuster
Andreu, va guanyar una clasificatòria
del G.P. del Criador per a cavalls de
5 anys en un temps de 1.19 sobre
2.375 m. a Manacor. La sempre
regular Gentille de Nuit, propietat de
Sebastià Esteva, aconseguí un segon
lloc amb un registre de 1.20. El cavall
Mariano, quadra Es Pou Colomer, va
sumar un quart lloc a una classificatòria
el G.P. del Criador del 5 anys mentre
que l’egua Nadiva CL, de la quadra
Cladera, va sumar una altra victòria.

Per a finalitzar hem de donar l’enhorabona a la quadra Son Asopa, propietari
de l’egua My Dream (guanyadora del rànquing) i agrair la col·laboració de
l’empresa Elèctrica Jaume Mestre.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Millor PUNTS SP MA MA SP
Temps TOTAL 12 13 18 19

GENTILLE DE 1.17 3 2ON 3
JOLI DE FRANCE 1.15 1 4RT 1
MARIANO 1.16 1 4RT 1
MAX FORTUNA PV 1.14 4 1ER 4
NADIVA CL 1.19 4 1ER 4

NOM DEL 
CAVALL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE
LIDER:  MAX FORTUNA PV, NADIVA CL

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

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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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.

Triatló
Impressions d’un finisher, abans d’un gran repte

Com molts de vosaltres sabeu, en Toni Miquel Amorós disputarà el pròxim 11 d’octubre l’IRONMAN DE HAWAII.
Consta de 3.800 m de natació, 180 km de bici i 42 km de córrer.  (és un ironman, que hi pots participar si hi estàs classificat,
cosa que en Toni aconseguí a l’ironman de Lanzarote el passat mes de maig). Hem de destacar que no és una carrera
més dura que les altres sinó que simplement és la gran carrera, la gran final, l’esdeveniment triatlètic mundial per
excel·lència. I hem volgut saber de primera mà quines impressions té abans de partir cap a Kona (Hawaii).

Com et trobes físicament i psíquicament per afrontar
aquest gran repte?
Amb moltes ganes i molta il·lusió per afrontar-ho. Encara
que vaig cansat per l’estiu que hem tingut, feina, calor,
competicions, entrenaments… però malgrat tot la il·lusió
està intacta.
Com t’has programat els entrenaments aquest estiu?
No he entrenat tant com a Lanzarote, ja que duc una base
física forta d’enrere. El que he intentat és agafar el màxim
de forma sense haver d’entrenar massa, ja que l’estiu ha
estat molt dur, com t’he dit.
Com creus que serà la carrera ?
El recorregut de bici no és tan feixuc com a Lanzarote, a
pesar de tot la carrera serà complicada pel clima, ja que és
molt humit i calorós. Quedar en una bona posició serà molt
més complicat, ja que hi ha els millors triatletes del mon, en
la modalitat de llarga distància.
 Quants de participants hi ha?
1.700 triatletes d’arreu del planeta. De totes les edats
(majors de 18 anys).
Quant de temps hi estaràs?
Arribam el dia 4 d’octubre fins al 15, cosa que em permetrà
fer una mica de turisme i adaptació per la carrera, ja que
arribam uns setmana abans del gran dia.

Bé, des d’aquí felicitar-te per la teva classificació, que ja és
molt, i que aquest repte de Hawaii sigui una gran experiència,
que surti a la llum tantes i tantes hores de durs entrenaments.
Ànims i sort.



 39
26 setembre 2008
Número 796

39

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
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Futbol
Juvenils
22/09/08
Primera derrota dels juvenils
Ignasi convocat pel primer equip
Els juvenils no tingueren sort en el seu
debut a Artà on és Raiguer va
aconseguir dur-se’n els tres punts.
Tal vegada per ocasions l’Artà es
mereixia molt més ja que el porter
visitant va treure uns quants balons
quan ja es cantava gol. La clau va
poder estar en la gran quantitat de
balons innecessaris que es van perdre
en el centre del camp.
El gol de l’Artà va ser obra de n’Isma.
De totes maneres crec que és Raiguer
es dur molt de premi pel que va fer ja
que solament va xutar dues vegades a
porta on va tenir una efectivitat de
cent per cent.
Destacar que el porter juvenil Ignasi
va ser convocat per l’Artà de tercera
divisió en la seva visita a Manacor.
El proper dissabte els juvenils visiten
el difícil camp del Son Oliva equip que
té els dos partits guanyats i que és un
dels favorits al títol.
Esperem que duguin alguna cosa
positiva d’aquesta visita

15/09/08
Els juvenils golejaren
En la primera jornada 2 a 4 i Hatt
Trick d’en Flaquer
La cosa no podia començar millor i els
juvenils en la primera jornada de la

temporada deixaren una golejada al
camp de l’Horta.

Tercera divisió
15/09/08
L’Artà es «calar» i l’altre es fer
«d’or»
El Cala d’Or amb una efectivitat de
quasi es 100% es va fer amb els tres
punts.
Encara pel que vérem amb aquesta
pilota sembla que hi va haver algun gol
fantasma que no va pujar al marcador
cosa que suposava el 2 a 3.
La cara positiva del partit va ser el gol
d’en Víctor que ja en du 4 i es col·loca
pichichi de la categoria.

Club
15/09/08
Totes les seccions del club esportiu
Artà es presentaren davant un públic
que omplia Ses Pesqueres.
Abans a l’entrada del camp es varen
posar a la venda unes camisetes
retolades amb el nostre escut i al
davant «made in Artà». Ràpidament
s’esgotaren algunes talles però des de
la directiva ens han afirmat que hi
haurà reposicions pels que es
quedaren sense la seva.
Respecte a la presentació, varen
formar tots els equips començant pels
mes petits fins al mes grans que jugaren
un partit poc després.
Es va poder veure que hi ha cantera i
afició, qui sap si algú d’ells arribarà a
ser un número 1.

Més informació a www.cearta.es
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Vólei

Tots els equips federats ja estan
entrenant  des de fa pràcticament un
mes. N’hi ha  que estan a punt de
començar, com l’equip de 1ª balear
masculina i n’hi ha que encara es
troben realitzant la pre-temporada.
Una pre-temporada amb moltes
activitats variades com la dels equips
cadet, juvenil i sènior femení, on han
combinat entrenaments a la pista, amb
entrenaments a la platja, bicicleta i
piscina. El primer que entrarà en
competició, com hem dit abans,  serà
l’equip de 1a balear masculina, que
estrena categoria i patrocinador,
Magatzems Moyà Artà. Ho farà el
dissabte 4 d’octubre a la pista del
Pòrtol. L’equip juvenil femení i l’equip
sènior femení, que també estrena
patrocinador, Ibsport Artà, estan a
l’espera de la confecció del calendari.
En principi començaran a meitats
d’octubre. Els equips escolars, tot i
que estan entrenant, encara no s’han
fet les inscripcions i per tant se suposa
que començaran entre finals d’octubre
i principi de novembre.
L’Escola de Vólei començarà el
divendres 3 de novembre i el seu
horari serà els dimarts i el divendres
de 16’45 a 18’00 h., a partir dels 7
anys. El mateix 3 de novembre es
faran les inscripcions en el mateix
poliesportiu.

esports
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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.

Dia 8 de novembre. SOPAR DEL QUINTOS
DEL 69. Apuntar-vos abans del dia 1 de
novembre al mateix local.

Torneigs d’estiu a Artà
Sant Salvador i Fira 2008

Campions Categoria Escola del
Torneig de Sant Salvador

Campions i finalistes del trofeu
Fira 2008

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

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

 868

Albert Piris, finalista
del Circuit Illes
Balears 2008

El jove tennista artanenc
Rafel Piris ha protago-
nitzat un gran final de
temporada ja que ha
aconseguit proclamar-se
campió al torneig
Pollentia 2008, celebrat
al Port d’Alcúdia i
subcampió a Eïvissa.
Aquests grans resultats
li han permès classificar-
se pel Masters Circuit
Illes Balears.

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

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIIIGeneració del 68

Fa vint anys que tenim vint anys.
Es hora de brufar-ho

SOPAR A EL DORADO
DIA 31 D’OCTUBRE A LES 21:30 HORES.

Inscripció i reserva a «El Dorado» fins dia 25/10
Preu: 35€
Buffet, barra lliure, ball i disbauxa.

Del meu recer
Solcs d’alegria

Dins un ambient on es respiren uns
aires d’amabilitat i comprensió sens
dubte que tot es desenvolupa amb
molta més facilitat i alegria. Però no
sempre és així i constantment veiem
problemes que es podrien evitar amb
un diàleg constructiu.
Tal vegada aquesta problemàtica
encara és més greu quan hi ha un
malalt a dins la mateixa família, per
què si aquest pot comptar amb un
encoratjament constant, fins i tot això
pot esser d’una eficàcia terapèutica.
Pens que coincidirem amb la majoria
de lectors que hi ha una pèrdua de
valors fonamentals que s’haurien de
donar per suposats, com un
organigrama bàsic, per damunt
ideologies molt diverses, tendències o
modes. Malgrat tot, la realitat és prou
diferent, doncs per coses insignificants
es produeixen uns lamentables
acaloraments.
Cal creure que tot el mal que comentam
pugui tenir l’arrelament en la formació
que reben les generacions actuals. I
aquest fet provoca que els qui estam
immersos dins la tardor haguem d’estar
sotmesos gustosament a l’autoritat

que suposàvem tenien els pares, però
això no ha passat amb nosaltres, que
més que ostentar una autoritat dins la
família, ens ha tocat també estar
pendents dels criteris dels fills.
Com dèiem molts de problemes es
resoldrien millor si fos aplicat algun
dels preceptes que en els nostres anys
d’alumnes coneixíem amb el nom
d’urbanitat. I això malgrat en
Benavente digués que sempre hi ha
vividors que entenen que el ser amable
comporta explotar-nos a la seva
conveniència.
Cap la possibilitat que aquest tema
ens posi la disfressa d’una imatge
arcaica, però intentant entre tots
aconseguir unes llars on hi regni el bon
tracte es podria arribar a gaudir de la
tan desitjada pau.
A més de l’amabilitat, es podria fer
una llarga llista de bons
comportaments. Així, juntament amb
la virtut de l’amabilitat, podríem dir
que avui dia, en general, vivim sense
ser agraïts, com és el no saber donar
les gràcies. Donar les gràcies pels
detalls, petits i de valor, està també en
crisi i la satisfacció de trobar un sol

agraïment compensa l’amargor de
tantes ingratituds.
Gràcies és una paraula tan agradable
que mereix figurar en lloc distingit de
la bellesa gramatical. Saber donar les
gràcies, com saber donar el bon dia,
no són signes rutinaris, sinó símbols de
bona educació.
I si veiem que la nostra manera de
viure no és la més encertada, potser
que agafem un altre vaixell i facem el
trajecte que ens correspon...

Vida honesta i ordenada,
usar de pocs remeis
i posar tots els mitjans
de no apurar-se per res.
La menjua moderada,
exercici i diversió,
sortí del camp alguna vegada,
no seure massa temps
i estar en constant ocupació.

Ens deia Tagore: «Dormia i somiava
que la vida no és més que alegria.
Però, quan em vaig despertar vaig
veure que només del servei brota
l’alegria.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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col·laboració
40 anys de la fundació del Club Llevant
(Traducció i recopilació de G. Bisquerra). Continuació

Al gener de 1977 es tornava a
reunir la Junta Directiva per tractar el
següent: Es va acordar ja amb caràcter
definitiu l’organització del sopar de
germanor a can Faro, discutint els
pros i contres del mateix sopar, data i
menú a degustar com també l’acte de
sobretaula amb glosada inclosa.
També es va posar damunt la taula la
celebració d’una conferència sobre
salut pública per a dates a concretar.
El mes de febrer es tornaven a
reunir els membres directius i
s’acordaren els següents temes:
Preparar l’exposició col·lectiva de
pintura per a la Setmana Santa. Es
decideix que les obres siguin originals
per a major serietat de l’exposició
dels artistes locals. També s’aprova
l’exposició ja anunciada de pintura a
càrrec del fill Daniel del Sr. Labra per
a la seva inauguració el dia 12 de
març.
Abril de 1977.- Reunida la Junta
Directiva en sessió ordinària es
discuteix i s’acorda el següent:
Una representació teatral per a
principis de maig amb l’obra titulada
«El retaule del flautista» a càrrec de la
companyia de teatre de Bunyola,
acordant que el preu de l’entrada
seria gratuït per als associats i de 100
pessetes per a les altres persones.
Per a final d’abril es reafirma celebrar
la conferència que es va postergar en
el seu dia sobre educació sexual a
càrrec dels Srs. Obrador i Feliu. La
representació seria al saló d’actes del
Centre Social. També va quedar
acordat que al mes de maig se
celebraria una exposició a la Caixa de
Pensions a càrrec del Sr. Hawkins,

veí de la nostra Vila, el qual exposaria
una varietat de maquetes navals.
La vida sociocultural del club
Llevant començava a anar en
decadència i així tenim que el mes de
maig no hi hagué reunió de la Junta
Directiva, fins al mes de juny, a la qual
es va proposar fer una exposició de
pintura el mes de juliol a càrrec de
l’artista català César Estrany. Una
altra de dibuixos i aquarel·les a càrrec
del Sr. Mestre Oliver. I pel mes d’agost
i coincidint amb les festes patronals,
exposaria al local de la Caixa l’artista
local Joan Mesquida.
Amb aquests acords, la Directiva va
decidir suspendre les activitats del
club fins a la pròxima primavera.
I sense altres assumptes a tractar es
va donar per acabada la reunió.
Era el dos d’octubre de 1977, quan
els membres de la Junta Directiva del
club tornaren intentaren donar vida a
l’associació. En nombre de set
membres intentaren posar ordre i
retornar a les activitats pròpies del
Club.
En primer lloc i com a tema principal
es va posar sobre la taula la necessitat
de reavivar el foc de la cultura i
sobretot les ganes i il·lusions dels
associats a prendre part activa als
actes a organitzar. Es va parlar de fer
un esforç col·lectiu i intentar que la
joventut que assistia a classe dels
distints col·legis locals i al front els
seus professors, intentassin donar una
mà perquè el club tengués el màxim
de vida possible dins la societat
artanenca.
Per començar, el dia 8 d’octubre
s’exposarien unes escultures i dibuixos

a càrrec de la senyora Pura Andrés a
la Caixa de Pensions.
El 24 de novembre es tornaven a
reunir els vuit membres de la Junta
Directiva i exposaren el següent: es
va donar compte de les gestions amb
caràcter negatiu que havien tengut
amb el professorat dels col·legis locals
i els seus alumnes. Es va insinuar
celebrar una exposició de gravats i
escultures a càrrec de Josefina Güell
per a les properes festes de Nadal.
Era el dia 16 de desembre quan els
directius del Club es tornaven a reunir
en sessió ordinària i acordaren el
següent: Es confirma l’exposició de
Nadal a la Caixa de Pensions a càrrec
de la llicenciada en escultura i belles
arts de Sant Jordi de Barcelona, la
qual s’inaugurà el dia 23 de desembre,
fins al 2 de gener de 1978.
També es va programar una altra
exposició de pintura i ceràmica a
càrrec del conegut artista Víctor
Andreu i la inauguració per al dia 4 de
gener de 1978.
Es va acordar que a les pròximes
festes nadalenques no hi hauria les
exposicions d’antany dels dibuixos
escolars.
I sense més temes per tractar es va
aixecar la sessió posant la pròxima
data de reunió per al dia 9 de gener de
1978.
(Continuarà.)

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Del meu recer

El cotxe més popular

Pels volts dels anys seixanta la majoria
de conductors aprengueren a manejar-
se al volant amb un dels cotxes més
populars i simpàtics de la història del
automobilisme, el Seat- 600. Eren els
anys en què, a nivell econòmic,
començava a entreveure’s una mica
de claror després del túnel fosc que
havien significat els anys de
postguerra, de tal manera que
l’adquisició de qualsevol aparell per a
la llar era celebrat per la família en
ple.
Així, a Mallorca, s’iniciaven uns anys
de prosperitat impulsats per l’auge de
la nova indústria hotelera. El turisme
va permetre el naixement d’una
classe mitjana que donà lloc a la
societat de consum. Encara que les
compres s’haguessin de realitzar a
terminis, les famílies començaren a
omplir les llars de geleres, cuines i,
posteriorment, amb el producte estrella
que havia de catapultar aquest canvi
de paradigma, el televisor. Però també
hi hagué un vehicle que constituí una
autèntica revolució. Era el Seat-600,
un utilitari a l’abast del poder
adquisitiu de la nova classe social
majoritària, que venia a ser com un
camí de llibertat.

El «sis-cents» era un petit automòbil,
dissenyat l’any 1952 per l’enginyer
italià Dante Giacosa, que començà el
seu peregrinatge a la factoria de la
Seat ubicada a la Zona Franca de
Barcelona. El primer vehicle va ser
posat a la venda el 27 de juny de 1957
i fou adquirit pel capità general Agustín
Muñoz Grande, qui el comprà per al
seu fill. El nom del Seat-600 deriva
del seu propi pes (600 kg) i el seu cost
era inicialment de 65.000 pessetes,
mentre que, en terreny pla, arribava
als 90 km/hora.
Malgrat tot, el «600» tengués el motor
a darrera i amb la tendència a
encalentint-se excessivament, pel que
es feia necessari vigilar el nivell
d’aigua, era senzill de mecànica i
molt pràctic.
Abans de procedir a fabricar el «600»
a Espanya, els francesos el refusaren
per no agradar-los la carrosseria, cosa
que aquí es va admetre amb
entusiasme, aconseguint un alt nombre
de vendes en el mercat exterior.
Des dels seus inicis, l’acollida d’aquest
petit turisme, que permetia transportar
còmodament quatre persones i era
bo d’aparcar, fou tal que els seus
fabricants, l’empresa Seat (Sociedad

Española de Automóviles de Turismo),
que explotava patents de l’empresa
italiana Fiat, es va veure obligada a
suspendre les comandes durant un
cert temps. Aquest èxit de magnífica
acollida, va suposar l’admiració de
tothom.
Aviat sortiren accessoris cromats,
penjants, clauers, coixins... i un munt
de detalls complementaris que
recolzaven  la popularitat de la marca.
El nou cotxe, convertit en el primer
utilitari, era per les famílies motiu
d’extremada felicitat, doncs  molts de
majors no havien sortit del seu poble
nadiu i amb el «600» anaven on volia
el conductor, deixant els trajectes del
tren o del autobús. Així, anaren
descobrint nous indrets i conegueren
la geografia regional.
A mesura que millorava la situació
econòmica i, amb ella el membres de
les unitats familiars, el 600 va quedar
petit i fou substituït pel model 850.
Però el 600, per damunt tot, era el
símbol d’una transformació social, i
la seva empremta sobre la memòria
col·lectiva no seria fàcil d’esborrar.
L’any 1973 es deixà de fabricar, quan
se n’havien venut 750 mil unitats.

Cristòfol  Carrió i Sanxo
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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

Informàtica - Grafisme en Pc, Infogràfia…

Javajan
http://www.javajan.com/
Som experts en la creació de tota
mena de projectes d’Internet a mida.
Disposem d’un ampli ventall de serveis,
adaptats a les necessitats de cada
client. La nostra experiència i més de
200 clients i treballs web ens avalen.
Multimèdia consultants.

Graphics Programming - Roger
Vilaseca
http://paginespersonals.upcnet.es/
~rvm1/index.html
Pàgina de programació gràfica per a
ordinadors i robòtica. Amb manuals i
llibreries dels modes gràfics. Sóc un
enginyer de telecomunicacions
aficionat a la programació. Tutorials
de programació gràfica i de Visual
C++.

Ingràvidstudio
http://www.ingravid.com/
Pàgina oficial d’Ingràvidstudio. És una
estudi de disseny gràfic &
comunicació de Barcelona. L’estudi ,
serveis, clients i contacte. La versió
en català de la web és molt mínima.
Pendent de retirada.

graphikus · estudi de disseny gràfic i
comunicació visual
http://www.graphikus.com/
graphikus · estudi de disseny gràfic i
comunicació visual. Serveis integrals
de creativitat gràfica, des de l’imatge
corporativa fins al disseny de marques,
passant per catàlegs, logotips, gràfica
publicitària i papereria comercial.

Itaca Vídeo
http://www.itacavideo.com/
Empresa de Sueca, a la comarca de la
Ribera Baixa, dedicada a les noves
tecnologies. Audiovisual: Alguns dels
treballs realitzats. Web: Disseny i
programació web.

I.D.E.M. S.L
http://www.idemsl.com/
Web de Infografia Digital Edició
Multimèdia, S.L. És una empresa amb
professionals de diferents camps,
capaç de cobrir totes les seves
necessitats en: serveis editorials,
multimèdia, portals i pàgines web.
Banc d’il·lustacions i banc d’imatges.
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Sopa de lletres

Guillemots

 873

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Ho podem dir d’un blog, per exemple,
que no té cap matèria o assumpte determinat. Vocal. 2. Els
han rebut bé. 3. Criatures que viuen en cert element
estiuenc. 4. Camí que parteix d’un altre principal. L’Imperi
per excel·lència. 5. En tota casa mallorquina, mobles on
guardam manteleries, coberteria i altres. 6. No en vull de
cafè; dòna’m d’allò altre. Nineta de colors. A vosaltres. 7.
D’aquest vegetal hi ha cultures que en fan farina, com
nosaltres del blat. Gas aristocràtic però que li agraden les
discoteques. Vocal. 8. Quan s’apleguen un parell
d’empreses per fer una gran obra, normalment pública,
com una carretera. Els forners facin el que han de fer. 9.
M’he comprat una jaqueta d’això per l’hivern. Per quan ho
vols? 10. Terra d’on provenen els xinesos, indis,
pakistanesos i d’altres. Ben engalanat, com les carrosses
per Sant Antoni.
VERTICALS: 1. Ho posau a un preu més assequible, com
per les rebaixes. Vocal. 2. Aquests ajuden a alleujar dolors
i malalties. 3. Lavativa. Element químic. 4. Conduiria el
cotxe. La teva. 5. El ha de fer a la ganiveta l’esmolador.
El nostre de cada dia. 6. Moviment convulsiu, com qui
acluca un ull cada punt. Màquina que genera corrent
continu. 7. Ferides que deixen anar com un líquid serós.
Consonant. 8. El que anyoram quan som dins el cor de
l’hivern. Organització que, segons ens diuen, la van fer per
defensar-nos. 9. Teniu por. Ràbia. 10. Com va morir?

Cercau el nom dels següents
compositors: Mozart, Albéniz, Bach,
Verdi, Vivaldi, Rossini, Pachelbel,
Chopin, Beethoven, Brahms.

C R I B E R A P L B G S Z G H N H C V R
I O E G N I H M I E D B R B R A H M S D
P S F C V B N O J E B M D R S X R M S W
G S J Q G J B Z T T S P A L B E N I Z S
K I R I P N L A C H A E C H P W D L A X
J N N F K L E R X O D R T H R Q T F C F
P I E A E X R T Z V Z U M Q B G C R H A
B P R S M R T G A E Q X R R A C S Y O Z
K Ç E C O M E V Q N T N N R C I E G P Q
L V E R D I E E R T F N J F H E P X I W
C S O E A N J K J L M D T Q G F T G N R
F C S L G X P A C H E L B E L J U K I A
I X B T C U X I M T R U R R N C D Y F L
S V I V A L D I G C B M L Q Y E M G G V
P H E U P G H M B R H U G D A N R Z Q T
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Sopa de lletres Guillemots
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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/ del Figueral

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

 

Fa 40 anys
Setembre del 68

Las fiestas de San Salvador han
transcurrido normalmente, a pesar de
un flojo conato de lluvia que amenazó
interrumpir una de las verbenas. Cabe
destacar la actuación de la compañia
cómico-taurina «El Empastre», y la
no menos brillante de la Compañia
Artis.
[...] Cala «Torta» y «Mitjana» han
conocido este verano una actividad
desusada, gracias a que la carretera
nueva permite llegar con facilidad a
un mar limpio y artanense.

Fa 25 anys
Setembre del 83

Uep! Que mos deven voler fer per
devers Sa Duaia?. No !. Qualque
cosa tenen moguda. Que no vos heu
fixat en aquelles canyeries que hi ha
vora, vora sa carretera. Alerta vius!.
Que quqn mos ne donarem compte
allò de per allà pareixerà Cala Millor,
i mos fotran totes ses rotes de paumes.

Fa 10 anys
Setembre del 98

El Llevant de Mallorca no va decebre
la crida llançada per tal de manifestar
en la forma que sigui (sempre pacífica,
és clar) que volem el tren ja. La
resposta va ser impressionant,
multitudinària. Des de Capdepera a
Manacor unes 500 persones
encoratjades per l’esperança de tornar
a veure el ren per les vies llevantines
de la Roqueta mostraren el seu suport
a aquesta quimèrica, diuen alguns
escèptics, causa.

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

oferta cultural
Dissabte, 4 d’octubre a les 22 h
Música
FACTO DELAFÉ Y LAS FLORES
AZULES
Arriba al Teatre d’Artà, després d’un
any carregat de concerts i de premis.
Aquest grup, format a Barcelona el
2004, obre noves portes dins del
panorama musical, gràcies a la
combinació del seu Hip Hop suau,
amb dosis de pop electrònic. Les
seves cançons són planeres
quotidianes, plenes d’optimisme:
obren el cor i la ment.
Únic concert a Mallorca.
Ja podeu fer la vostra reserva.
Horari de taquilla: de dilluns a
divendres de 10 a 14 h i a partir de
dimecres de 19 a 21 h.

Diumenge, 5 d’octubre a les 20 h
Una palabra tuya
Edat: 13 anys
Gènere: Tragicomèdia
Duració: 98 minuts
Director: Ángeles González-Sinde
Intèrprets:
Malena Alterio, Esperanza Pedreño,
Antonio De La Torre, Mª Alfonsa
Rosso, Luis Bermejo, Chiqui
Fernández, Juan Sanz
Sinopsis:
Retrat de la Rosario i la Milagros, de
dues vides corrents que després
d’anys d’entrebancs, pors i realitats,
han donat forma al temor de no
merèixer ser felices.

Dijous, 9 d’octubre  a les 21h
Cinema club
Mil años de oración
Edat: Apta
Gènere: Drama
Duració: 83 minuts. V.O.S al castellà

Director: Wayne Wang
Intèrprets:
Henry O, Pavel Lychnikoff, Wes
Deitrick, Angela Dierdorff Petro, Vida
Ghahremani, Liz Mathews, Ryan
Sanson, Patrick Treadway, Lonny W.
Waddle, Jared Wagner
Sinopsis:
El senyor Shi decideix, en quedar-se
vidu, viatjar als Estats Units per visitar
la seva filla. Durant la seva estada
comprèn les moltes coses que el
separen d’ella.

 

Dissabte, 11 d’octubre a les 20:30
h a la Sala d’Actes del Teatre
Taula rodona ARTÀ SOLIDARI

Dia de totes les races : Una nova
manera de mirar el que en altres
temps es deia Dia de la raça i la
Hispanitat.
Debat obert amb la participació
d’immigrans de Llatinoamèrica i gent
mallorquina que ha viscut allà.
Ho organitza: Artà Solidari
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Diumenge, 12 d’octubre a les 17h
i a les  20 h
Cinema
Després de cents d’anys dedicat a fer
tasques de neteja, en Wall-E Cinema
Wall-E
Edat: Apta
Gènere: Animació
Duració: 99 minuts. Versió doblada al
català.
Director: Andrew Stanton
Intèrprets:
-
Sinopsis:
descobreix un nou objectiu en la seva
vida quan coneix un elegant robot de
recerca.

Diumenge, 19 d’octubre a les 20 h
Cinema
Los girasoles ciegos
Edat: 13 anys
Gènere: Drama
Duració: 101 minuts
Director: José Luis Cuerda
Intèrprets:
Maribel Verdú, Javier Cámara (I),
Roger Príncep, Martín Rivas, Raúl
Arévalo, Irene Escolar, José Ángel
Egido, Carmen Losa
Sinopsis:
Al temps que esquiva els rigors de la
postguerra, l’Elena aixeca al costat
del seu fill Lorenzo una façana
d’aparença per ocultar la veritat sobre
la seva família.

Dijous 23 d’octubre 21 h .
Cine club
CAOS CAOS
Director: Antonello Grimaldi
Intèrprets: Nanni Moretti, Valeria
Golino, Isabella Ferrari
Pietro queda en estat de perplexitat
per la sobtada mort de la seva dona.
Ho deixa tot i es passa el dia assegut

en un banc esperant que la seva filla
surti del col.legi.
DRAMA - Versió doblada al castellà
No recomanada per a menors de 13
anys - Duració: 110 minuts

Diumenge 26 d’octubre 20h.
Mamma mia! La película
Edat: Apta
Gènere: Musical
Duració: 108 minuts
Director: Phyllida Lloyd
Intèrprets:
Colin Firth, Julie Walters, Amanda
Seyfried, Christine Baranski, Pierce
Brosnan, Meryl Streep, Stellan
Skarsgard, Dominic Cooper

Diumenge, 26 d’octubre a les 18 h
Música
Concert de Jazz. TRIPHASIC, amb
Lliberty Fortuny.
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Racó

Eren un grupet de com
panys, els quals es deixaren prendre les fesom

ies un dium
enge quan anaven enllestits am

b la roba d’hivern.
N

o en sabem
 la data, encara que un dels retratats, que ens ha cedit la foto (Toni M

ontseriu), ens ha assegurat que ell tenia uns 17-18 anys. Per tant ha
fet ja uns 55 anys ben com

plits.
El lloc tam

poc ha sabut donar-ne noves, però creu si podria ser devers l’escalonada o la costa de Sant Salvador.
Ells són, d’esquerra a dreta, encara que ben segur els coneixeu tots:
En M

ateu B
lai, en Sebastià de Son Font, en Jaum

e des Pont, en Toni Pentalí i en Toni M
ontseriu.

C
inc am

ics de sem
pre, dels quals ja n’hi ha un de difunt (en M

ateu B
lai).
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