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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col·legi Na Caragol: 971 835841
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col·legi Sant Salvador: 971 836269
GESA  avaries: 902 534902.

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic Artà: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)

TAXIS:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses:
-Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 19 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,00 h, Convent 19 h.
i Parròquia 19’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  19,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 17 h.

Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 20,00 a 21,00 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000
Hospital de Son Llatzer: 971 20 20 20
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971767000 971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:C/ Major de la Colònia, 28
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h.
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sumari editorial

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Hi ha crisi de quaresma ?

Temps enrera la santa quaresma ens
portava una sèrie de limitacions que semblava
una crisi, no de feina sinó de privacions
imposades per la nostra mare església.
Actualment la gent en general i pels motius
que sigui ja no observa les antigues normes
que ens imposava la religió, la crisi eclesiàstica
és una altra cosa, però si que podem  parlar
de crisi empresarial i bancària, dues
institucions que sembla omplen de sombres i
angoixa gran part dels ciutadans del país i de
pas del nostre poble. També podríem parlar
de la crisi que afecta la nostra major empresa
del poble que és la Casa Consistorial que
sembla té aturats alguns projectes, bàsics
per solucionar greus problemes que estam
patint.
El Diario de Mallorca del passat dissabte dia
21, portava una gran secció anomenada
«Especial Projectes Municipals», i com no,
sortia una plana sencera dedicada a algunes
millores que el nostre ajuntament té en el
projecte. Bàsicament, aquests millores
prioritzen els temes d’esport i alguns centres
d’esbarjo per a la nostra joventut, cosa molt
lloable. Però el que es nota a faltar i se
suposa són problemes de màxima urgència,
és el de la continuació del clavegueram,
l’enllumenat públic, la possible recuperació
del quarter de Betlem, etc. etc.
Esperem que es tenguin en compte aquestes
puntualitzacions i que l’ajuntament ho valori
dins aquest «especial» a l’hora d’emprendre
els projectes apuntats  i que potser no
necessàriament siguin els més urgents davant
la crisi que estam patint, que no és precisament
de la quaresma.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

Darrers Dies 2009: festa, sarau i farina!
Passat Sant Antoni i abans que arribi
la Quaresma hi ha un temps intermig
que a Artà anomenam Darrers Dies.
Antigament aquests dies suposaven
la darrera oportunitat per fer disbarats,
festa i sarau ja que després venia un
temps de privacions i recolliment. Tot
això, en certa manera, ja ha passat a
la història ja que actualment són poques
les persones que observen dejú i
conserven l’abstinència. Així i tot,
però, conservam aquest esperit festiu

que envoltava els Darrers Dies i, a
Artà, ha recobrat més força que mai.
Ja sabem que la celebració de les
festes populars sol ser cíclica. Les
festes pugen i baixen d’intensitat
segons els caprici de la gent i allò que
fa molts d’anys se celebrava amb
total devoció avui en dia està gairebé
oblidat i, en canvi, altres festes que no
tenien tanta repercussió són les que
han cobrat força aquests darrers anys.
Si una cosa podem dir de la festa dels

Darrers Dies a Artà és que ha mudat.
Enguany hem tornat a sentir roncar
les ximbombes arreu. Sembla que
recuperam les ganes de cantar i això
és en gran part gràcies a l’esforç que
han fet any rere any les colles de
ximbombers d’Artà que no han deixat
que la festa es perdés. Un any més els
ximbombers han tengut una agenda
ben plena que els ha duit a llocs tan
diversos com Gràcia o Brussel·les.

La rueta infantil

La rueta infantil, amb la seva gràcia i color, esdevé una de les rues
més simpàtiques de les que podem presenciar aquests dies. Les tres
escoles d’Artà cada any s’afanyen perquè els infants desfilin amb
les seves millors gales. Enguany els encarregats d’obrir la rua foren

passat festes
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els alumnes de Na Caragol. Totes les
disfresses feien referència a 2009
com a any astronòmic i per això

poguérem veure des d’extraterrestres
ben diversos fins a planetes, coets
espacials, astronautes, astres i

astrònoms ...  A continuació desfilaren
els alumnes de Sant Bonaventura que,
fidels a la seva tradició, varen treure

les seves disfresses del calaix i cada
infant es va posar allò que més ganes
li feia. Finalment, tancava la desfilada
els alumnes del col·legi Sant Salvador

que enguany s’inspiraren en l’obra de
Darwin per a fer les seves disfresses.
D’aquesta forma vàrem poder
contemplar l’evolució de les espècies

talment com ho va descriure el
conegut científic i investigador.

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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El poble enfarinolat

Una vegada acabada la rueta infantil,
els més joves sortiren pels carrers del
poble armats amb bosses de farina i
ous per esclafar damunt del cap dels
més despistats. D’aquesta manera la
plaça del Conqueridor i molts dels
carrers del centre quedaren ben
enfarinolats.

La rua del vespre

La rua del dijous no sol destacar per la
seva vistositat ni per una excessiva
participació. Allò que fa divertida
aquesta rua és precisament les ganes
que hi posen els participants. Per sortir
a la rua del dijous no importa tenir ni
cap disfressa espectacular ni cap

carrossa magníficament decorada.
L’únic que exigeix aquesta rua és que
tant els participants com els
espectadors tenguin ganes de passar-
s’ho bé. Enguany hem pogut veure de
tot, des d’una divertida brigada d’obres
que es dedicava a fer solcs i tapar

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
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forats arreu fins a l’apoteòsica arribada de la companyia
La Cucubana, que varen aprofitar tot el capvespre per
conèixer el nostre poble i deixar-se veure des de ben prest
pels carrers principals del nostre poble.

passat festes
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passat festes

La rua del dimarts

Any rere any recordam amb nostàlgia
aquells anys en que es podien veure
prop de mil disfressats participant a la
rua d’Artà. Això ara ja no passa ja que
tenim menys temps per preparar les
comparses, duim un ritme de vida més
agitat, l’endemà del dimarts hi ha feina
i això no permet allargar la vetlada, ....
En definitiva, tot cansa! De tota manera,
no ens podem queixar ja que la rua del
dimarts es mantén. I ben viva!. Encara
són moltes aquelles persones que
consenten passar-se vespres i més
vespres confeccionant una disfressa
que després només podran lluir per
unes hores. Però això és el de menys ja
que allò que vertaderament importa és
la diversió i les ganes de fer una rialla.
Enguany els Darrers Dies han estat
llargs i el bon temps ens ha acompanyat
durant les darreres setmanes la qual
cosa ha fet que moltíssima gent s’hagi
animat a sortir. A més d’espectadors
hem pogut veure molts de disfressats.
Enguany sí !!! De nou la rua d’Artà ha
tornat a brillar i les disfresses han sorprés
tant per la seva quantitat com per la
seva originalitat. Ja ens agradaria que
la festa tornàs agafar la força que tenia
fa uns anys. De moment el camí està
encetat. Molts d’anys a tots i fins l’any
que ve!.
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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'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de 16,30 a 20 h.
Dissabtes
de 8,30 a 14 i de 16,30 a 20 h.

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

passat festes
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TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET

Reparació de vehicles en general

Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques

Carrer de Santa Margalida, 83  Tel. 971 835 788 – 07570 - ARTÀ

S’arrenda
aparcament zona

Es Collet

Informació al tel. 699 578 144

passat festes
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noticiari

Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

Un bon estol de ximbombers d’Artà viatjaren fins a Brussel·les per participar en la Diada
de les Illes Balears

El 19 de febrer Brussel·les va parlar
més mallorquí que mai ja que la capital
de Bèlgica va acollir la Diada de les
Illes Balears. Aquesta diada fou
organitzada pel Centre Balears
Europa, la Direcció General de Fons
Europeus i la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia. La intenció dels
representants de la comunitat
autònoma Balear és que es tengui en
compte el fet insular de les illes ja que
això implica una problemàtica de
mobilitat i finançament que ens fa
diferents de la resta de zones
d’Europa. El fet destacable però, des
del punt de vista artanenc, és que dins
la programació d’actes previstes per
a la diada es va comptar amb la
presència d’un bon estol de
ximbombers d’Artà que participaren
en la cercavila de dimonis que es va
fer a l’exterior de les Halles Saint-
Géry (Llotja Saint-Géry) que és un
emblemàtic edifici on s’hi fan
nombroses exposicions i convencions.
Com és habitual en ells, els ximbombers
d’Artà varen escampar simpatia arreu
i deixaren una bona impressió entre el
públic assistent.
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noticiari

Servei de camió i grua
C/. Joan Alcover, 1 – 2n
07570 – Artà
Tel. 971 835 874 // 608 435 830
transmoll@terra.es

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Per què el 8 de març?

Moltes de les accions que han
desenvolupat els moviments de dones
i feministes durant la història són
desconegudes per les generacions
d’avui dia.
A continuació, us apuntam l’enllaç a
Espai de dones, on es publica un
article d’Ana Isabel Álvarez González,
on exposa versions, fonts i aclariments
sobre l’origen del 8 de Març: http://
www.pangea.org/dona
El naixement del Dia Internacional de
la Dona no radica en un esdeveniment
aïllat. La historiografia més estesa ha
associat el 8 de Març a un incendi que
va tenir lloc l’any 1908 en una fàbrica
tèxtil de Nova York. A l’incendi, que
fou provocat per l’empresari mateix,
moriren 129 treballadores que estaven
en vaga i que s’havien tancat a la
fàbrica per defensar el seu lloc de
feina.
Altres interpretacions vinculen
l’origen del 8 de Març a una
manifestació de treballadores del
sector tèxtil de la ciutat de Nova
York, que reclamaven millores
laborals.
Si ens atenem a l’escrupulosa
investigació que va dur a terme Isabel
Álvarez, aquestes interpretacions són
un intent de silenciar el vertader origen
d’aquesta festivitat. Segons l’autora,
sembla ser que la idea de celebrar un
dia internacional de la dona parteix de
la proposta que Clara Zetkin (líder del
moviment alemany de dones

socialistes) va presentar a la II
Conferència Internacional de Dones
Socialistes, que es va fer a
Copenhaguen l’any 1910. Aquesta
proposta es basava en la celebració
del Women’s Day que les socialistes
nord-americanes duien a terme des
del 1908 per reivindicar el sufragi
femení. En la consolidació d’aquesta
data és possible que tenguin una
importància fonamental els
esdeveniments viscuts a Rússia el 8
de març de 1917, dia en què les dones
russes s’amotinaren a causa de
l’escassesa d’aliments i en què s’inicià
el procés revolucionari que culminaria
el mes d’octubre del mateix any.
Sigui com sigui, el 8 de Març és ja una
data que forma part de nostra memòria
col·lectiva per reflexionar sobre les
condicions de vida i laborals de les
dones del món i, concretament, de la
societat en què vivim.
A les mares; a les mestresses de
casa; a les emprenedores i a les
que s’han de quedar a la llar; a les
treballadores (que totes ho som);
a les dones de països en via de
desenvolupament i a les que tenim
més opcions; a les primes i a les
grasses; a les llestes i a les dels
contes de fades; a les boniques i a
les altres també; a les que tenen
l’ocasió d’estar al capdavant i a
les que només ho poden pensar...
IMPLIQUEM-NOS-HI!

Actes del dia internacional de la dona

Divendres 6 de març
A les 20.30 h, inauguració de
l’exposició de fotografies i collages
«Per la igualtat», al Teatre d’Artà.
A les 21.30 h, sopar de dones al bar
restaurant El Dorado. El preu del
sopar és de 15 € i les inscripcions
s’han de fer al restaurant directament.

Dissabte 7 de març
De 10 h a 13 h, al centre Espai
d’Equilibri podreu gaudir dels tallers
següents: «Pilates», «Dansa oriental»
i «Microgimnàstica» (tel. 971 83 50
99).
De 12 h a 13 h, taller «Aigua i
sensacions», a la Piscina Municipal
(tel. 971 82 91 32).
De 13.30 h a 14.30 h, taller floral, a la
botiga Pedra i Flor (tel. 971 82 95 36)
A les 20.30 h, conferència «Quan
l’ànima calla, el cos crida», a càrrec
de Johannes Beckmann (metge i
psicoterapeuta expert en medicina
psicosomàtica), al Teatre d’Artà.
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C/. Ciutat, 17 – 07570-Artà
Guillem: 659 707 777 / Tòfol : 629 820 786 / Fax : 971 832 073

Lloguer de So i Llum
Pantallas i projectors

Realització d’esdeveniments: Noces, passarel·les, festes
populars, festes privades i familiars…
D J s
Grup de música
Decoració
Carpes de tot tipus

www.mabullespectacles.com
Info@mabullespectacles.com

Focs artificials
Catering
Castells infantils

noticiari
Diumenge 8 de març
Al matí, mercadet artesà de
dones, als jardins de Na Batlessa.
De 10 h a 14 h, tallers
«Alimentació infantil» i
«Feminitat», al Centre Creixem
(tel. 629 63 82 57).
A partir de les 10 h i fins a les 14
h, es faran diversos tallers al
Teatre d’Artà: «Dansa
contemporània», «Salsa» i
«Acompanyament en el prepart,
part  i postpart» (Doula).
A les 19.30 h, projecció de la
pel·lícula Happy, al Teatre d’Artà.

Dimecres 11 de març
A les 19.30 h, col·loqui sobre la dona en el món virtual, al Teatre d’Artà.

Important:
Tots els tallers són gratuïts. Les inscripcions es fan en el centre on
es duen a terme els tallers, excepte les dels que es fan al Teatre d’Artà,
que s’han de fer al tel. 971 83 56 24 (edifici municipal Ses Escoles).
Durant els tallers de dissabte i diumenge al matí, s’oferirà un servei
de guarderia gratuït per a les dones que participin en algun d’aquests
tallers. L’horari d’aquest servei serà de 10 h a 14 h.
Del 6 al 12 de març, totes les dones que realitzin una compra en algun
dels comerços que s’esmenten més avall rebran un descompte o un
obsequi. Aquests comerços tendran una identificació per tal que us
hi fixeu. De tota manera, els comerços adherits són:
Bonnin Assessories, Ca Na Sopa, Ca’n Boira, Ca’n Pantalí,
Ca’n Sebastià de Ses Terres, Carnisseria Senyora Ana, Ca’s
Sagristà, Ciutat 37, Club Natació Artà, Dissenys, Elèctrica
Canet, Elèctrica Jaume Mestre, Esports Imatge, Floristeria
Lita, Floristeria Xisca, Infoartà, Joieria Vicky, Jonc, La Lluna
de Paper, Lápiz y Papel, Lluïset, Pedra i Flor, Sa Ferreria
Encesa, Seducció, Tot Fusta, Vora Vora i Xerinola.
* Cada comerç decideix els criteris de descompte o l’obsequi.

Quan l’ànima calla, el cos crida
Fet per Dones ha convidat un especia-

lista en medicina psicosomàtica

El proper dissabte, dia 7 de març, tendrà lloc
la conferència «Quan l’ànima calla, el cos
crida», a càrrec del doctor Johannes
Beckmann, expert en medicina psicosomàtica.
Aquesta conferència ha estat organitzada per
l’Associació Fet per Dones i ha comptat amb
la col·laboració de l’ajuntament d’Artà. La
conferència es farà a la sala d’actes a partir
de les 18.30 h i hi està convidat tothom que
pugui estar interessat en el tema.

Nota d’agraïment
Des de l’associació Fet per Dones volem
agrair públicament la gran ajuda que ha suposat
per a nosaltres la donació que ens varen fer els
alumnes de l’institut Llorenç Garcies i Font i el
seu professorat gràcies a l’organització d’una
cursa solidària. Els doblers recaptats durant
aquesta activitat varen ser donats a Fet per
Dones i és gràcies a aquesta ajuda i al suport
que rebem que podem continuar organitzant
activitats i cursets que tant beneficiosos
resulten per a les nostres associades i els seus
familiars. Moltes gràcies per tot. Us ho agraïm
de tot cor!.
Fet per Dones.
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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.

noticiari
Socorrisme de platja i
piscina

L’Escola d’Adults de l’Ajuntament
d’Artà organitza, juntament amb la
Mancomunitat del Nord i del Servei
Aquàtic Professional, i amb la
col·laboració de la Piscina d’Artà, un
curs de Socorrisme de Platja i Piscina
(100 hores) de forma gratuïta.
Les places estan a punt d’exhaurir-se
completament. Per això, si t’interessa
fer aquest curs, vine a Ses Escoles a
apuntar-te a partir del dilluns dia 2 de
març de 2009. Informa-te’n al telèfon
971835624 o al 606154581.
El curs començarà dia 13 de març i
acabarà dia 3 de maig. Es farà els
divendres, dissabtes i diumenges. La
titulació d’aquest curs és una garantia
de feina de cara a l’estiu. No la
desaprofitis! (Tendran prioritat les
persones que estan a l’atur).

Joan Servera, Peix exposa a Can Gelabert de Binissalem

Dia 7 de febrer va tenir lloc a Can Gelabert de
Binissalem la inauguració de l’exposició Entre el cel
i la terra de Joan Servera, Peix. L’exposició d’en
Joan es pot veure a les Sales Florentines de Can
Gelabert juntament amb l’obra de Xavier Rabassa
que baix el títol La llibertat, el meu amor i el cel croat
mostra les darreres creacions d’aquest artista. la
sala d’exposicions de Can Gelabert està situada al
carrer Portella, s/n, de Binisallem.

Una bona podada!

El passat mes d’octubre vàrem comentar que una branca ben grossa del parc
de Na Caragol havia caigut com a conseqüència de les fortes ventades que va
fer durant la tardor. Tot i que, per sort, no va causar cap ferit sí que va donar
un bon ensurt als alumnes del centre de Na Caragol que en aquell moment
estaven jugant al parc. Gràcies a la feina feta pels jardiners de l’ajuntament
això no tornarà a passar –al menys enguany- ja que s’ha procedit a tallar totes
aquelles branques grosses que podien resultar perilloses.
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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

ES VENEN

* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Les Germanes de la Caritat deixen la Colònia de Sant Pere
L’arrel dels justs no serà mai arrancada (Proverbis 12,3).

En el mateix matí en què aquest
número arribarà a les bústies dels
subscriptors (26.02.09) les tres
darreres Germanes de la Caritat
deixaran la Colònia per passar a viure
a les residències de la congregació de
Felanitx i Vilafranca.. Amb la seva
anada es conclou una presència que
ha tingut una cabdal rellevància,
especialment  en l’aspecte
educatiu, social i de salut del nostre
poble.
L’acomiada informal, espontani
d’un nutrit grup de persones, homes
i dones, les quals en la nit de 19.02.09
volgueren expressar el seu
sentiment per la partida, per motius
d’edat i salut, de Sor Montserrat
Servera, Sor Francisca Riera i Sor
Francisca Florit , posà de manifest
que la vida d’aquestes dones i de
les que durant quasi 100 anys han
servit el nostre poble té un valor,
mereix un reconeixement i deixa
enterrades unes arrels que mai
podran ésser arrancades de la
nostra història local. Són les arrels
d’unes persones que seguint una
opció evangèlica de fidelitat a Déu
i al poble intentaren la recerca d’una
integritat capaç d’unir amb tota
normalitat presència, servei
desinteressat a una realitat humana,  i
transcendència, dedicació mitjançant
uns vots a la vida consagrada a Déu.
L’escena d’aquest acomiat ens deixa

en la memòria pinzellades d’una
humanitat profunda, tals com la de la
impotència dels assistents a aquest
acte per a llegir la llegenda d’una
placa obsequi i símbol de l’agraïment
d’un poble, degut a que la emoció i les
llàgrimes les impedien articular les
paraules. La placa que acabà llegint
Sor Maria Montserrat diu així:

Germanes de la Caritat. Per la vostra ajuda i dedicació
al poble i a la gent de la Colònia de Sant Pere.

08.09.1922   -   28.02.2009
Sempre tindreu un lloc a nels nostres cors.

Una altre pinzellada d’aquest quadre entranyable l’aportava la cara de
satisfacció beatífica de Sor Francisca Riera, la qual durant el dia i la nit anterior
havia estat molt excitada degut als sofriments que una greu malaltia degenerativa
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Obrim dia 28 de febrer

li comporten. En aquell vespre els
seus ulls penetrants transmetien la
sensació d’haver aconseguit l’anhel
intrínsec de tot ser humà: estimar i ser
estimat.
La llavor i les arrels de les Germanes
de la Caritat queden enterrades en el
terreny fèrtil i agraït de la gent de la
Colònia. Sempre tindran un lloc en els
nostres cors i en el nostre record.
La superiora de les monges del fins
ara convent de la Colònia Sor Maria
Montserrat, en nom propi i de la
congregació, desitja que quedi
constància del seu agraïment a tot el
poble de la Colònia del qual se’n duen
un record inesborrable, i volen també
expressar les gràcies a la revista
Bellpuig per haver-les subministrat
sempre i de forma gratuïta la revista.
Igualment a l’ajuntament d’Artà que
durant molts d’anys les va ajudar amb

una significativa subvenció econòmica
i, des de sempre i fins ara, amb
l’exempció del pagament de l’aigua i

Centre Cultural Sant Pere
Assemblea General i sopar d’enamorats

demés arbitres municipals.

L’assemblea
Dissabte, 14 de febrer, festa de Sant Valentí, patró
dels enamorats, l’associació Centre Cultural Sant
Pere celebrà la seva Assemblea General Ordinària
amb gran assistència de públic.
El President Antoni Moragues donà la benvinguda
a tots els presents. Excusà l’absència del
Vicepresident Antoni Garau per motius personals,
deixant així mateix constància de la gran labor que
aquest directiu està fent en benefici del Centre i de
tots els associats. Acte seguit el President i la
secretària de l’associació, na Francisca Mas feren
un repàs detallat de les activitats desenvolupades
durant l’any: Festa dels Reis, assemblea anual,
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INMOBILIÀRIA COLÒNIA SANT PERE

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

Compra, venda i arrendament

C/. Sant Lluc, 16 - 07579 - Colònia Sant Pere
Tels. 971 589 512  //  696 282 154/659 549 605
inmo@mallorca-colonia.com www.mallorca-colonia.com

sopar d’enamorats, carnaval, Sant Roc,
excursions, concerts...
A petició de la tresorera Margalida
Munar el President feu també una
exposició minuciosa de l’estat de
comptes del Centre Cultural. Els socis
els quals seguiren en tot moment
ambdues exposicions – activitats i
estat de comptes – amb atenció i
respecte, obsequiaren la directiva amb
un agraït i afectuós aplaudiment
acompanyat del prec d’un dels
assistents de què l’actual directiva es
mantengui i no es cansi. Aquest prec
i aplaudiments foren contestats per
unes paraules del President el qual
volgué recalcar la importància que ha
tingut i té el Centre Cultural Sant Pere
en el desenvolupament de la cultura,
tradicions i activitats lúdiques i
formatives del poble de Sa Colònia.
Enguany fa 30 anys de la fundació de
l’entitat «Centre Cultural Sant Pere».
El llibre d’actes deixà constància dels
seus objectius, essent un d’ells el fer
de tots els coloniers i colonieres una
gran família.
Una simple fullejada al llibre d’actes
dóna una minsa idea de la llau
d’activitats de què ha estat impulsora
aquesta associació.
El sopar
El sopar consistí en un pa amb oli, a
l’estil de la nostra pagesia, amb
tomàtiga de ramallet, formatge, cuixot,
oli d’oliva verge, pa del moreno i del
blanc i unes olives de na Margalida
Munar, les quals a criteri de Llorenç

Planisi són de la millor
classe, encertades de
sal i equilibrades
d’ingredients. Per
arrodonir la  cosa i
deixar la boca dolça
tampoc hi faltà un bon
tros de pastís. En
poques paraules: un
sopar bo, fàcil de digerir
i que deixa el cos i
l’esperit fets un xalà.
Els detalls
La gent estava alegre,
contenta, conversant
amb ànim distès quan,
al mateix temps que s’anaven
distribuint botelles de cava sobre les
taules, un membre de la directiva
demanà silenci i proposà un brindis
especial, un detall que significàs el
que estava essent la festa: un sopar de
gent que s’estima i s’ho demostra. Els
homes rebrien un ramallet de mimosa
i el lliurarien dolçament a la seva
parella. I dit i fet començaren a circular
ramallets de mimosa del més groc i
ben fetons que vos pugueu imaginar.
De besades n’hi hagué de tots els
estils. Ah¡ i no vos perdeu el que ve a
continuació. Les dones fadrines o que
havien enviudat reberen el ramellet
de mans del President, home elegant,
bondadós i d’un somriure que captiva.
Un brindis per a recordar.
El ball
El duo Toni i Salvador són un valor de
les nostres festes. Gràcies a ells no hi

falta mai la música que a la nostra
gent li agrada sentir. El ball fou des del
primer moment molt participat i, com
sol succeir, foren les dones les que
marcaren la diferència pel què fa a
ballera i participació.
30 anys d’existència de
l’associació: Centre Cultural Sant
Pere
La Directiva – en un breu parèntesis
de la festa – anuncià que es compleixen
30 anys des de la fundació del Centre
Cultural i que vol celebrar aquesta
efemèrides amb una festa especial.
Serà un bon moment per a recordar
temps passats i donar una nova
empenta a un Centre que amb pocs
mitjans ha fet i fa molta feina i un gran
servei al nostre poble.
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Rosa dels Vents: Carnaval

És sabut que quan un fotògraf  enfoca
un espai cerca el punt que més li
interessa i que molts d’altres queden
desenfocats, és a dir, fora o al marge
de l’horitzó que l’objectiu de la càmera
pot abastar. Aquesta fou la sensació
que em quedà de la visita a l’escola en
motiu de la ximbombada de divendres
13 de febrer. Tot succeïa en un espai
petit, en un cercle, en una unitat
susceptible de diferents enfoques o
centres d’actuació. El grup de
ximbombers en Joan Metxo, Jaume
Cabrer, Miquel Leu i Catalina Font
formaven un centre d’atenció
ineludible, aglutinador de veus i
animador a ritme del bum-bum de les
ximbombes del cercle format pels nins
i nines de l’escola, els pares i mares,
els padrins i les padrines. Cridava
l’atenció la diversitat de disfresses
fetes d’aquesta forma enginyosa,
(trossos de tela, gorres i capells oblidats
en armaris i roperos) que quasi només
el sexe femení és capaç de
confeccionar.
Damunt les taules no hi faltava la
coca dolça, els sucs naturals i la botella
de vi dolç
per a refrescar i untar les gargamelles.
Tot plegat havia convertit la sala gran
en un circ en el qual totes les persones
assistents, grans i petites, n’eren

actors.
Reconeixement i acceptació de la
feina del equip educatiu i de
l’AMIPA. Carnaval i altres festes que
durant l’any organitza i celebra
l’escola, són un test que evidencia

l’acceptació i confiança de  la
comunitat escolar en l’equip educatiu
i en la forma com l’AMIPA li dóna
suport. Responsabilitat i confiança
són un teixit que dóna consistència a
tot el sistema educatiu de la nostra

escola, des de preescolar (escoleta) a
infantil. I per això, perquè funcionen
aquests dos pilar de l’educació,
responsabilitat i confiança, l’escola
creix i es consolida.
En un temps en que la paraula que
més es sent és crisis, és un goig poder
escriure i contar que Rosa dels Vents
funciona bé, compta amb un equip
educatiu responsable i el suport i
confiança necessaris per a
desenvolupar la seva tasca amb
eficàcia i il·lusió.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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ELECTRO MECÀNICA
CA'N BISCAI

Carrer 31 de març, 24. Tel. 971 835 347 - Artà
Mòbil 669 580 842

Vendes:
Tel./Fax 971 835 120
Mòbil 696 523 235

Associació de Persones Majors
La ximbombada
Si vols que la gent t’escolti, digues-li el
que vol sentir. El mestre Jaume Cabrer
i el seu grup de ximbombers fan
precisament això, cantar a ritme de
ximbomba, pandero, ferreguins,
culleres, xerracs, castanyetes... les
cançons que la gent els Darrers Dies
vol sentir. I és que a més o fan molt bé.
La vetlada organitzada per
l’Associació de Persones Majors,
divendres 19.02.09, en el local de
l’associació, fou un èxit total tant en
assistència com en participació. No
és la primera vegada que el local es
queda petit per donar cabuda als socis,
però aquesta vegada fou tanta la gent
que acudí que hauria estat necessari
triplicar la capacitat del local per a
poder-la acomodar.
La primera part de la vetlada fou un
sopar a l’estil de Sant Antoni  amb
torrada de botifarrons, llangonissa,
panxeta, coca i vi. De tot el que hi
havia no hi falta res i sobrà ben poca
cosa. La gent quedà molt satisfeta i no
faltaren alabances a la Directiva per
lo molt que es preocupa de què tot
surti bé i tothom estiguí ben atès.
La mancança més comentada fou la
de no poder encara disposar del local
que fa tants d’anys es demana i no
arriba mai. La causa de no iniciar les

obres es segueix dient és  la carència
d’una normativa que permeti construir-
lo com es desitja. Però tanta tardança
i retràs inquieta ja a la directiva que ha
de suportar de forma constant les
queixes dels socis, molts dels quals fa
ja temps desconfien de què hi hagi
voluntat política de construir el local.
Desprès del sopar començaren a tocar
les ximbombes com si es tractàs d’una
baula més de la festa. Una fregada
amunt i l’altra avall anaren desgranant

de la Colònia

cançons i més cançons. En la tocada
tot sembla improvisat com si els ritmes
i cançons procedissen  d’un  fons
comú que els cantaires i el poble duen
dedins i els instruments fan rajar. Un
popurri sense pauses que sembla
aturar el temps. Un espectacle ben
preparat, amb una escenificació
perfecta i que connecta amb tota
classe de públic.
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Als meus amics Jaume Genovart, Antònia Vicens  i fill Gabriel en motiu del  42 aniversari
del seu matrimoni. Colònia de Sant Pere, 21 de febrer 2009.

Deixau-me dir, amics, el primer de tot, que la invitació a
la vostra festa d’aniversari de boda em va primer
sorprendre i poc desprès sentir-me honorat per poder
compartir amb vosaltres una festa que per diferents
circumstàncies havíeu tingut que aplaçar. I no és que la
vostra salut passi pels millors moments, però sentíeu el
desig de reunir en una festa als vostres parents i amics.
En la vostra determinació no va influir el fet de què
fossin 42 i no 25 o 50 anys, sinó la il·lusió de celebrar i
donar gràcies pels anys de vida junts i celebrar així
mateix l’aniversari del vostre fill Gabriel. N’Andreu en
l’homilia va parlar del vostre matrimoni com exemple de
dues persones que fruint dels moments feliços i superant
circumstàncies difícils han sempre fet camí junts. Vos
animà a no deixar que la nostàlgia del temps passat vos
paralitzi i a deixar-vos sorprendre pel moment present.
El sopar en el Centre Cultural envoltats dels vostres fills
Gabriel i Miquel, de la vostra filla Margalida, nora Mª
Lluisa, gendre Toni i més d’un centenar de convidats
entre parents i amics, fou, sens dubte, un d’aquest
moments feliços que mantindreu en el vostre record.
De tu Jaume, amic, vull desvetllar de les ineludibles
cendres que genera el temps la teva dedicació exemplar,
juntament amb el teu fill Gabriel, a la tasca de jardiner
municipal en aquesta teva localitat de la Colònia de Sant
Pere. Els qui sempre han viscut a la Colònia o hi vivim
de fa temps sabem de sobres que li dedicares mans, ulls
i cor per mantenir-la cuidada  i convertires la teva feina
en un dels teus valors més preuats. Aquesta celebració
és un bon moment per recordar-ho i agrair el teu
compromís amb el teu i nostre poble de la Colònia. A
n’Antònia, la teva esposa, l’he tractat menys, però em
consta la seva dedicació total a la família, als joves i sans,
però i, sobre tot, als vells i malalts. La teva vida, Antònia,
no ha sigut flors i violes; no obstant, crec que junt amb
en Jaume i els teus fills, te’n has sortit bé.
M’alegr d’haver pogut ser present amb la meva dona

Pilar al vostre aniversari i deman, com ho feu ja n’Andreu en
la pregària eucarística, que el bon Déu, Jaume, Antònia i
Gabriel, vos doni la salut i la daurada tranquil·litat en el temps
vinent.
Felicitats i molts d’anys. Enhorabona, familiars i amics.

De tot cor.
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El Centre Públic Rosa dels Vents informa sobre algunes de les seves més recents
activitats.

Aquests han estat dies de bauxa,
alegria i també de molta feina per
l’escola de la Colònia.
Dins el mes de novembre vàrem
sembrar colfloris, espinacs, cebes, cols
i bledes, desprès d’uns mesos tot això
ens ha donat el seu fruit. Dimarts dia
10 amb els més petits de 3 i 4 anys
vàrem collir les colfloris, els espinacs
i algunes cebes. Els de 5 i 6 anys es
dividiren en grups i, uns tallaren els
espinacs, uns altres desferen la colflori
i uns altres amb tisores tallaren la
ceba tendra. L’endemà dia 11 vàrem
fer un taller de cuina en el qual cuinàrem
una truita amb espinacs i ceba, una
altra truita amb espinacs, ceba i colflori,
i a més arrebossàrem la colflori que
quedava. Amb tot això férem un bon
berenar que acompanyàrem amb pa
amb oli. De tan bo que va ésser no en
va quedar gens ni mica.
Per començar a ambientar-nos en les
disfresses demanàrem que cada nin i
nina a partir de dimecres dia 11 dugués
un complement. Així el primer dia

duien un capell, ja el segon duien un
capell i un calcetí de cada color, el
tercer hi afegien una corbata o un
collar i ja el darrer dia a més del capell,
collar i calcetí havien de venir
maquillats.
Els darrers dies fan bulla i , per això a
l’escola el divendres dia 13 celebràrem
una ximbombada en el gimnàs. Perquè
la festa fos autèntica preparàrem a

l’entrada del gimnàs una capsa amb
tot tipus de roba i complements, amb
els quals s’havien de disfressar pares,
mares, padrins, padrines, tios, ties i els
nins... Aquesta ximbombada va tenir
uns convidats molt importants, en Joan
Metxo, en Jaume Cabrer i en Miquel
Leu, els quals amb les seves
ximbombes ens varen animar a tots.
Cantàrem, menjàrem i ballàrem. Ens
ho passàrem d’allò millor.
La rueta d’aquest any tenia una
temàtica molt clara, els Beatles i els
seus seguidors «hippies». Una vegada
aclarit el tema ens havíem de posar

mans a la feina.
La disfressa l’han feta els alumnes
amb l’ajuda de les mestres. Primer els
nins i nines feren un collar amb pasta
de colors i flors amb una patena de
cera, símbol de la pau. Desprès ens
férem una corona per posar al cap,
unes eren de flors, unes altres eren de
corets i totes de diferents colors. El
vestit, una bossa de plàstic de colors
diversos amb flors, símbols de la pau
i corets aferrats. També demanàrem
hora a la perruqueria per tallar els
cabells, ( perruques) dels que havien
d’ésser els quatre Beatles. Feren unes
guitarres amb suro i les pintaren de
diferents colors. El mateix dimarts
que havíem de sortir, el matí férem
pancartes amb temes com: « Love,
Peace» «No a la Violència», « Don’t
Worry Be Hippie».

També ens varem aprendre la cançó
dels Beatles « Yellow Submarine»,
per poder-la cantar el dia de la rua.
I va arribar l’hora de sortir pels carrers
de la Colònia de Sant Pere, ja eren les

tres del capvespre, a l’escola tot eren
mamàs, papàs, nins , nines i mestres
que se disfressaven; uns maquillaven
i els altres vestien. A les 3:30h vàrem
enfilar la davallada cap al poble
acompanyats de les mares i pares que
s’havien disfressat amb nosaltres.
Quan arribàrem, a la plaça hi havia
molta gent que mos esperava.
L’AMIPA havia preparat un bon
berenar. Primer, els Beatles, juntament
amb els seu seguidors, varen cantar la
cançó «Yellow Submarine» amb
alguna dificultat tècnica de so. I es va
donar el sus al berenar. Tot va ser
molt bo i ens ho vàrem passar molt bé.
Hem d’agrair a les mares, que es
varen disfressar amb nosaltres, la feina
que feren i l’esforç de fer-se el vestit
per anar conjuntades amb la disfressa
de l’escola. També a na Marga Sansó,
sa perruquera per tallar els cabells
dels Beatles i esperam que l’any que
ve ens vagi tan bé com enguany i que
els paperins ens arribin!!!!

Aina Planissi
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Carta

Vull denunciar que l’altre dia quasi
vaig tenir un accident a l’encreuament
de la Gran Via amb el carrer de Pere
Amorós. Un cotxe va sortir sense
aturar-se del carrer de Pere Amorós,
i jo venia del carrer de Pere Amorós
girant cap a la Gran Via i quasi vàrem
xocar. Quan vaig recriminar l’altre
conductor, aquest va dir que ell tenia
preferència perquè sortia de la dreta.
Em vaig quedar sorprès, perquè
sempre hi ha hagut un senyal de stop
en aquest cantó, però clar, ara hi ha
una obra i han llevat el senyal, i està en
terra.
La queixa és: si hagués tengut
l’accident, qui en tendria la culpa?
Per què l’Ajuntament deixa retirar un
senyal de stop a un cantó tan perillós,
que tota la vida hi ha estat?
Per què no el tornen a col·locar en el
seu lloc i eviten aquests problemes?
Tenia la constructora autorització
escrita de l’Ajuntament per retirar un
senyal de trànsit?

El senyal està retirat com a mínim des
del dia del meu quasi accident, que era
el dia 5 de febrer, i avui és 13 de febrer
de 2009.
Desitjaria que aquestes queixes
arribassin a l’opinió pública a través
de vosaltres.
Gràcies.

Toni Ginard

Des de la redacció de la revista hem
de dir que durant aquests darrers dies
ja ha estat col·locat el senyal de trànsit
esmentat.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

S’arrenda
aparcament

Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent

Informació al tel. 971 83 64 38

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

carta al director
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Obra Cultural Balear d’Artà
Benvolguts amics i amigues,

Ens dirigim a vosaltres perquè així ens ho ha sol·licitat l’associació Paraula.
Centre de Serveis Lingüístics, que coordina la campanya de voluntariat
lingüístic Amb tu, en català al nostre municipi, juntament amb el Servei
d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament d’Artà.
La campanya del voluntariat lingüístic consisteix a posar en contacte un
voluntari catalanoparlant amb un aprenent per a que facin conversa en català.
Se sol fer una trobada setmanal d’una hora, durant 10 setmanes. Paraula
facilita el material necessari i coordina les trobades.
Us informam que s’han inscrit nous aprenents en aquesta campanya de
parelles lingüístiques al nostre municipi i manquen voluntaris catalanoparlants
per poder assignar als aprenents no catalanoparlants inscrits.
Us animam que us hi apunteu a fi que no quedi ni una sola persona al nostre
municipi amb ganes d’aprendre la nostra llengua.
Si voleu més informació, visitau www.paraula.cat/ambtu, i si en voleu més
detalls, telefonau directament a Paraula, al 971 76 13 09, i demanau per na
Xisca Mulet o na Pilar Arnau, o per email a voluntariat@paraula.cat o
ocbarta@gmail.com
Per inscriure-us com a voluntaris heu d’anar al Servei d’Assessorament
Lingüístic de l’Ajuntament d’Artà o a l’Escola d’Adults (971835238) situat a
l’edifici municipal de Ses Escoles.

Som Tots!!

Sentència desmesurada

Des d’aquestes pàgines de la revista
Bellpuig, volem fer arribar el  nostre
suport al Dr. Tomeu Barceló  per la,
al nostre parer, desmesurada sentèn-
cia judicial que ha estat dictada en
contra seu la setmana passada.
Els qui el coneixem bé o hem tingut la
sort de fer feina amb ell, sabem del
cert que és un bon professional, un
bon company i una bona persona i
creiem que no es mereix rebre aquest
tracte per part de la justícia. De fet,
fins i tot el mateix jutge, per  considerar
la sentència excessiva, en demana l’
indult.
No es tracta d’haver comès un error
diagnòstic, o de no haver assistit a un
malalt quan ho precisava,  o de no
complir amb el seu deure com a
metge. Per a nosaltres es tracta d’una
qüestió que és, sobretot,  fruit i
conseqüència de la manca d’informa-
ció i d’assessoria que, sobre l’ús o el
mal ús de les noves tecnologies
informàtiques,estem patint els
professionals de la sanitat pública.

Signada per:
Aina Puigmartí Valls.
Xisca Piris Vives.
Bàrbara Flaquer Picó.
Pep Lladó Ollé.
Vinyet Rosés Carbonell.
Mariona Ràfols Vives.
Jerònia Sureda Alzamora.
Antoni Esteva Rosselló.

carta al director
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Una visita a l’exposició Giramon

Els alumnes del centre de Na Caragol
han tengut l’ocasió de conèixer com
viuen els nins i les nines de la resta del
món gràcies a l’exposició Giramon.
Es tracta d’una bona iniciativa del
Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació que pretén apropar altres
cultures als infants d’una forma lúdica
i pedagògica. A través d’uns panells
molts atractius na Torta (una
sargantana) ens convida a viatjar pels
diferents continents i trobar-nos amb
en Brahim, na Celina, n’Esta, na Sunita
i n’Uriel. Durant el viatge els alumnes
de Na Caragol han après com són les
escoles dels diferents països d’origen
dels protagonistes: el Sàhara, Brasil,
Ghana, l’Índia i Nicaragua. Els nins i
les nines també han pogut conèixer
què mengen als diferents llocs i quines
juguetes utilitzen. La veritat és que
l’exposició els ha agradat molt i ha
estat molt interessant.

Na Caragol

noticiari escolar

Ximbombada amb els padrins i les padrines

Tant a l’escoleta com a infantil tenim ben clar que la
manera millor perquè els infants aprenguin una cosa és fer
que ho visquin d’una forma divertida. Per això intentam
que cada una de les activitats que proposam sigui atractiva
per als nostres alumnes. Des de fa uns anys, aprofitam la
festivitat dels Darrers Dies per preparar una ximbombada
amb els padrins i les padrines que permet aprendre una
part ben important de la nostra cultura popular de forma
compartida. Tant la ximbombada que varen fer els alumnes

d’infantil, dia 23, com la que varen fer els alumnes de
l’escoleta, dia 24, varen ser un èxit rotund. Els padrins i les
padrines s’encarregaren de posar el berenar i després de
cantar una bona teringa de cançons tots junts poguérem
omplir la panxa. Tant el professorat com els mateixos
padrins n’estam molt satisfets de l’experiència i segur que
la continuarem els propers anys.
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Sant Bonaventura

noticiari escolar
Col·legi Sant Bonaventura

  Dins el marc de l’assignatura de
medi, els alumnes de segon cicle de
primària van poder gaudir d’una
jornada molt especial. De la mà d’en
Gonçal de Caça i natura van poder
conèixer el món de la caça i la fauna:
el respecte als animals, tant els que es
cacen com els que s’empren per
caçar; la caça sense necessitat de

matar...Tot això és un art ancestral de
caça, de contacte amb els animals i de
demostracions de camp.
Els al·lots van quedar embadalits en
veure i poder tocar els mussols reials,
el falcó, el xoric, l’òliba i l’àguila
americana. Van quedar al·lucinats de
lo grans que són aquests animals i del
seu plomatge. Van participar al torn

de preguntes amb una gran motivació
i en Gonçal respongué a totes les
qüestions com a gran coneixedor i
amant de la natura que és.
  Aquest projecte ens semblà molt
important pel futur dels nostres al·lots,
ja que és necessari que els nins d’avui
tenguin una bona educació de la realitat
ambiental.

Campanya Solidària De Recollida D’ulleres

Durant la segona quinzena del més de gener a l’escola Sant
Bonaventura d’Artà s’ha fet una campanya de sensibilització
i de recollida d’ulleres graduades usades amb una doble
finalitat:
-Conscienciar l’alumnat i les famílies de que es pot esser
solidari i ajudar sense gastar doblers, només amb un poc de
voluntat i recercant dins algun calaix, aquelles ulleres
oblidades.
-Aconseguir el major nombre possible d’ulleres per enviar
a Brasil a través de la ONG Esperit Solidari i d’aquesta

manera contribuir a la millora de la qualitat de vida de
molts de nins i persones en general.
La implicació ha estat important, ja que s’han aconseguit
amb un temps limitat de quinze dies 105 unitats.
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Darrers dies

Sa Rueta
Ja hi tornam esser. Un altre any, pel
Dijous Llarder  i fidel a la cita, Sa
Rueta va tornar sortir.
En el nostre col·legi, com ja fa uns
quants d’anys i per a l’elecció de la
disfressa li hem donat valor a la
imaginació, al reciclatge i a la diversió.
Així ens vénen valents mosqueters,
pirates dolents, tendres princeses,
bruixes bones i divertides, pallassos
polissons... tots amb moltes ganes de
que sigui una hora divertida per passar-
ho bé i poder esser allò que, lliurament,
els agrada esser.

Per altra part, enguany s’han fet tallers d’instruments
propis dels darrers dies. El primer i segon cicle
inventaren  maraques  i les al·lotes i al·lots del tercer
cicle fabricaren amb canya: xorracts i castanyetes
i ossos que ens acompanyaren amb la seva percussió
característica quan cantàvem «Pels darrers dies fan
bulla...», cançons tan arrelades en el nostre poble.
Els nins i nines d’infantil participaren amb xiulets i
moltes rialles.
En acabar Sa Rueta l’AMPA els tenia un bon
berenar dins el pati de pizza i ensaïmada.
Amb una paraula, ens ho vàrem passar d’allò més
bé. Molts d’anys i visca el Carnaval!

Sant Bonaventura

noticiari escolar
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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

Ximbombada
Relacionada també amb aquests dies de festa,
l’AMPA del nostre col·legi va organitzar una
Ximbombada en el gimnàs el dissabte anterior
dia 14. Els ximbombers d’Artà foren els
encarregats d’amenitzar la festa. Els assistents,
ben disfressats gaudiren d’un suculent sopar.
De fet aquesta Ximbombada no va ser més
que la manera d’encetar una setmana plena
d’activitats relacionades amb el carnaval que
va convertir l’escola amb un escenari ple de
caretes, disfresses i cares pintades. Una
setmana que no podria acabar d’altra manera
que amb la celebració d’una altra ximbombada
organitzada pels més petits d’infantil juntament
amb els seus pares i mares, padrins i padrines
i una festa al pati de primària, el darrer dia,
dimarts dia 24 compartint un berenar.
Enhorabona a tothom i que no decaigui la
festa.

Sant Bonaventura

noticiari escolar
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noticiari escolar
Col·legi sant salvador participa amb el fons mallorquí de solidaritat i cooperació

Durant aquesta setmana el centre, com a centre que
pertany a les «Escoles solidàries», ha duit a terme vàries
activitats conjuntament amb el Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació.

A les dependències de l’escola s’hi ha muntat l’exposició «Mira’t el
món», amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat del món en què
vivim, dels desequilibris i de les desigualtats; aprofundint en les
causes que els provoquen i de les conseqüències que se’n deriven.
Ens mostra també el paper de la cooperació internacional i el que
cada un de nosaltres podem fer per ajudar a canviar aquesta realitat.
Els alumnes d’Infantil i els de 1r cicle de Primària sortiren del centre
per visitar l’exposició «Giramón», muntada en els baixos de Na
Batlessa i que permeté als nostres alumnes conèixer com viven nins
d’altres móns i cultures diferents. El muntatge era molt didàctic i molt
adequat per als visitants escolars.

Sant Salvador

Mercadet solidari

Per tercer any, la comunitat educativa del Col·legi Sant
Salvador organitzà un «Mercadet solidari». S’hi podia adquirir
material elaborat pels alumnes d’Infantil; menjar dolç i salat
(coques, panades, cocarrois... elaborats per mares i padrines);
begudes calentes i tot tipus d’objectes de segona mà (llibres,
CD’s, joguines, roba, decoració).
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Sant Salvador

noticiari escolar

Rueta infantil

La recaptació d’aquest any va
destinada a Projectes de
desenvolupament que la germanes de
la Caritat duen a terme a Piura (Perú),
on hi treballa l’artanenca Sor
Margalida Ferrer. S’han recollit uns
2400 €.
Volem donar les gràcies a totes les
persones i entitats que, de forma
totalment desinteressada, han fet
possible que hagi estat un èxit!

Durant aquest curs escolar, els alumnes d’Infantil i Primària
del Col·legi Sant Salvador  desenvolupen un projecte
educatiu dedicat al científic Charles R. Darwin, aprofitant
el 150è l’aniversari de la publicació «L’origen de les
espècies».
Per això, els nostres alumnes es desfressaren tenint com
a referència els estudis d’aquest científic. Els més petits
anaren de «peixos»; seguiren «amfibis»; l’evolució continua
amb els «dinosaures» i les «tortugues»; després «aus»
(Darwin estudià els «arqueòpterix» i els «pinsans»);
finalment hi trobam els «mamífers» (representades per
les «moneies» i les «girafes»).
En finalitzar la rueta, l’AMIPA del centre convidà a un
berenar a tots els pares i alumnes del centre
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noticiari
L’escola del teatre d’artà tancarà si el govern no li dona  suport econòmic
L’escola del Teatre d’Artà, haurà de tancar les seves portes si la Conselleria d’Educació i Cultura no signa amb la
Fundació Teatre Municipal d’Artà un conveni  de col·laboració econòmica de vint mil euros anuals.

Així ho manifestàrem als mitjans de
comunicació el passat divendres 13
de febrer, el president de la Fundació
i batle d’Artà, el cap d’estudis de
l’escola Joan Matamales i jo mateixa
com a gerent de la Fundació.
Amb més de 200 alumnes de tota la
comarca la nostra escola és
capdavantera a les illes en la formació
de les arts escèniques. El projecte
iniciat l’any 2002 s’ha anat consolidant
any rere any creixent en nombre
d’alumnes i de professors.
El juny de 2007 el Govern va treure
una convocatòria per a totes aquelles
escoles que es volguessin adscriure a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic. El
mes de setembre del mateix any, la
nostra escola va entrar el projecte a la
Conselleria. Per primera vegada
veiem la possibilitat de regular els
estudis d’interpretació de grau mitjà,
pont més que necessari, entre
l’ensenyament bàsic i el superior.
Després de més d’un any d’haver
enviat tota la documentació i haver

passat per tres direccions generals
sense treure’n aigua clara decidirem
convocar una roda de premsa per
explicar la situació actual de l’escola.
Dies després la Consellera ens concedí
una entrevista per parlar del tema.
Crec que tots els que aquell dia anàrem
a parlar amb la Consellera i amb tres
dels seus directors generals sortírem
amb la mateixa sensació d’impotència
i ràbia. La resposta fou clara i
contundent, el Govern de les Illes no
podia donar suport econòmic a

l’escola, precisament perquè havíem
engegat un projecte «massa pioner»,
i ells encara havien de resoldre el
tema del finançament  de l’Escola
Superior d’Art Dramàtic.
No donàvem  crèdit al que sentíem,
no ens recolzaven el projecte perquè
anàvem una passa per davant la
Conselleria?! Senyors, la Conselleria

hauria d’impulsar  aquells municipis
que tenen iniciatives educatives
capdavanteres, i que inicien  amb
finançament municipal projectes de
formació que hauria d’assumir la
Conselleria, si realment és cert el que
diuen els polítics que volen impulsar
l’educació i la cultura. És que pot ser
veuen amb mals ulls el fet que la
primera escola adscrita a l’ESADIB
sigui d’un municipi de la part forana?
Si realment volem potenciar la
formació dels futurs actors i actrius de
les nostres illes s’han de recolzar
econòmicament escoles com la nostra.

Maria Isabel Sancho
Gerent
Joan Matamales
Cap d’estudis
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noticiari
Banderes a
l’Ajuntament

Des de fa uns dies
a la façana de
l’ajuntament es
poden veure onejar
tres banderes: la de
la comunitat, l’es-
panyola i l’europea.
D’aquesta manera
l’Ajuntament d’Ar-
tà aplica la llei 39/
1981 de 28 d’octu-
bre per la qual es
regula l’ús de les
banderes en aquells
edificis públics civils
de l’àmbit territorial
espanyol.

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.
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noticiari
Noranta anys

Margalida Massanet Moll va néixer un 14 de febrer de
1919 per tant aquest any ha fet ni més ni manco que 90
anys. Tal esdeveniment  es mereixia una festa, dit i fet,
festa hi va haver.
El passat 14 de febrer els seus familiars es reuniren a casa
seva i va esser una autèntica sorpresa per a ella, de cap
manera s’ho esperava. Varen venir tots els seus familiars
i també tots els seus amics i amigues. Passaren una bona
estoneta i ella es va sentir molt estimada i feliç enrevoltada
de les persones més importants de la seva vida.
Salut i molts d’anys de part de la seva família.

AVÍS

Fins dia 31 de març les persones que
tenguin la condició de titulars de
família nombrosa poden sol·licitar una

bonificació del 90 % de la quota de
l’impost sobre béns immobles urbans.
Aquesta bonificació s’aplica,
únicament, en el cas d’immobles que
constitueixen el domicili familiar i
sempre que el seu valor cadastral no
superi els 100.000 €.

La bonificació esmentada, que
s’atorga anualment, es concedeix a
petició de la persona interessada, que

ha de presentar la documentació
següent:

- Sol·licitud
- Fotocòpia de l’últim rebut de

l’impost sobre béns immobles
- Títol de família nombrosa en vigor

Artà, 24 de febrer de 2009

III Fira d’oportunitats

El proper diumenge, dia 1 de març, tendrà lloc la III Fira d’oportunitats al carrer de Ciutat. La fira començarà a partir
de les 9 del matí i els membres de l’Associació de Comerços i Serveis d’Artà hi participaran posant a la venda els seus
productes a un preu molt més reduït del que és habitual. Aquesta fira serà organitzada per l’Associació de Comerços
i Serveis d’Artà i comptarà amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de
Comerç, del Consell de Mallorca, de PIMECO i de l’Ajuntament d’Artà.

 

C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48
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Testimoni vocacional
«Vaya manera de desperdiciar tu
vida, estás loco, eso fue una mala
experiencia que tuviste, ¿no
preferirías tener un curro donde
ganases bastante y pudieses tener
el coche que quisieras, una casa ,
esto es porque no ha pegado un
buen…, no te hagas cura, tu tienes
que ser un «Ned Flanders», te
apuntas a un camino difícil,de
desperdicio, tu lo que necesitas es
un buena mujer que…, pero ¿tu
estas seguro?¿yo no lo entiendo!!,
¿tu crees en Dios?, estudia otra
cosa y vive la vida y si eso mas
adelante te metes, pero si
no, tendrás a alguien que
te quiera.»
«Infeliç», si faig aquesta
opció, és precisament, per
amor, perquè hi ha algú que
m’estima i es preocupa per
jo.
Tot això varen ser alguns
dels comentaris que vaig
haver d’escoltar quan vaig
dir que entrava al seminari
i encara així hi vaig entrar,
però aquesta no fou la
única dificultat que vaig
tenir, per a que després
diguin que no tenc força de
voluntat i som un poc «vago».
Tenia 10 anys, quan encara
pensava en els reis, i que ses
meves úniques preocupacions eren
l’escola (no hi volia anar, com tothom),
i jugar a futbol a la plaça de l’església.
Aquesta darrera per alguns va ser el
meu gran error, però per a mi crec que
va ser la meva gran sort. I vos diré
perquè. Era un horabaixa de dissabte
i com no!, jugava a futbol davant
l’església, no és que me cridàs un
«ojeador» del Mallorca, perquè tot
s’ha de dir, era molt dolent, sempre
era el darrer en sortir triat i hem
posaven de porter. El que realment va
succeir va ser una cosa molt curiosa,
una sensació estranya hem va recórrer
el cos, com a una emoció interior, vaig

deixar de jugar a futbol i si com si algú
hem tiràs de la mà vaig anar a missa.
I per a «colmo», un dia que hi vaig i el
capellà em diu que me traurà defora.
D’ençà aquell dia vaig començar anar-
hi a missa casi cada setmana. Alguns
deien: «le ha dado el venazo, ya se le
pasará». Però la realitat fou tot el
contrari, vaig continuar anant a

missa inclús qualque dia fener. Un
d’aquests dies vaig tornar a tenir
aquella sensació i sentia que m’havia
de fer escolanet. Així ho vaig fer i
com no va anar acompanyat també
d’una acollida «tan càlida» com la
d’aquell dissabte: «el que faltava, un
altre més» va dir la sagristana de la
parròquia, encara que he de dir que
avui m’estima molt. I com que era el
més petit de tots era la jugueta, això
que avui en dia es diu «bulling». Però
jo sabia que era allà per qualque cosa
especial, de tal manera que vaig jubilar
els escolans que hi havia i els que
vingueren (només venien per anar al

cine...). Fins aquí pot parèixer, més o
manco, normal tot el que he contat.
Un nin de 10 anys que es fa escolanet,
« ja li espasarà» tornaven a dir alguns.
Però va succeir tot lo contrari, un estiu
vaig tenir l’ocasió de conèixer el
seminari menor, em va cridar molt
l’atenció aquests joves i vaig demanar

per ser seminarista
menor, però com
que a ca meva no
ho volgueren la
cosa va quedar
aquí. Fins a l’estiu
següent, vaig tornar
al campament i per
tercera vegada
aquella sensació
m’inundava el cos,
sentia que havia de
ser seminarista i
aquest pic no hi havia
excuses, he de dir
que en aquell temps
ja m’havia plantejat
qualque pic el ser
capellà, encara que
alguns deien: «és una
cosa de nins, ja li
passarà» Lo curiós
d’aquest pic, és que
ningú va fer cap
c o m e n t a r i
«desacollidor» per
dir-ho així. Tan sols

hi vaig haver de ser durant tres anys
seminarista clandestí, casi res. Varen
ser tres anys molt durs. Al meu pare
no li podia dir que anava al seminari,
«jo no hi hagués viscut per contar-lo»
i ma mare també s’oposava molt,
encara que al final se convertís en la
meva còmplice. Per tant per poder-hi
anar una estoneta al seminari havia de
mentir al meu pare, i jo pens ara, no li
resultava estrany que les pel·lícules
del cine fossin tan llargues? Com vos
he dit, varen ser tres anys molt difícils
per jo, lluites, insults, molt de plors,
càstigs ... , però que m’ajudaren molt
a discernir la meva vocació. Lo més
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divertit, o no, va ser l’estiu que havia
de prendre la decisió d’entrar al
seminari major. No oblidaré mai aquell
vespre al cotxe tornant d’entrenar
quan mon pare, al cel sia, hem va dir:
« si estudies el que pens que vols
estudiar – es referia al seminari- pots
començar a fer les maletes i sortir de
ca nostra i que et mantingui el bisbe».
Això, per a mi, va ser com un gerro, no
d’aigua freda, si no geladíssima.
Record que vaig plorar tot el vespre.
«Per què hem passa això a mi Senyor,
tan difícil és que respectin la meva
decisió i estiguin al meu costat com
tots els meus companys». Un company
del seminari diu que Déu ens posa
angelets al camí per a que ens guiïn i
ens ajudin. Puc dir que gràcies a
aquests angelets que foren amb jo en
aquells moments tan difícils, un d’ells
era la meva padrina, al cel sia, ara som
aquí.

Arriba el setembre del 2005 i he de
decidir si entro al seminari. Pors,
dubtes, que diran, que hem farà el
meu pare...Sí, es el que Déu hem
demana i el vull seguir. Aquí es quan
les frases del principi hem varen
bombardejar. El més curiós, gràcies a
Déu, la reacció del meu pare que tan
sols digué: «Vaya manera de
desperdiciar tu vida».
I encara així, amb totes aquestes
dificultats, vaig entrar al seminari. Per
sort moltes d’aquestes dificultats ja
no hi son (com la oposició de mon
pare, que al final ho va acceptar i no
li desagradava la idea), però n’hi ha de
noves, que fan que haguem de suar
per arribar a la meta.
Però perquè vull ser capellà, si durant
tant de temps només he tingut
problemes. Idò, perquè crec que Déu
em crida a qualque cosa especial, i sé
que m’estima amb locura i sempre

està amb jo, sobretot en els moments
més difícils. I aquest amor que Déu
m’ha mostrat també jo li vull mostrar
al món. Entregar la meva vida als que
la necessiten, una vida sense luxes,
excessos, poder, ostentació, fama,
diners, estatus social, tan sols una vida
senzilla, humil, apassionada, plena
d’amor. En la qual, les meves mans
siguin mans de Déu, els meus llavis
siguin llavis de Déu, els meu caminar
sigui caminar de Déu i el meu cor, el
meu amor sigui de Déu, per a Déu, i
amb Déu.
Joan Isern Serra.
(Seminarista que completa la seva
formació col.laborant amb la nostra
parròquia)

de la parròquia
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Tercera
24-02-2009
Artà 6 (sí, SIS) Arenal 1
Ho haveu vist!!!
La gent que va anar a ses Pesqueres
va ser testimoni d’un dels millors
partits que es recorden.
I és que la dita resa que a entrenador
nou victòria segura. Amb una nova
direcció a les banquetes, el tàndem
Darder-Moll, es va veure un Artà
d’Òscar.
Dominàrem al rival, jugàrem bé la
pilota, tenguérem bona col·locació al
camp i aprofitàrem les ocasions de
gol, tot això va provocar que l’Arenal
se n’anàs escaldat.
Aquesta gran victòria com dèiem ha
coincidit amb un canvi de tècnics.
Serà coincidència o serà que l’esperit
que hi va haver l’any passat ha tornat?
Els propers partits ho diran.

Alevins F11
24-02-2009
At Balears 2 Artà 0.
Anar a ciutat de bades.
L’Artà es va disfressar d’equip xerec.
En el pitjor partit de la temporada els
jugadors de l’Artà en cap moment
varen mostrar el que en altres ocasions
han estat capaços.
No va sortir res, el Balears, molt ben
col·locat però individualment inferior,
va fer que els artanencs no gaudíssim
de cap ocasió de gol.
Un partit per oblidar i esperem que
sigui això, només un mal dia, perquè
de moment els errors encara tenen
solució.
Nou en posicions defensives, ja que
fins la temporada passada actuava
en la davantera, va brillar n’Aaron
que va estar gairebé perfecte.
La setmana que ve ens espera el
campió de copa a Ses Pesqueres.
Una victòria espantaria els dubtes.

Benjamins F-8
21-02-2009
Juv. Manacor 3 Artà 1
El mal primer quart sentencià el partit.
Francesc, Alfons, Ferrer, Danner,
Toni, Adrià, Juan, Jaume Andreu i
Malet.
Un primer quart molt dolent per part
de l’Artà acabà amb les esperances
de poder aconseguir la victòria, ja que
els al·lots sortiren bastant despistats i
encaixaren dos gols.
En el segon quart les coses canviaren
un poc i fou l’equip artanenc que va
tenir algunes ocasions per poder reduir
l’avantatge, però no es pogué
aconseguir.
En l’inici del tercer quart el Manacor
aconseguí marcar el tercer però un
minut després Toni aconseguí reduir
la diferència i pareixia que
possiblement podrien remuntar el
partit. A partir d’aquest moment el
partit fou disputat amb ocasions a les
dues porteries, però el marcador no
varià.
Esperem que la pròxima setmana
tenguin un poc més de sort i puguin
aconseguir la victòria.

Pre-benjamins
22-02-2009
Escolar 2 – Artà 0
No hi va haver opcions.
CE Artà: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, Alexander, Carlos,
Sebastià, David i Andrés.
Partit disputat referent a la possessió
de la pilota, però qui va xutar més a
porteria i va tenir les oportunitats va
esser l’Escolar, aconseguint els dos
gols amb el millor que tenen, els
contraatacs.
Es veu que tenen ben estudiada la
lliçó, i saben aprofitar la velocitat dels
seus jugadors, i si no hagués estat pels
nostres porters, la diferència hauria

estat major. L’única ocasió que vàrem
tenir va esser un xut al llarguer de
n’Alexander i uns quants de córners
que no vàrem aprofitar.
Tots nosaltres estem molt satisfets
amb la lluita i l’entrega que fan els
jugadors, i sobretot, veure que estan
contents sigui el resultat que sigui, que
en definitiva és el que volem
aconseguir, que els nins es diverteixin
entrenant i jugant a futbol.
El proper partit és el dissabte 28 a les
9:30 h contra S’Horta, a Ses
Pesqueres.
15-02-2009
Petra 0 – Artà 1
Important victòria per acabar la
primera volta.
CE ARTA: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, Alexander, Carlos,
Sebastià(1), David, Jaume i Toni.
Important victòria per la mínima
davant el Petra en un partit en què si
no hagués estat per la bona actuació
del porter contrari haurien marcat més
gols.
Cal destacar la constant pressió que
varen fer damunt el contrari,
començant per la davantera (Jaume)
i seguida pels mitjos (Carlos, Toni,
Sebastià i Alexander). També la bona
defensa formada per Miguel, Tomeu,
Alberto i David i per les actuacions
del dos porters, en Francesc i en Juan,
que varen ser poques però encertades.
Fruit de la constant pressió va arribar
l’únic gol en un xut dins l’àrea
(Sebastià) que el seu porter, a la fi, no
va poder aturar. Com a anècdota, va
arribar la pèrdua accidental d’una dent
d’en Sebastià, la qual no aconseguiren
trobar, esperem que el «ratoncito
Pérez» el tingui en compte.

Futbol
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Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Artà, 22.02.09
Hormigones Farrutx, 69
Calvià, 82
Parcials: (12 : 16)  (17 : 15)  (20 :
24) (20 : 27)
El tercer classificat, encara que
aconsegueix la victòria, no es sent
còmode davant un «Hormigones
Farrutx»  molt lluitador.
Els artanencs s’enfrontaven a un dels
millors equips de la categoria, que
encara s’ha reforçat des de la primera
volta amb el fitxatge d’un pivot que la
veritat assusta a qualsevol (per altura
i cos). La veritat és que els nostres
jugadors varen seguir dins la tònica
dels darrers partits, jugant bé, però
sense aconseguir la victòria.
El partit va anar com el de la setmana
passada tot el temps per darrere en el
marcador, però anava conservant les
distàncies, màxim 10 punts per sota
durant bona part del partit. A
l’acabament del partit l’equip visitant
va exercí el seu poder i els nostres no
varen poder aguantar-los el ritme.
Mala sort i a seguir treballant.
L’estadística del partit va ser:
Villalobos, A. (16 Punts - 9 Rebots),
Alzamora, T. A. (20-1), Lliteres, X.
(4-5), Carrió, S. (5-2), Dalmau, T. (0-
1) –cinc inicial- Riera, M. A. (22-6),
Cabrer, J. (0-2), Gili, X.  (0-1), Bover,
O. (0-0), Font, T. (0-0), Bernassar, A.
(2-0), Rosselló, M. (0-0)
Eliminats: Alzamora, T. A.
Sóller, 15.02.09
Joventut Mariana, 69
Hormigones Farrutx, 67
Parcials: (26 : 24)  (10 : 11)  (19 :
12) (14 : 20)
No va poder ser. Encara que es va
anar perdent durant tot el partit es
varen tenir opcions fins al final.
Una derrota, potser «dolça», però que
agreuja encara més la manca de
victòries del nostre equip. La veritat
és que es va fer un molt bon partit
enfront dels colíders de la categoria,
però els partits s’han d’acabar

guanyant. El partit va ser molt igualat,
tant sols una becada dels nostres
jugadors quan mancaven 2 minuts per
a finalitzar el partit va fer que l’equip
local aconseguís un avantatge de 10
punts que després va saber administrar
molt bé.
L’estadística del partit va ser: Riera,
M. A. (24 Punts - 12 Rebots),
Villalobos, A. (13-2), Carrió, S. (9-1),
Lliteres, X. (4-2), Dalmau, T. (2-2) –
cinc inicial- Alzamora, T. A. (11-6),
Bernassar, A. (2-2), Bover, O. (0-1),
Gaya, A. (0-4), Gili, X.  (0-0), Rosselló,
M. (0-0).
Eliminats: Villalobos, A.

1a Autonòmica femenina
17.02.2009
Gasoleos Mallorca, 81
Santa Maria,30
22.02.2009
Esporles, 51
Gasoleos Mallorca, 50

2a Autonòmica femenina
Alcúdia, 22.02.09
Ciutat d’Alcúdia, 62
CE Sant Salvador, 42
Parcials: (15 : 14) (11 : 08) (16 :
08) (20 : 12)
Resultat final enganyós pel joc
desplegat pels dos equips ja que l’equip
d’Artà sempre va estar ficat dins el
partit i sols l’esgotament físic i les
faltes personals feren que l’equip local
aconseguís àmplia avantatge.
Bon partit de les nostres jugadores
que aguantaren el resultat fins el minut
26 (33-28) després d’una primera
meitat d’alternances en el marcador.
A la segona meitat, l’equip local
s’imposà gràcies a la seva profunditat
de banqueta (les jugadores
artanenques varen pagar l’esforç
realitzat a la primera meitat) i les
nombroses personals, sobretot de les
jugadores interiors i tenint en compte
que na Carme Santandreu es va perdre
el partit per lesió (així i tot va estar a

la banqueta donant suport a les seves
companyes), feren que les jugadores
de l’Alcúdia fossin superiores en el
rebot, tant ofensiu com defensiu. L´únic
emperò que se li pot posar a les nostres
jugadores va ser la manca d’encert
cara a cistella, ja que varen saber
moure bé la pilota i trobar situacions
relativament còmodes de tir.
Artà, 15.02.09
Artà, 49
Andratx, 56
Parcials: (06 : 13) (13 : 15) (12 :
11) (18 : 17)
Pèssim partit disputat per les nostres
jugadores enfront un rival inferior que
suposa la primera derrota en la lliga.
Un partit per oblidar on el nostre equip
sempre anà per darrera en el
marcador. Les nombroses
imprecisions en atac (tant en el tir a
cistella com en les passades) i la
manca de la intensitat defensiva foren
els factors desencadenats d’aquesta
derrota.

Júnior Masculí
Artà, 21.02.09
Nadal Mobiliari, 66
Santa Maria, 40
Parcials: (17 - 09) (13 - 12) (20 -
05) (16 - 14)
Sisena victòria consecutiva i aquesta
vegada contra el colíder de la lliga.
Aquesta victòria confirma la bona
línia del nostre equip i encoratja a
seguir treballant a cada entrenament.
Sabíem que repetir un partit com el
que férem dins Inca era complicat.
Però tots volíem demostrar al nostre
pavelló, davant la nostra afició, el que
érem capaços de fer i el nivell de joc
que tenim. Vàrem sortir al camp amb
les coses bastant clares, sabíem que
ells eren un equip més fort físicament
que nosaltres i que la seva defensa en
zona era molt tancada i complicada
d’atacar.  Vàrem sortir molt intensos
en defensa i amb les coses clares amb
atac. Es varen robar moltes pilotes i
aconseguirem acabar el primer quart
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amb un diferència de 8 punts a favor nostre.
Al segon quart les errades i la falta d’idees en
atac, contra la defensa en zona va propiciar que
l’equip de Santa Maria aconseguís cistelles
fàcils després de robar les pilotes que perdíem
amb atac. Això va fer que l’equip baixàs la seva
intensitat defensiva i l’equip de Santa Maria va
creure que podia guanyar el partit.
Al descans parlàrem de diverses opcions per
atacar una zona que ens creava moltes
complicacions, l’encert en el tir i una bona
circulació de pilota feren que el parcial del
tercer quart fos de 20-05 i deixava pràcticament
sentenciat el partit. Al darrer quart vàrem
mantenir la diferència i aconseguirem una
victòria molt important que demostra la bona
línia de treball del nostre equip i la seva progressió.
Cal destacar la lesió de Biel Tous que venia
d’una sobrecàrrega muscular i que un mal
moviment al partit feren que s’agreugés aquesta
sobrecàrrega. Esperem que no sigui res i ànim
Biel.
Inca, 14.02.09
Bàsquet Inca, 53
Nadal Mobiliari, 61
Parcials (12:12) (15:17) (11:11) (15:21)
Primer partit de la segona volta i victòria molt
important davant un equip que sols havia perdut
dos partits i ocupa la segona posició a la taula
classificatòria. El Bàsquet Inca a dins casa
nostra ens havia guanyat de 23 punts.
Ja havíem dit que el nostre equip de cada
vegada era més això, un equip i a la pista del
segon classificat ho va demostrar.
Vàrem començar el partit molt concentrats
conscients que teníem opcions de guanyar si
jugàvem amb intensitat i molt concentrats durant
el partit. Però tota la feina feta al primer quart
es va venir a terra al segon amb un parcial en
contra de 10 a 0. Vàrem saber reaccionar a
temps i intensificàrem la nostra defensa i amb
atac vàrem tenir les idees més clares i aplicar
conceptes que havíem practicat als entrena-
ments. Amb això vàrem aconseguir acabar el
segons quart amb una diferència a favor nostre
de 2 punts.
El tercer quart va ésser un calc del primer però
on es va veure la diferència fou en el darrer
quart on els conceptes aplicats en atac front
una defensa zonal ens donaven molts d’espais
per jugar i cistelles més o manco fàcils davall la
cistella.

En definitiva, gran partit i aquesta
victòria ens ha d’ajudar a seguir
fent feina i créixer com equip.

Cadet Masculí
Artà, 22.02.09
Artà Flexa, 44
Muro, 53
Parcials: (09 : 08) (10 : 20) (16
: 10) (09 : 15)
Derrota totalment merescuda del
l’equip cadet, que reflexa la feina
feta durant la setmana. No pot
servir com excusa les baixes dels 3
jugadors de segon any.
Des del primer minut es veia que
els nostres no jugaven a res i no
tenien una actitud correcta, enfront
un rival que sabia que no tenia res
a perdre i va sortir a per totes. En
cap moment vàrem dominar el partit
i sols al tercer quart vàrem donar
mostres de poder inquietar el rival,
però al final la precipitació en atac,
la mala defensa i que cadascú feia
la guerra pel seu compte, ens va
dur a una derrota enfront un equip

inferior al nostre en qualitat,
perquè en actitud ens va
apallissar. L’equip passa per
un mal moment col·lectiu, que
esperem passi aviat perquè la
setmana següent tenim un difícil
compromís dins la pista de La
Salle de Palma.
Palma, 15.02.09
CIDE, 47
Artà, 50
Parcials: (08:0 8) (09 : 11)
(18 : 17) (12 : 14)
Partit difícil el que jugàrem
diumenge a Palma contra el
Cide, un equip que venia de
guanyar al Binissalem i que dins
Artà ens havia creat molts de
problemes.
Vàrem sortir al partit molt freds,
en defensa no érem intensos i
amb atac fallàvem cistelles
relativament fàcils. El rival ens
defensava amb una zona 1-3-1
que complicava molt el nostre
atac, però gràcies que ens
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vàrem aplicar en defensa, ens
manteníem dins el partit i anàvem al
descans amb un avantatge de 2 punts.
Al tercer període tornàrem a sortir
dormits i el rival s’escapava de 6
punts, que així com anava el partit
podia ser molt perillós, però de seguida
ens vàrem aplicar en defensa i gràcies
a un parell de contraatacs ens
tornàvem a ficar al partit que ja seria
ajustat fins al darrer minut, on gràcies
al nostre encert davall cistella va
decantar el partit al nostre favor.
En general bon partit dels nostres on
una vegada més, gràcies a la defensa
vàrem aconseguir la victòria. Destacar
la gran millora de l’infantil Toni
Femenies que cada vegada millora
més en defensa, i com a nota negativa,
els 12 tirs lliures fallats.

Infantil Masculí P1
Artà, 22.02.09
Electro Hidràulica 49
San Agustí 59
Parcials: (10 : 05) (16 : 13) (16 :
17) (07 : 24)
Derrota que ens complica un poc la
classificació per quedar entre els dos
primers però encara depenem de
nosaltres mateixos.
Partit  disputat al poliesportiu de na
Caragol que no es va parèixer en res
en el que els nostres jugadors ens
havien acostumat a veure en els
darrers encontres. El nostre equip va
sortir a la pista ja des d’un principi amb
nervis i no amb moltes ganes de
defensar cosa que féu que així com
avançava el partit els jugadors del San
Agustí ataquessin amb més
tranquil·litat i els d’Artà, cada vegada
més nerviosos, intentaven arreglar les
coses pel seu compte i destruir la
imatge d’equip que els dos primers
quarts sí que havien mostrat. Durant
el tercer quart els nervis augmentaven
i cada jugador feia la guerra més pel
seu compte. Les coses es complicaven
i va acabar com havia d’acabar, amb
derrota del nostre equip en un partit
per oblidar.

Sa Pobla, 15.02.09
Sa Pobla 12
Electro Hidràulica, 62
Parcials: (04 : 25) (05 : 22) (03 :
11) (0 : 4)
Victòria molt fàcil l’aconseguida per
l’equip artanenc enfront un equip molt
més dèbil que el nostre.
Els joves artanencs varen disputar un
bon partit tot i que els rivals no els
posaren les coses gaire difícils a causa
de la gran superioritat física dels
nostres jugadors; els poblers disposen
d’un equip molt jove i amb bastants
jugadors de primer any. Els nostres
jugadors varen sortir al camp
concentrats i ben situats dins el camp
jugant bé en estàtic i corrent bé els
contraatacs cosa que els permeté
agafar una gran distància al marcador
i jugar tranquils en tot moment.
Com a nota negativa, destacar la lesió
del jugador artanenc Manuel Muñoz,
que s’ha fet un esquinç al turmell
esquerra, possiblement estarà de baixa
uns quinze dies.

Infantil Masculí P3
Binissalem, 22.02.09
Binissalem, 66
BORINOS ARTÀ, 67
Parcials: (09 : 16) (10 : 17) (14 : 17) (28
: 11) (05 : 06)
Partit igualat que no es va decidir fins
a la pròrroga.
Partit jugat a la pista del Binissalem,
un equip que estava empatat a la taula
classificatòria amb nosaltres. El
Borinos va començar molt bé el partit,
fent una acceptable defensa i
aconseguint cistelles fàcils. Aquesta
va ser la tònica durant els tres primer
quarts, en els quals els nostres jugadors
van aconseguir controlar el joc en tot
moment, i que els permeté guanyar
aquests tres primers parcials. Però en
el darrer quart, els nostres jugadors es
van confiar, i la defensa pressionant
que aplicà el Binissalem va posar
nerviosos els nostres jugadors que no
aconseguien superar-la, provocant
cistelles molt ràpides i fàcils dels locals.

Quan pareixia que el partit estava
controlat i que es guanyaria, els locals
van encistellar dos triples en els darrers
trenta segons que van provocar que el
partit acabàs en empat. A la pròrroga,
els nervis dels dos equips van dominar;
a falta de 20 segons, un tir lliure dels
locals els posava per davant, però una
cistella ‘in extremis’ d’en Guillem
Massanet va donar la victòria als
nostres jugadors.
La nota positiva la va posar el jugador
del mini masculí Joan Andreu Bauçà,
que va debutar amb l’equip infantil.
Artà, 15.02.09
BORINOS ARTÀ, 61
Bàsquet Manacor, 69
Parcials: (12 : 21) (13 : 18) (06 :
18) (30 : 12)
Superioritat de l’equip visitant; la
reacció de l’equip local en el darrer
quart no fou suficient per guanyar el
partit.
Partit davant el tercer classificat de la
categoria, el Manacor que va saber
fer el seu joc i es va imposar clarament
al nostre equip. Des del primer
moment, els visitants aplicaren el seu
joc de pressió a tota pista, cosa que
posà els nostres jugadors nerviosos,
provocant moltes pèrdues de pilota.
Així, els visitants guanyaren els
parcials del primer i del segon quart,
arribant al descans amb el marcador
de 25 a 39. Al tercer quart, els nostres
jugadors van estar molt desencertats
sota cistella, i això ho va aprofitar el
Manacor per guanyar el parcial per
un clar 6 a 18. Però en el darrer quart,
els jugadors del Borinos van defensar
amb més agressivitat, que els permeté
aconseguir cistelles fàcils i arribar a
col·locar-se a 8 punts, però la
diferència ja era molt grossa i no va
ser possible aconseguir la remuntada.

Mini Masculí
Artà, 21.02.09
C.E. Sant Salvador d’Artà, 76
Porto Cristo, 26
Parcials: (12 : 06) (20 : 10) (20 : 06) (18
: 04) (6 : 0)
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Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
Inici : El dilluns de cada setmana

Informació: C/. Gran Via, 42 – Tel. 971 836 231 -07570- Artà
També a: C/. Elionor Servera, 121-b
Tel. 971 564 302 - 07570 - Cala Rajada

Floristeria
          Xisca

Partit disputat al poliesportiu d’Artà
enfront d’un rival que dins ca seva no
es havia posat gaire resistència, però
que venien amb ganes de donar la
sorpresa.
En aquest partit els nostres jugadors
van estar centrats en tot moment
intentant dur a terme el que les
entrenadores els indicaven. La
defensa va ser molt agressiva i gràcies
a això hi va haver molts de contraatacs
i permeteren moltes passades de
cistelles.
En general, bon partit dels jugadors
artanencs que jornada a jornada van
demostrant una gran progressió i van
adquirint nous conceptes que apliquen
als partits. Ara a seguir fent feina,
perquè així i tot, tenen molt a millorar.
Esporles, 14.02.09
Esporles, 84
C.E. Sant Salvador d’Artà, 48
Parcials: (16 : 00) (16 :11) (10 :
13) (17 :08) (06 : 10) (19 : 06)
Primer partit de la segona volta contra
el primer classificat de la categoria.
L’equip d’Esporles és un bon equip ja
que té bons jugadors tècnicament i, a
més, físicament són més grans i forts
i amb més experiència. Degut a tot
això és fa difícil fer-los front. Ara bé,
el resultat no reflecteix el bon joc que
feren els nostres jugadors el segon,
tercer, quart i cinquè període on feren
el que saben fer i hi posaren moltes
ganes.
També hem de fer esment al primer
quart on és comença a fer habitual
que l’equip d’Artà surti dormit. Aquest
fet ha de canviar i així els partits no es

posaran tan costa per amunt de bon
principi.

Mini Femení
Felanitx, 14.02.09
Sant Alfons, 58
C.E. Sant Salvador d’Artà, 08
Parcials: (08 : 01) (08 : 05) (28 : 0)
(06 : 02) (8 : 0) (0 : 0)
Partit disputat al polisportiu del Felanitx
enfront un equip molt superior
físicament i que està a les posicions
davanteres de la lliga.
Partit molt dolent on les nostres en
cap moment varen poder fer un joc
vistós degut a l’agressivitat de les
jugadores felanitxeres i a la
permissivitat del nin que les arbitrava.
Gràcies a tot això acabàrem amb una
jugadora lesionada a un dit, una amb
un cop fort al braç i un parell amb sang
pels braços. Tot i això, vàrem intentar
jugar amb equip i anar practicant
conceptes de cara al futur, ja que les
jugadores sabien que era un partit
molt complicat i del qual havien
d’intentar aprendre el màxim i
disfrutar, que és d’això el que tracta el
bàsquet en aquestes edats.
Destacar el gran ambient que hi ha
dins l’equip i que tot i la derrota tan
assenyalada, en tot moment les nines
es varen animar cantant i donant ànims
a les jugadores que hi havia dins pista.
Ànims nines, i a seguir fent feina!

Premini
Palma, 21.02.09
Espanyol «La Salle»

CE Sant Salvador d’Artà
Partit complicat el que tenien els
nostres enfront un equip que ja dins
Artà ens havia demostrat ser un grup
molt treballat en tècnica individual.
En general va ser un bon partit dels
nostres, en tot moment estaren ficats
dins el partit intentant donar batalla al
rival. Amb atac jugàvem bé, sempre
cercàvem la millor opció per trobar la
cistella rival, però la nostra defensa va
ser bastant fluixa, deixant masses
facilitats al rival per trobar la nostra
cistella. Hem de millorar la defensa
de línea de passada i anar a les ajudes
si li fuig l’atacant a un company nostre.
Destacar el petit canvi que han fet en
comportament, que esperem que sigui
el començament d’una bona dinàmica
en la qual segur que gaudirem tots
molt més.
Recordar que no hi ha marcador i que
els nostres varen sortir contents i
havien passat gust jugant el partit, que
d’això és el que tracta en aquestes
categories de formació.

Nova pàgina web
El Club Esportiu Sant Salvador
disposa d’una nova web, on hi
trobareu tota la informació del
club: els partits que disputen  els
nostres equips, informació i
fotografies dels jugadors,
comentaris dels partits, notícies,
... No dubteu en visitar-la.
Aquesta és la nova adreça:

www.basquetarta.com o
www.basketarta.com
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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.

Laura Rosselló, del Renshinkan, aconsegueix l’or en el campionat d’Espanya (fase
sector) de judo

El cap de setmana passat, un grup de
14 judokes provinents de diferents
clubs de Balears es desplaçaren fins
a Múrcia per participar al Campionat
d’Espanya de judo. Una vegada
disputats cada un dels combats, s’han
classificat 3 esportistes que passaran
a la fase final que se celebrarà a
Madrid el proper dia 7 de març.
L’artanenca Laura Rosselló, del Club
Renshinkan va aconseguir la primera
posició en la seva categoria. En el seu
primer combat es va enfrontar a la
valenciana Isabel Tomàs, a la que va
derrotar amb la màxima puntuació
per Ippon (10 punts) gràcies a la
immobilització que va fer a la seva
rival. Al segon combat es va trobar a
la també valenciana Marina
Scheneider, a la que va derrotar
novament per Ippon. D’aquesta
manera na Laura es va assegurar el
primer lloc de la fase sector en la

categoria de +78 kg. Els altres dos esportistes seleccionats són el menorquí
Cristian Lorenzo, del club es Castell, en la categoria de +100kg i Míriam
Camacho del Club Mallorca Nord Judo, gràcies al bronze aconseguit en la
categoria de –48 kg.

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
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La Capella Blava
Diumenge, 8- Febrer- 2009

 
www.unraigdartanencs.com 

Sempre m’havia pensat,
ignorant de mi, que això
de la Capella Blava era,
o bé una ermiteta o com
a mínim una cova d’uns
colors especials, i aquest
diumenge, quan prou
vàrem haver caminat i
quan jo trobava que
s’estorbava a arribar la
tal capella, ho vaig
demanar i la sorpresa  va
ser majúscula, doncs la
resposta fou que ja feia
més d’una hora que hi
caminava per damunt, ja
que la tal capella blava
és el nom d’una
muntanya que forma part
de la Serra anomenada del Pas d’en
Bisquerra. Així i tot va ser una excursió
magnifica.
Sortírem de Caimari en direcció a
Binibona, un llogaret amb un encant
especial. Tot plegat és una placeta
envoltada d’una sèrie de cases
restaurades amb gust exquisit que
avui en dia són hotels rurals, però s’hi
respira tanta tranquil·litat i harmonia
que feia ganes de quedar-hi . No ens
cansàvem de badar i de reparar detalls.
La pujada va ser dificultosa per que
part d’ella va ser per dins un pinar
bastant brut, amb abundància de pins
caiguts i ja secs, suposàrem que eren
conseqüència d’aquella ventada que
hi va haver a  Mallorca fa uns sis o set
anys.
Una vegada a dalt i desprès de passar
pel Pla de sa Bassa, lloc on hi ha una
bassa fonda amb aigua, ens dedicàrem
a cercar un pas molt important i
necessari, el pas d’en Bisquerra.
Figurau-vos si és important que la
Serra agafa el seu nom, i si és necessari
que si no se davalla per allà, s’ha de
tornar enrera, no hi ha alternativa.
Dinàrem just al costat d’una paret que
fa de portell del pas, a una redossa

amb un fred que pelava. No de bades
veiem tot el temps el Puig de
Massanella ben enfarinat. Un
termòmetre marcava tres graus i
l’aigua que dúiem era més fresca que
d’una gelera.
Hi férem poques puces, ja que com
diu la dita, el mal camí passar-lo prest,
idò quan vàrem guaitar i vérem la
dificultat del pas, una escletxa en mig
d’enormes roques, la davallada quasi
bé en vertical i amb un desnivell de
molts, molts de metres, no importa
que digui que les més porugues ens
vàrem esborronar i tothom només
frisava de ser a baix. Hi havia l’ajuda
d’un fil d’acer clavat a la paret per
poder-s’hi aferrar, però així i tot, era
ben delicat i s’havia d’anar molt alerta.
Davallàrem tira, tira, sense que hi
hagués res de nou i una vegada a baix
tothom va anar a contemplar la que es
diu que és l’alzina més vella de
Mallorca i per ventura la més grossa.
És unes vistes! Quatre homes no
bastaren per abraçar-la, el tronc és
buit i té un forat per on hi poden entrar
dedins, i a més, té part del tronc i
d’algunes branques folrades d’herba
roquera i falgueres. Sembla treta de
temps prehistòrics.

Passàrem pel davant les cases
d’Alcanelleta i seguirem de cap a la
font de la mina, sempre amb la visió, al
nostre costat dret, dels penyals alts i
majestuosos de la Capella Blava.
Després de la font, anomenada també
dels xiprers perquè el camí que hi du
té una bona filera de xiprers, una
davallada serpentejant per dins un
pinar amb uns pins extraordinàriament
alts, ens dugué a entrar dins el Bosc
Gran de Biniatró, un esplèndid alzinar
travessat per un camí magníficament
construït que ens oferí belles imatges
com la recta del pou.
Una vegada passat el Bosc Gran, un
portell a l’esquerra ens va du a les
senyorívoles cases de Biniatró, per on
passàrem degut a tenir coneguda i
permís, ja que són terrenys particulars
i habitualment no es permet travessar
per aquest camí.
Sortírem devora les Fonts Ufanes, a
Campanet, on donàrem per acabada
l’excursió que va rebre l’elogi de tots.
Per cert, diuen que les Fonts enguany
han brollat, excepcionalment, set
vegades.
F.G.
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Especialitats en

Ensalades

Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

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

Vólei

Diada de vólei
El dissabte 14 de febrer es va celebrar
en el poliesportiu Na Caragol d’Artà
la segona diada de vólei a la Comarca
de Llevant, corresponent als Jocs
Escolars del Consell de Mallorca entre
el Club Voleibol Manacor i el Club
Vólei Artà. El Club Vólei Artà hi
participà amb 2 equip alevins i 3 equips
benjamins i el Club Voleibol Manacor
amb 2 equips alevins i 1 benjamí. Els
joves jugadors i jugadores artanenques
ja no mostraren els nervis inicials de la
primera diada i pogueren demostrar
una mica més els seus avanços.

Infantil femení
13-02-09
C.V.Artà 3
Escorpí Sant Ferran 1
24-26 / 25-17 / 25-22 / 25-17
C.V.Artà: M.Victòria Sorel, Catalina
Rozalen, Catalina Rebassa, Mara
Riera, Maria Mestre, M. Del Mar Gil,
Margalida Fuster i M. Magdalena
Ginard.
No va jugar massa bé l’equip infantil
que va haver de remuntar un set en
contra i acabà guanyant 3 a 1. Les
artanenques no sortiren centrades en
el partit i el Sant Ferran ho aprofità per
endur-se’n el primer set. Poc a poc
arribà la reacció de les nostres, encara
que sense desplegar un gran joc, i es
feren amb els tres sets següents.
21-02-09
Sant Josep 3
C.V.Artà 0

25-17 / 25-9 / 25-16
C.V.Artà: M.Victòria Sorel, Catalina
Rozalen, Maria Mestre, Marley
Ravelo, Maria Bel Matallana, Catalina
Rebassa, Marta Riera, Margalida
Fuster i M. Magdalena Ginard.
Partit d’alts i baixos,  tal i com ens té
acostumat l’equip d’Aina Ferragut.
Enfront hi havia el líder imbatut de la
categoria i la veritat és que la
diferència entre ambdós és menor
que la que hi ha a la classificació. La
diferència principal està en l’actitud
dins la pista. Les nostres començaren
més o menys bé, igual que al partit
contra el Vilafranca, i anaren igualats
fins a la meitat de set, fins i tot estones
per davant, però a partir d’aquí, les
col·legials s’escaparen davant la

passivitat artanenca. El segon set va
ser per oblidar i l’equip local passà per
damunt de les artanenques. En el
tercer, tornar la igualtat fins a meitat
de set, on les del Sant Josep tornaren
a aprofitar-se dels alts i baixos de les
artanenques i sentenciaren el partit.
14-02-09
Sóller A 3
Bar Poliesportiu Artà 0
25-20 / 25-23 / 25-19
Bar Poliesportiu Artà: Laura Servera,
Carme Alzamora, Núria Brazo,
Margarita Marcos, Jasmin Barreiro,
Lidia Lucena i Maria Bonnin
Derrota contra un rival directe en els
llocs alts de la classficació. L’equip
de Toni Massanet no acabà de
funcionar en la seva visita a Sóller. La
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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.

recepció va errar bastant i d’això se’n
va ressentir tota la resta del joc
artanenc. El segon set va ser el més
igualat però les de la Vall encertaren
en els punts claus.
20-02-09
Bar Poliesportiu Artà 2
Sagrat Cor 3
22-25 / 25-23 / 18-25 / 25-18 / 17-19
Bar Poliesportiu Artà: Laura Servera,
Carme Alzamora, Núria Brazo,
Margarita Marcos, Jasmin Barreiro,
Lidia Lucena i Maria Bonnin
Partit igualadísssim entre el quart i
cinquè classificat i que es va decidir
en un cinquè set d’infart amb 17 a 19
per a les col·legials. Els dos equips
disposaven d’un bon servei, i per contra
les recepcions dels dos no eren molt
bones, així, s’aconseguien sèries de
punts consecutius que obrien forat en
el marcador. En atac cap dels dos
conjunts decidia i els punts eren llargs.
L’equip artanenc va haver de
remuntar per dues vegades un
marcador advers però no ho va poder
culminar en el cinquè. El partit va
durar més de dues hores i cal agraïr
l’esforç dels dos conjunts, llàstima
que sols un dels dos pogués gaudir de
la victòria.
13-02-09
Alaró A 0
Restaurant Son Bessó 3
6-25 / 9-25 / 12-25
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, M. Fca Bisbal, M. Bel
Artigues, Teresa Esteva, M. Bel

Ginard, M. Ginard, Cinzia Zizzo i M.
Fca. Pastor
Victòria clara tot i les baixes de l’equip
infantil en la seva visita a Alaró. Tal i
com ho demostren els parcials, les
artanenques no tengueren massa
dificultats per superar a l’Alaró i així
continuar comandant la classificació
en solitari
21-02-09
Restaurant Son Bessó 3
Pòrtol 0
25-13 / 25-15 / 25-16
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, M. Fca Bisbal, Joana M.
Casellas, Estelle Goonesekera, Glòria
Quintanilla, Teresa Esteva, M. Bel
Ginard, M. Ginard, Cinzia Zizzo i M.
Fca. Pastor
Visita del Pòrtol, un equip de la part
mitja de la taula classificatòria i bon
partit de les infantils, que dominaren
l’encontre de principi a fí. El servei
artanenc funcionà,  fet que dificultà el
joc visitant i pogué construir jugades
amb certa comoditat.

Cadet masculí
14-02-09
Sant Josep-Pòrtol 1
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
25-21 / 22-25 / 12-25 / 14-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Miquel Vives, Albert Piris, Joan
Bernat, Josep Bernat, Miquel Torres,
Toni Ferragut,  Andreu Sureda i Joan
Marc Piris.
Va haver de remuntar un set l’equip
cadet a la pista del Sant Josep, i acabà

imposant-se amb claretat en el 3r i 4t.
En el primer i segon set els artanencs
no acabaven de trobar-se còmodes i
no desplegaven el seu millor joc. El
primer set va caure del costat local i
en el segon varen haver de lluitar de
valent per igualar el marcador. En el
tercer i quart, amb l’equip més centrat,
pogueren demostrà el seu millor joc i
acabaren imposant-se per 1 a 3.

Cadet femení llocs 1 al 6
14-02-09
DUPLICAT ARTÀ 3
Alaró 0
25-6 / 22-9 / 25-18
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Victòria Quintanilla, Laura
Kuhne, Antònia Maria Carrió, Maria
Bel Silva, M. Francisca Infante, Aina
Ferragut i Aina Arrom.
Victòria contundent de les cadets en
el segon partit del Campionat de
Mallorca.  L’Alaró ja havia estat un
rival en la primera fase i coneixen
l’equip i no les donaren cap opció, tal
i com ho demostren els parcials. En
els dos primers sets les artanenques
jugaren un joc molt seriós, basat en un
efectiu servei que donava molts punts
directes i deixava pràcticament
sentenciats els sets. En el tercer arribà
una mica de relaxació per part de les
artanenques, cosa que aprofitaren les
alaroneres per sumar més punts.

Juvenil femení Lliga d’or
14-02-09
Esporles 0
TOLDOS ARTÀ 3
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 7-25 / 13-25 / 9-25
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Victòria Quintanilla, Katty
Alisson, Maria Bel Silva, M. Francisca
Infante, Aina Ferragut i Aina Arrom.
Tot i haver jugat el matí contra l’Alaró
en categoria cadet, les artanenques
trobaren poca resistència en la seva
visita a Esporles i s’imposaren amb
claretat. El servei artanenc va
funcionar molt bé, ja que donà molts
punts directes i a més impedia construir
a les locals. En atac també estaren
molt encertades les artanenques, que
tampoc trobaren massa oposició dins
la defensa de primera i segona línia
locals.
18-02-09

TOLDOS ARTÀ 2
Pòrtol 3
22-25 / 30-28 / 25-23 / 26-24 / 15-12
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Victòria Quintanilla, Katty
Alisson, Maria Bel Silva, Laura Kuhne,
M. Francisca Infante, Aina Ferragut
i Aina Arrom.
Un dels millors partits de vólei que
s’ha pogut veure en el poliesportiu Na
Caragol des de la seva inauguració.
Les cadets artanenques plantaren
cara a un tot poderós Pòrtol juvenil en
un partit de més de dues hores de joc
i que acabà decidint-se del costat
visitant per un ajustat 12 a 15 en el
cinquè set.  Els dos conjunts oferiren
un gran espectacle al nombrós públic
assistent i ningú se’n anà decepcionat
del partit. Durant les dues hores de
joc, cap dels dos conjunts aconseguí
avantatges importants en el marcador
i així ho reflexen els parcials dels cinc
sets. Això va fer que no hi hagués cap
moment de relaxació en tot el partit.
En els dos sets que va guanyar el
conjunt artanenc, va haver de
remontar un 21 a 24, fent les delícies
dels aficionats d’Artà. Els dos equips
lluitaren molt en defensa,  ja que tant
un com l’altre disposaven d’un ampli
repertori atacant. El conjunt artanenc
va fer una gran tasca en recepció i
això va ser una de les claus del bon joc

local, ja que les permeté construir
jugades d’atac efectives. En el cinquè
set s’arribà al final amb un 11 a 14 per
el Pòrtol i es pensava en una altra
remuntada però no va poder ser. Així
i tot, les nostres gaudiren del partit
com si l’haguessin guanyat i
demostraren que si són capaces de
jugar així en la categoria cadet, podran
arribar molt amunt.
21-02-09
Bunyola 3
TOLDOS ARTÀ 1
 22-25 / 25-20 / 25-17 / 25-22
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Victòria Quintanilla, Katty
Alisson, Maria Bel Silva, M. Francisca
Infante, Aina Ferragut i Aina Arrom.
El llarguíssim i dur partit contra Pòrtol
passà factura a les artanenques en la
seva visita a Bunyola. Amb les
jugadores sense acabar de recuperar-
se havien d’afrontar un altre partit
intens contra el Bunyola juvenil, un
equip que havia posat en moltes
dificultats a les artanenques en la
primera volta i que acabà 3 a 1 per a
les d’Artà. L’equip artanenc arribava
justet de jugadores, amb dues no massa
fines per malaltia i amb Pilar García
que es va lesionar a l’escalfament
abans de començar. Tot i no jugà molt
bé les d’Artà estaren dins el primer
set fins als punts finals, on foren més
encertades que les locals i guanyaren
el primer set. En els altres faltà la
intensitat i la motivació que hi hagué
contra el Pòrtol i això ho aprofità el
Bunyola per escapar-se en el
marcador a meitat dels tres sets
següents i així guanyar el partit.

Segona femenina
14-02-09
IBESPORT ARTÀ  3
Pòrtol 1
28-26 / 25-16 / 12-25 / 25-15
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió, Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera i Rosario
Llaneras.

Bon partit de les sèniors que feren una
gran remuntada en el primer set, i
després d’anar perdent 0 a 8,
guanyaren 28 a 26. En el segon va
seguir la mateixa tònica, amb un joc
sòlid de les artanenques  i donant
poques opcions a les visitants. En el
tercer arribar una mica de relaxació i
l’equip no es va parèixer en res al dels
altres dos sets, cosa que aprofità el
Pòrtol per guanyar amb claretat.
Després de l’ensurt, les d’Artà s’hi
posaren de nou i sentenciaren el partit
amb un bon quart set.

21-02-09
IBESPORT ARTÀ  3
Rafal Vell 0
25-19 / 25-17 / 25-23
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió, Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera i Rosario
Llaneras.
Una altra victòria de les artanenques
que després de jugar pràcticament
tota la primera volta a fora camp, ara
tenen bastants partits al poliesportiu
d’Artà. Les nostres varen ser
superiors a les de ciutat, encara que hi
va haver moments en que les coses
s’igualaren, sobretot en el tercer set i
varen haver d’apretar de valent per
no allargar el partit. La diferència va
estar en el servei i en atac, on les
d’Artà eren més efectives que les
visitants.

Primera balear masculina
14-02-09
MAGATZEMS MOYÀ ARTÀ 1
Bunyola 3
23-25 / 25-23 / 21-25 / 22-25
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Tobias Widmer, Miquel Angel Tous,
Joan Martí Maria, Pere Piris i  Miquel
Pastor. Lliure, Jaume Rodríguez
Visita del líder imbatut de la categoria
i partit molt igualat el que es va poder
veure al poliesportiu d’Artà. Els dos
primers sets es decidiren per petits
detalls i amb mínima diferència, el
primer va caure del costat visitant i el
segon el guanyaren els artanencs. En

esports
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el tercer i quart es va seguir amb la
mateixa dinàmica però els bunyolers
estaren més encertats en els punts
decissius i es feren amb el partit.
22-02-09
Alcúdia 3
MAGATZEMS MOYÀ ARTÀ 2
25-20 / 25-21 / 24-26 / 22-25 / 15-10
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Toni Oliver, Tobias Widmer, Miquel
Angel Tous, Joan Martí Maria, Pere
Piris i  Miquel Pastor. Lliure, Jaume
Rodríguez

esports
...I un altre partit a cinc sets i van…
Era un partit per deixar sellada la
permanència si es guanyava, ja que
l’Alcúdia era un rival directe en la
classificació, però no va poder ser i
haurem de seguir patint una miqueta
més. Els dos conjunts es jugaven molt;
l’Alcúdia, no quedar despenjat en la
seva lluita per a la salvació i els
artanencs, allunyar-se d’un rival
directe. Els locals sortiren més centrats
i encertats i es col·locaren amb dos
sets d’avantatge. Els d’Artà, enlloc

d’anar-se’n cap avall començaren el
tercer set amb ganes, amb la intenció
de millorar la seva imatge i així
començar una nova remuntada. Es
feren amb el tercer set per un ajustat
24 a 26, amb el quart, empatant
l’encontre però no ho pogueren
arrodonir, perdent en el cinquè per 15
a 10.

Natació

El dissabte 14 de febrer va
tenir lloc el «Trofeu Velocitat
de Calvià», amb la participació
de 8 nedadors/es del Club
Aigua Esport Artà. Els
resultats varen ser els
següents:
- 50 lliures: Marc Bisbal (89),
27"13, rebaixant la seva
marca personal; Dani
Alzamora (94), 31"67; Roc
Bisbal (98), 42"40, rebaixant
la seva marca personal; Julio
Mayol (98), 50"36; M. Angels
Ribot (92), 31"67; M. Antònia
Ribot (93), 32"78; Alicia
Barba (94), 34"29; Anabel
Díaz (94), 38"07.
Relleu 4 x 50 estils mixte: M.
Antònia Ribot, Marc Bisbal,
M. Angels Ribot i Dani
Alzamora, 2’21"58.
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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

Comentari hípic

En aquesta quinzena només han puntuat dos
cavalls encara que han aconseguit la victòria.
Misteriós Mar, de les quadres Blaugranes,
aconseguint la victòria a una carrera
concertada per a aprenents a  Son Pardo
amb un registre de 1.20 sobre 2.600 mts,
mentre que el cavall Onclesim VX, de la
quadra Sa Corbaia ja acumula dues victòries
en només tres carreres disputades.
Per a finalitzar anunciar que el proper cap de
setmana estan programades carreres de
caràcter especial tant a l’hipòdrom Municipal
de Manacor com a Son Pardo.
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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

Ciclisme: Enric Mas guanya al passeig Marítim

La temporada 2009 de ciclisme ha
començat. S’ha de resaltar la notable
participació del nins i nines de l’escola
de ciclisme Miquel Alzamora, amb
un total de vuit ciclistes: dos en la
categoria principiant, Adrià Lorenzo
Paniagua i Francina Esteva Alzamora;
un en la categoria aleví, Toni Ginard
Jaume; tres en categoria infantil, Enric
Mas Nicolau i els germans Jaume i
Lluís Ferrer Ginard, i dos a la màxima
categoria d’escoles, cadet, Jeroni
Esteva Alzamora i Miquel Angel
Ferrer Ginard.
Les curses es varen dur a terme al
passeig Marítim de Palma minuts

abans de la 1a etapa de la Challenge
Illes Balears  per a ciclistes
professionals.
Hem de destacar la victòria d’Enric
Mas. Aquest any 2009 n’Enric serà
uns dels màxims exponents de la
categoria infantil de les Illes Balears.
Els més petits, principiants i alevins,
varen començar fent una gimcana
per millorar les habilitats amb la
bicicleta. Després feren una volta
neutralitzada al circuit amb els infantils.
Els infantils feren 4 voltes al circuit del
passeig Marítim amb esprint final.
L’artanenc Enric Mas s’imposà a tots
els seus rivals a l’esprint.

  Els cadets feren 8 voltes de les 10
inicialment previstes. També amb
esprint final. El guanyador va ser M.
Caldentey i els dos participants
artanencs, Jeroni Esteva i Miquel
Àngel Ferrer foren cinquè i sisè
respectivament.
La pròxima competició amb
participació d’alguns nins de l’escola
serà dia 28 de febrer , que debutaran
al velòdrom Palma Arena .

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 14 15 21 22

GENTILLE DE 1.17 20

JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 8

MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 8

MISTERIOS MAR 1.17 17 1ER 4
MY DREAM 1.15 5

NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.20 11

NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 4

ONCLESIM VX 1.21 8 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 12

NOM DEL 

CAVALL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE FEBRER

LIDER:  NADIVA CL
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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

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Verba volant

Acaba la primera part del «llatí de cuina» que diem a
Mallorca o «llatí d’apotecari» com el coneixen els
valencians, sentenciant que «scripta manent». Tot aquest
enrenou és per a dir que les paraules les se’n du el vent i
es perden com el fum.  El contrari dels mots escrits, que
romanen molt temps gravats en pergamins, folis, fustes,
parets i monuments molt varis i diferents i els enamorats
de les lletres o els simples espectadors de la vida els poden
tenir al seu abast durant tota la seva existència i fer hereu
a les següents generacions d’escrits familiars, testaments,
certificats de naixement, cartes a l’enamorada, cançons
antigues, i un munt d’assumptes que romanen dins les
petites caixes fortes casolanes i al manco es guarden
durant una o dues generacions.
Aquesta consideració ara ve gravada, per bé o mal, per la
informàtica o els telèfons mòbils que ens ofereixen texts
copiats de llibres o qualsevol fòtil que es pugui llegir o
escoltar. Pobres llibrers i pobres autors. No volien tassa i
ara en tenen tassa i mitja.
                                                       .-.-.-.-
No record des de quan som lector de la revista Bellpuig,
encara que suposo que és el mateix o paregut temps del
que som subscriptor. De fet en tost de posar una data,
podria dir senzillament des de «el principi». Plasmats en
aquestes fulles he après a llegir les benaurances de les
quals gaudeixen els meus paisans, just pel fet de viure a
l’antiga Almudaina.
Avui, emperò,  m’agradaria ser part activa d’aquest
exemplar i deixar-vos uns mots amb l’únic tema que mig
pentín: la paremiologia. Perdoneu-me si fóra massa atrevit

i fins i tot grosser, donant-vos alguna de les cançons que
fa un poc més d’un any aquest paisà nostre Jaume Cabrer
Fito ens regalava dins el llibre «Cançons dels darrers
dies».
Així que canviarem el xip i en lloc de recitar-vos cançons
us diré un manadet de proverbis referents tots al mes
d’abril. Veieu:

«Quan l’arbre és ben esporgat, per l’abril treu el seu
esclat.»
«Per sant Jordi, espiga l’ordi, per sant Marc espiga el blat.»
«Si el dia tres d’abril el cucut no fa piu-piu, és que és mort
o que és viu, però anuncia un mal estiu.»
«D’abrils i senyors, n’hi ha pocs que no siguin traïdors.»
«No és tan dolç l’abril florit que no geli qualque nit.»
«Quan l’abril s’enfurany, és el mes pitjor de l’any.»
«Per l’abril, després de la pedregada ve la gelada.»
«L’abril no té abric ni el pobre no té amic.»
«Abril mullat, mal per l’hort, bé pel sembrat.»
«Si no plou per sant Jordi, tururut ordi.»

El sen Jaume des quart minvant (Jaume Alzamora Bisbal)

col·laboració
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Del meu recer

Sor Maria Servera
Música, neules i brodats

Per les festes nadalenques d’enguany,
els mitjans de comunicació en general
han destacat la perfecció de les neules
de la monja de la Caritat Sor Maria
Servera, natural d’Artà i que
actualment viu al convent de la barriada
de Sa Vileta, de Ciutat. Les seves
admirables creacions de neules s’han
pogut contemplar durant les passades
festes a l’exposició del casal Balaguer,
de Palma.
Si ens dediquéssim a comprovar la
gent que un dia ja llunyà deixà casa
seva i els seus i, per feina o per altres
motius, començaren una nova vida,
veuríem que tots ells duen al cor les

inquietuds musicals, influïda pel seu
pare, en Joan Leu, germà del pare
d’en Joan del forn d’en Leu, del carrer
de Santa Margalida. La seva esposa,
anomenada Aina, tenia una germana
coneguda per ésser una bona cosidora,
na Joana Aina Rossa, que vivia a ca
seva, al carrer de Ciutat. Na Maria
tenia una germana, n’Aina, casada
amb en Joan de Son Arbós, excel·lent
trompetista i anaren a provar sort per
l’Argentina, d’on ella mai més tornà,
ja que morí de ben jove.
Al cap dels anys, na Maria Servera
aprengué a brodar al taller de ca’n
Gananci (brodats Bujosa), fundat i
dirigit per na Maria Bujosa Tous, dona
culta i de gran personalitat, que
juntament amb el seu germà Joan,
eren els propietaris de la impremta
«L’Activitat» i de la única llibreria
que, per aquell temps, existia al nostre
poble i que era el focus cultural més
important de la cultura artanenca.
Na Maria Servera ben aviat es va
convertir en la mà dreta de na Maria
Bujosa. Aquells anys, el prestigiós
taller de Brodats artanencs anava
adquirint premis on es presentaven
les seves creacions de punt antic o
punt mallorquí.
Entre d’altres al·lotes que, com ella,
brodaven al taller hi havia: na Maria
Vicens; na Xima; n’Antònia Nonga,
que fou bibliotecària de La Caixa; na

Maria Oliver, que encara fa
meravelles en l’art del brodat; dues
germanes Femenies, una d’elles
casada a Bunyola; na Rosa Xamena,
de ca’n Nadalet, casada amb en
Tomeu Bolló; na Maria Palou, na
Catalina Payeras, vídua del militar
Coca i filla de l’amo en Miquel,
propietari de ses Païsses.
Als 23 anys, na Maria Servera va
tenir la vocació de fer-se monja i quan
ho comunicà a na Maria de ca’n
Gananci, aquesta li oferí participació
al negoci, però la decisió va ésser més
forta que l’oferta .
La nostra paisana, Sor Maria, durant
molts d’anys ha realitzat la seva labor
pedagògica al terreny musical i també
es dedica a ensenyar les tècniques del
punt mallorquí. Té una valuosa
col·lecció de dibuixos originals que ha
fet al llarg de la seva vida.
Va fundar, al Coll d’en Rebassa,
l’agrupació musical Cop d’Escodra,
que encara dirigeix després de prop
de quaranta anys d’existència.
Com dèiem, na Maria Servera és un
exemple d’activitat, artanenca de cap
a peus i una dona d’empenta.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Juntament amb na Dolça Mulet el vespre de la inauguració al Casal Balaguer

seves arrels. Escampats pel món hi
trobaríem un estol d’artanencs que
anaren a recórrer el camins que
marcarien el seu destí. Artanencs que
han vist transformada la seva
personalitat per avatars devinguts lluny
de les nostres circumstàncies
quotidianes. Tant és així que a molts
d’ells se’ls ha perdut la pista i altres
que quasi no els reconeixen quan, al
cap de molts d’anys, han tornat el seu
poble. I així es converteixen en externs
dins casa seva sobretot per les
generacions joves.
A l’article d’avui, volem trencar
l’esmentada desmemòria, destacant
la labor d’una artanenca que és
persona de bones qualitats humanes i
un terbolí d’activitat.
Devers els anys 50 na Maria Servera
Femenies era una joveneta amb

Maria Servera  amb la seva exposició de
neules.

col·laboració
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I.– I dins sa presó, quin temps hi
estàreu?

A.– Set mesos, set mesos! I
llavors vaig venir aquí, i quan vaig
venir, venia empegueït, jo, quan
vaig... vaig sortir, que vaig venir.. jo
me pareixia que tothom me signava
amb so dit... I un dia estàvem aquí
on... està es Serverí,1 que aqueixa
casa era de... d’un que li deien Tomeu
Comuna i... i amb això veig pujar
aquest home, per sa carretera per
amunt, i pujava per sa part des... des
bancs, i nosaltres estàvem en aqueixa
altra banda, i quan va ser davant El
Dorado creua sa carretera i ve
directe de cap a mi i dic, «Vatua el
món! ara aquest home ve a saludar-
me»... i... quan va ser com d’aquí en
es portal, jo m’aixec perquè vaig
veure que venia per mi, com que me
mirava... «Hola, Toni, com estàs?»,
«Bé, i tu?», «També. Eh?... ha estat
xerec això que hem passat, eh? Tu
has passat lo teu, però nosaltres també
hem passat lo nostre»... i era de ses
dretes aquest, era... eh?... dic «Sí,
vertaderament tots hem passat... tots
hem passat lo que hem passat molt
de mala gana! Perquè.... fer mal...
fer mal... una persona que més o
menys té es sentiments humans, li fa
molt d’assumpto! I jo, fins aquí, no
creia haver ofès ningú... perquè tu
em coneixes bé, saps es meus
sentiments... i amb una paraula, però
comprenc que una guerra civil no té
consol! Son pare mata es fill, es fill
mata sa mare... amb na paraula... no
hi ha control!».

La causa 156 / 41

   La Causa Ordinaria 156/1941
es va instruir contra els paisans
Antoni Ginard Llabrés; els germans
Rafel i Jaume Genovard Ramis,
Llubiners; Jaume Payeras Pastor,
Metxo; els germans Gabriel i Joan

Alzamora Cañellas, Llovetins; i Miquel
Alzamora Sureda, Cama, «por su
actuación en relación con el
GLORIOSO MOVIMIENTO NA-
CIONAL».
   Son les set persones que a les tretze
hores (les tres, hora d’estiu d’ara) del
15 de maig de 1941 es presentaren a
la Guàrdia Civil després d’estar
abscondits durant prop de cinc anys.
A tots se’ls va prendre declaració
sobre els motius d’haver-se amagat,
on s’estaren, quines persones veren...
Les respostes devien ser les pactades
perquè obeeixen a un mateix patró.
   Antoni Ginard declarà que tornava
«convencido de estar equivocado
en sus ideas, quería acatar las
órdenes del Gobierno y que no
quería continuar más en su vida
errante.» segons el redactor de
l’atestat.
   A la causa s’hi uneixen informes
individuals. D’Antoni Ginard el Cap
Local de Falange, en data 10 de juny
de 1941, en diu. «es sujeto de
conducta que deja algo que desear;
de ideología política extrema
izquierda, propagandista local de
las doctrinas socialistas y elemento
peligroso, que estaba afiliado a los
partidos políticos «Alianza Obrera
Artanense» y «Agrupación Socia-
lista», siendo de éste President y
Vocal 1º de aquél. Como represen-
tante de los socialistas formaba
parte de la gestora municipal de
esta localidad durante el dominio
del frente popular. Es contrario al
Movimiento Nacional.»

El dia 18 de juny foren traslladats,
tots, de la presó de Manacor a la
Provincial de Palma.

El 3 de juliol Ginard declara davant
el jutge militar que qui el perseguia el
1936 era qui aquí hem anomenat
Ramon Casesnoves.

En data 29 de juliol del mateix any
el Capità General desestimà la petició

Retalls d’un anys trencats

Antoni Ginard Llabrés, Metler (10.02.98 – 22.11.85), (IV part  i final)

de llibertat provisional que Antoni
Ginard havia presentat en data del dia
3.

El 31 d’agost, davant el Jutge
d’Artà, Ramon Casesnoves respon a
les preguntes del Jutge que instrueix
la causa i confirma que, efectivament,
els primers dies del moviment anà a
cercar Antoni Ginard i altres «obe-
deciendo órdenes enérgicas de
elementos de Falange» i que «a
juzgar por las conversaciones
dedujo era que tenía que presentar-
los el declarante u otros de la
Organización y principalmente al
Ginard, vivo o muerto al objeto de
que no se presentaran a la Guardia
Civil por que la consideraban
demasiado indulgente.»2

El Jutge prossegueix les indagaci-
ons sobre la conducta de Ginard. En
data 1r d’agost Bartomeu Moyà
Amorós declara a favor d’Antoni
Ginard: «de conducta intachable y
buena moralidad creyendo funda-
mentaron su ocultación por cons-
tarles la persecución enérgica que
elementos de Falange les profe-
rían». Entre tant, van concedint la
llibertat provisional a alguns dels set
que es presentaren junts a la Guàrdia
Civil: els germans Ramis Genovard,
Miquel Alzamora, Jaume Payeras...

El 29 d’agost Bartomeu Alzina,
caixer de la Caixa Rural d’Artà declara
«en términos generales estaban
todos conceptuados como personas
de buena conducta y buenos
antecedentes. En cuanto a su
actuación política, por lo que de
público se decía, eran considera-
dos como elementos de ideología
izquierdista y de los que de
ordinario frecuentaban el local
de Alianza Obrera y Agrupación
Socialista; en cuyas ideas se
destacaban Antonio Ginard Lla-
brés, que era miembro de la
Directiva y Gestor Municipal.»

col·laboració
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El 1r de setembre és Antoni Vives

Nebot, que fou Cap de Milícies de
Falange, qui declara que «Antonio
Ginard Llabrés, miembro de la
Directiva y Gestor municipal,
aunque de carácter apacible e
intachables antecedentes, expre-
sando particularmente y a su modo,
las conveniencias del izquierdis-
mo». També és requerit per explicar
les persecucions: «El objeto de la
busca era la detención, en vista a
su ideología y de que algunos [no
era el cas d’Antoni Ginard] estaban
comprendidos en la edad del
servicio militar, no obstante se
intensificó la busca por así haberlo
ordenado el entonces Comandante
Militar D. Miguel Garau, a fin de
establecer la absoluta tranquilidad
y principalmente en el parcelado
predio «Sa Corbaya» donde se
decía moraban los individuos que
faltaban, y no consiguiendo indi-
cios, se efectuaron las buscas
domiciliarias.» Afegeix que «en la
batida al monte Sa Corbaya, tomó
parte el que declara.»

El batle d’Artà respon el 17 de
setembre a una petició prèvia del jutge
militar per aclarir unes amenaces que
hauria proferit Antoni Ginard. Diu el
batle: «entre las personas de orden
que fueron amenazadas por el
vecino de esta villa ANTONIO
GINARD LLABRÉS, encartado en
la causa ordinaria nº 156 de 1941,
se recuerda a Don Sebastián
Lliteras Terrassa, vicario de la

parroquia de este pueblo, que fue
amenazado públicamente de pala-
bra por dicho encartado el día de
San Antonio Abad, 17 de enero, de
uno de los años de república, al
bendecir dicho Sr. Vicario el
ganado que asistió a la cabalgata
que en dicha festividad se celebra
en esta villa; no recordando ahora
otro nombre.» Degué ser en aquests
dies que li digueren, a Antoni Ginard,
«Vós estareu bona estona aquí
dedins».

Dia 2 d’octubre el jutge dicta «auto
de procesamiento» contra Antoni
Ginard per la seva ideologia extremista,
«las constantes amenazas que
dirigía a las personas de orden» i
pels seus càrrecs en organitzacions
socialistes. Tot això podria ser
considerat «un delito consumado de
auxilio a la rebelión».

Va ser l’endemà, dia 3, que el
vicari Sebastià Lliteras responia a les
preguntes del Jutge Militar davant del
de Pau d’Artà. Declara que no va ser
amenaçat per Antoni Ginard sinó que,
en el moment del beneir «Antonio
Ginard y otro y en tono confidencial
recuerda que le dijo «Sr. Vicario,
que esta bendición nos traiga la
paz» contestándole el declarante
«amén» no medió por tanto tono
alguno de amenaza, sino de
educación.» Requerit per si vol afegir
res més, diu: «Como dicho Ginard
era uno de la Gestora pudiera ser
[que] se hallase alguna persona
ofendida por razones de tal cargo,

no obstante lo considera de buena
conducta y moralidad.»3

El 3 de novembre el Jutge
Instructor, el tinent coronel Fortuny,
repeteix la petició de llibertat.
Finalment, dia 3 de desembre és posat
en presó atenuada en el seu domicili
del carrer Mestral, 7, d’Artà.  El 19 de
gener de 1942 se li notifica que la
causa s’arxiva. El 22 de març de 1943
s’arxiven novament les actuacions,
diligència que es repeteix el 20 de
maig de 1947.
   Antoni Ginard Llabrés va morir en
la creença que l’incident amb el vicari
Felip del dia de Sant Antoni li causà
l’allargament de la seva presó i pel
que es dedueix de la documentació
examinada això va ser cert. En canvi
no ho era que l’acusació partís del
vicari Felip: quan va ser reclamat
perquè declarés sobre la suposada
amenaça, la va negar de forma clara
i es pronuncià favorable a l’encausat.
La versió que donà el vicari sobre

Antoni Ginard, l’any 1972

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana
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col·laboració
l’esmentat incident és, fins i tot, més
favorable a la que el propi Antoni
Ginard va dir al Tinent Coronel que
instruïa la causa. Si l’instructor hagués
requerit Antoni Ginard perquè
formalitzés en el sumari aquell
«Fuera!» potser sí que s’hauria allargat
la seva estada a la presó i la paradoxa,
estranya, sembla clara: la declaració
del vicari Felip del 3 d’octubre degué,
en realitat, resoldre el seu empreso-
nament. És plausible pensar que, a
més, el tinent coronel Fortuny ja devia
ser ben conscient de l’escassa
consistència jurídica o penal de moltes
de les acusacions que s’abocaven en
aquelles causes. Antoni Ginard va
morir el 1985 sense saber que allò que
precipità el seu alliberament fou,
precisament, la declaració del vicari
Felip...
   Del 15 de maig al 3 de desembre de
1941 hi van sis mesos i divuit dies de
presó, i fins al 19 de gener del 1942,

1 En el 1982 hi havia, en el carrer Ciutat
actual, General Franco abans del 1979
i sempre conegut per ‘sa carretera’,
distintes oficines bancàries, algunes
situades a la part dels números senars,
a la part d’El Dorado. Ca’s Serverí –on
ara hi ha el restaurant Es Passeig–, en
canvi, estava a la part dels parells.
2 És una explicació clara i contundent
de com actuava l’escamot feixista en
el segon semestre de 1936.
3 El vicari Lliteras tenia 68 anys i va
morir uns nou mesos després d’a-
questa declaració. Dia 31 d’agost de
1936 uns avions italians tiraren dues
bombes sobre Artà. La que va caure
damunt l’estany de Can Moyà i que
va matar el seu propietari i una dona
que passava pel carrer va esclatar a
uns quinze metres de la casa on vivia
el vicari. De fet els corrals es tocaven...
Qui el conegué assegurà que des
d’aquell dia «no tornà a ser pus mai
més el mateix».

Antoni Ginard, devers el 1980

vuit mesos i quatre dies de procés.
Des del 26 de juliol del 36, sis anys
menys una setmana. Una vida
trencada.

Transcripció, notes i epíleg: Jaume Morey

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
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Sopa de
lletres

Guillemots

entreteniments
On és?

Sabries dir a quina part del poble trobaríem
aquesta imatge?

30 SEGONS. Manteniu el cervell en forma! Començau a l’esquerra i feis els comptes segons les instruccions. Heu
de descobrir la darrera xifra abans de 30 segons.

Nivell FÀCIL
44 :4 x5 40 x2 -19 :2 -17.5 x2 26 ?

Nivell MITJÀ
509 x16 -3332 :3 ¼ d’això x8 1281 ? 889 +� ?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Saps quina re-de-gresca que hi ha haver. 2.
Produiré un estat de torbació en l’ànim. 3. Fan fer feina el cervell.
Conjunt de coses, com el que donen els comerços per la cavalcada.
4. Antiquats, fora d’ús, com els pobres abeuradors del nostre poble.
Vocal. 5. El déu més famós del Cel dels encreuats. Conjunt de
fórmules que hem d’observar en un culte. 6. Els que volen aparentar
elegància i, ben al revés, fan un bon paperot. Existeix. 7. Els del cor
són vida. Part de la neurona que fa de transmissor. 8. Quadrat de deu
metres per banda. Aquest poble de per Sri Lanka i l’Índia és
tristament conegut per les guerres. 9. Gens assequible. Dolenta
dolenta. 10. Matar fredament.
VERTICALS: 1. Quan és mala és que hi ha propensió a la discusió
i baralla. L’únic lloc del cotxe on hi cap un llit per transportar-lo. 2.
Sorprendràs no gratament sinó al contrari; dit de mala manera,
fotràs. 3. Les motos fan aquest recorregut per camps amb clots i
bonys. On tots hem passat els nostres primers mesos d’existència
(pl). 4. La pateix qui té el nas que no li deixa de rajar mucositat. Vocal.
5. Monument com el que hi ha enmig de la plaça de Sant Pere, al
Vaticà. Duc la talla més petita. 6. Els experts que s’encarreguen
d’estudiar els sons d’una llengua. 7. Article. Com que fa això, és que
està constipat. De la raça que Hitlet volia purificar. 8. Per les festes
ballarem aquest ball, amb tantes classes de ball de saló que hem fet. Que així sigui. 9. Ai, que per damunt els niguls es barallen.
La que parla del vocabulari. 10. Poble filipí, aquest no tan conegut. On ens farem la casa.

Cercau les següents
disfresses: siurell, pirata,
superheroi, ninja, princesa, rei,
caputxeta, bruixa, mosqueter,
soldat.

C A I N E R A P L B G S Z G H N H C V R
I H E I N I H M I S D B R U I X A B G D
P V F N V B N G J Q B M D E S X R M S W
G V J J G J B F T E S I U R E L L P Z S
K A R A P N L U C L A E C S P W D L A X
J O N F K L E I X Q D R T H R Q T F E F
P R I N C E S A Z F Z U E Q H R C P P A
B P R S M R T G A F Q X R I T E S I O Z
K Ç E C S O L D A T T N N R H T E R L Q
L I Z F Y I E E R T F N J F Y E P A L W
C S U P E R H E R O I D T Q G U T T T R
F C S L G X V A B S D F G G H Q U A I A
I X B T C U X I M T R U R R N S D Y F L
S A T E X T U P A C B M L Q Y O M G G V
P H E U P G H M B R H U G D A M R Z Q T
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

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

 

fàcil mitjà
162 959,14

30 SEGONS

 C/ de la Rosa, 3

Fa 40 anys

Febrer del 69

Jesucristo, en el Evangelio, nos manda
hacer penitencia. La iglesia ha
reafirmado constantemente esta divina
disposición. No puede haber vida
cristiana sin renuncia al pecado y no
se renuncia al pecado sin
mortificación, sin una vida penitente.
De ahí que, ni el mismo Papa, ni la
Iglesia, puedan dispensar de esta ley.
[...] Durante la Cuaresma todos los
viernes son obligatoriamente días de
abstinencia.

Fa 25 anys
Febrer del 84

El pasado día 25 de febrero fue puesta
en pie la monumental obra de nuestro
insigne escultor Joan Sarasate. Fue
necesaria la presencia de una gran
grúa para poder izar esta enorme
Virgen, toda ella realizada en hierro
forjado y acero inoxidable. Nada más
y nada menos que esta singular
escultura mide 9 metros de altura y
pesa más de dos toneladas. Solamente
el palomo que sostiene expuesto en su
mano derecha, pesa unos 65 kg.

Fa 10 anys
Febrer del 99

Un any més Don Carnal ha arribat al
nostre poble per a dur alegria i festa
entre els seus seguidors. Els Darrers
Dies són per gaudir de la festa, de les
ximbombes i de les cançons picants,
de les disfresses i de l’excés. El mateix
nom ho indica clarament, Darrers
Dies... després entra la Quaresma i
amb ella les restriccions, per altra
banda tan necessària després d’un
temps d’opulència.

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

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

Producció Cinema, Ràdio i TV

Imagina Centre Audiovisual
http://www.activamultimedia.com/
a m / v _ p o r t a l / a p a r t a d o s /
pl_home.php?te=59&idm=2
Empresa d’Esplugues de Llobregat,
que crea continguts automàtics,
especialment pel món de la televisió.
Interactivitat SMS per a Tv, continguts
metereorològics, esportius (calendaris
classificacions, etc.). Dades,
productes i partners.

Karavan Films - Comunicació
Audiovisual
http://www.karavanfilms.com/
Productora audiovisual. Publicitat,
televisió, vídeos corporatius,
institucionals, presentacions de
producte, de formació, promocionals,
vídeos per web, virals, gravació
d’esdeveniments, vídeos interns pel
departament de Marketing, 3D i altres.

Lacajanegra Producciona
Audiovisuals
http://www.lacajanegra.net/
Jove productora audiovisual de Premià
de Mar, formada per Miriam Soms i
Víctor Sarabia que aposta per un model
nou de producció. Ho produït «La
Mirada dels Premianencs», pel·lícula
documental històrica.

Molinaire
http://www.molinare.es/index-
cat.html
Pàgina web de Molinaire. És una
empresa dedicada als serveis
audiovisuals i cinematogràfics,
publicitat, televisió, so, músiques,
brandinf, ... Treballs en sales de
cinema, mostra de vídeoclips realitzats
per aquesta companyia de Barcelona.

Muntatge de Mozart
h t t p : / /www.med iap ro . e s / ca t /
mozart.htm
Muntatge de Mozart és una companyia
dedicada a la postproducció
audiovisual, amb 15 anys
d’experiència en el sector. Dóna
resposta a tot tipus de postproduccions,
tant d’espots publicitaris com de
cinema, d’àudio i de vídeo.

Omega Vídeo
http://webs.ono.com/omega-video/
Pàgina d’aquesta empresa de
creacions i produccions àudio-visuals;
Vídeo, cd, fotografia i tot l’apartat
multimèdia, amb tot tipus d’aplicacions
interactives. L’empresa té la seu a
Ontinyent (La Vall d’Albaida).
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oferta cultural
Diumenge 1      TEATRE ,     20 h
L’any del pensament màgic
La vida canvia de pressa. La vida
canvia en un instant. T’asseus a
sopar i la
vida deixa
de ser el
que era.
I no voleu
pensar que
us podria
passar a
vosaltres
M o n ò l e g
interpretat
per Marta
Angelat
Preu: 15€

Divendres 6, Sala d’Actes 20h
Exposició
Fotografies per la igualtat
Ho organitza: Artà Solidari
Amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Artà
Dissabte 7 Sala d’Actes  18.30h
Conferència
Quan l’ànima calla, el cos crida     a
càrrec del doctor Johannes
Beckmann, expert en medicina
psicosomàtica
Ho organitza: Associació  Fet Per
Dones
Amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Artà

Dissabte 7  I Mostra de Teatre no
professional
El Sopar dels Idiotes,      21h

Es  Mussol - Capdepera
Preu: 10€

Diumenge 8   Concert STANLEY
BRINKS     17 h
Aquest personatge ve sol al teatre
d’Artà a fer-nos passar un capvespre
inoblidable. És tot un Showman que
en pocs minuts té el públic a la
butxaca. Ens recorda molt a Jonathan
Richman. Podeu escoltar-lo al seu
myspace
www.myspace.com/therealstanleybrinks
Preu: 2 €
Ho patrocina: Ibatur-Un Hivern a
Mallorca

Diumenge 8, Cinema      19.30h
Happy.
Un cuento sobre la felicidad
Edat: 7 anys
Gènere: Comèdia
Duració: 118 minuts. Versió original
subtitulada al castellà.
Director: Mike Leigh
Sally Hawkins, Alexis Zegerman,
Andrea Riseborough, Samuel Roukin,
Sinead Matthews, Kate O’Flynn,
Sarah
Poppy és una jove professora de
primària, divertida, oberta i generosa,
un esperit lliure que es pren la vida tal
com ve, però sempre amb actitud
positiva.

Dijous 12 Cineclub      21 h
Estómago
Edat: 13 anys
Gènere: Drama
Duració: 112 minuts. Versió doblada
al castellà
Director: Marcos Jorge
Intèrprets:
João Miguel, Fabiula Nascimento,
Carlo Briani, Babu Santana, Zeca
Cenovicz, Paulo Miklos,
El Raimundo arriba a la gran ciutat
amb l’esperança d’una vida que li
permeti dinar i sopar cada dia. Així
aconsegueix una feina a la cuina d’un
bar.

Divendres 13    i   dissabte 14,
21h
 I Mostra de Teatre no professional
S’Embut,  d’ Antònia Tur
Teatre Tercera, Artà
Amb: Maria Gelabert, Isabel Llinàs,
Maria Riera, Antònia Negre,Bàrbara
Mesquida, Maria Mestre, Jaume
Bisquerra
Un grup de dones ja jubilades
decideixen posar un hotel rural «per
sortir de la pobresa i modernitzar-se»
.Ho preparen tot amb molta cura pel
dia de la inauguració, que reserva
algunes sorpreses...
Preu: 10€ - Preu especial per a la
tercera edat : 6€

Diumenge 15, Cinema      19.30h
Siete almas
Edat: 13 anys
Gènere: Drama. Versió doblada al
castellà
Duració: 125 minuts
Director: Gabriele Muccino
Intèrprets:
Will Smith, Rosario Dawson, Barry
Pepper, Woody Harrelson, Madison
Pettis,
Siete almas és la història d’un home
amb un inquietant secret que decideix,
per a redimir-se, canviar dràsticament
la vida de set complets desconeguts.
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TORNAREM EL DIA 13/III

cloenda
Racó

Fa més o manco uns
quaranta anys quan
es van prendre les
fesomies d’aquest
grup d’amics que es
reuniren en una festa
de beneficència i
s’enllestiren imitant
artistes de gran re-
nom.
Era com podeu ob-
servar a l’escala del
Centre Social acaba-
da la desfilada que
feren en parelles
davallant l’escala del
pis, segurament apa-
rentant un dia de
carnaval.
Són els retratats
d’esquerra a dreta i
començant per la
filera de darrera:
Sebastià Creuvella,
Catalina Corpa,
Francisca Jaumina,
Toni Butigueta, Aina
Aloia i un jove penin-
sular anomenat
Àngel.
Més avall, Miquel
Escolà, Francisca
Cabrer, Francisca
Jutgera i Joan Serra.
Abaix: Bernat Palles,
Apolònia Confita,
Maria Sua, Jaume
Cama, Antònia Coca
i Biel Moyà.
(Foto cedida per
Licors Moyà).
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