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Maria Rosa Riera,
campiona de Mallorca

en benjamí femení

Miquel Sebastià Rosselló, semifinalista
del campionat de Mallorca infantil

 Rafel Cruz,
sots-campió de 50
esquena i 3r als 50

lliures

Laura Rosselló,  bronze  a la fase
final  del Campionat d’Espanya

de judo

Xisca Tous, campiona de
Balears als 800 lliures, sots-

campiona de 200 i 400
lliures

dia 20 de març
a les 12 h 44 m

començarà
la primavera

Èxits
esportius

artanencs !
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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

Ens ho prenim en serio???

Maldement la redacció del Bellpuig s’adhereixi
a les crítiques de molts veïns de la nostra
localitat, referent a queixes i suggeriments
que sovint ens fan, aquesta vegada no som
nosaltres els que parlam en primera persona.
Fa ja dues vegades que un artanenc, de nom
i llinatges, fa una queixa-suggerència sobre
l’abandó, casualment amb motiu de dues
senyals de trànsit mal ficades o millor dit
llevades de lloc i «oblidant» de tornar-les
instal·lar. La primera queixa ja està subsanada
i és de suposar que la darrera quan surti a llum
la present edició potser que també.
Però el tema no és que s’hagin de publicar
aquestes deficiències quan tenim uns
responsables directes que estan obligats a
vigilar i fer que es compleixin les normes
establertes quan les persones passen
olímpicament en complir les ordenances.
Quantes vegades aquesta secció ha denunciat
fets sense que els responsables n’hagin fet
gens de cas. La gent en general no està
conforme amb la feina fàcil i senzilla que
l’ajuntament té l’obligació de controlar. Mai
s’ha atès el «dia a dia» al nostre poble. Els
polítics que nosaltres votam en són els
responsables directes.
Voravies sense enrajolar o hormigonar, segons
el cas. Caques de cans sense que els
propietaris es cuidin d’aixecar quan l’animalet
fa les feines al carrer, i que tenen l’obligació
de retirar. Els arbres de la Gran Via que
escampen el seu fruit madur perillant una
patinada dels vianants, i un llarg etc. que no
ens cansarem de publicar.
Gràcies als ciutadans que tenen la valentia de
fer-nos arribar les seves queixes sense por.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Cinema-Pont: Al vent del món: nou espai de cinema per a comunitats d’immigrants
d’Artà

Amb una gran afluència de públic va
concloure el dissabte 28 de febrer la
mostra de cinema llatinoamericà,
organitzat per Artà Solidari, amb el
suport del Teatre d’Artà, la
participació de dones equatorianes i
bolivianes de Càritas-Artà i dels nins
de 1r i 2n de Primària del Col·legi Na
Caragol.
Valorant la intenció de projectar
cinema que reflecteixi les diferents
realitats dels llocs d’origen dels
immigrants residents a Artà i Mallorca,
Artà Solidari, sota la coordinació de la
peruana Susana de Vivanco, va
organitzar un cicle de quatre pel·lícules
llatinoamericanes dels països amb
major nombre de residents sud-
americans: Equador, Argentina,
Colòmbia i Bolívia.
No solament van resultar interessants
les pel·lícules en si mateixes i
l’oportunitat de mostrar facetes
d’aquests països, sinó també la
participació entusiasta i compromesa
dels llatinoamericans al llarg de tot
l’esdeveniment: van muntar
exposicions de fotos sobre els seus
països, van preparar plats típics, van
ballar balls amb vestits dels seus
pobles, i fins al director de la pel·lícula
«Cuestión de fe», el bolivià Marcos

Loayza, va gravar un missatge
d’enhorabona i ànim per la iniciativa.
La mostra va ser inaugurada per
Carmel Bonnín, president de Justícia
i Pau, i per Carlos Villalba, president
de l’Associació Solidària Equatoriana.
Els organitzadors valoren aquest espai
creat per a propiciar vincles, majors
coneixements sobre les comunitats
d’immigrants que avui són els nostres
veïns, suports mutus, obertura i

flexibilitat, reciprocitat, integració a
partir de la pròpia identitat i altres
objectius, i projecten a mitjà termini
una nova mostra de quatre pel·lícules
centrades en algun altre país o regió
que doni a conèixer aspectes de la
vida dels nostres veïns procedents
d’altres pobles i països, més enllà de
Mallorca.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Nova etapa del «Taller intercultural dels amics solidaris»

Artà Solidari, l’ONG del poble d’Artà,
Mallorca, torna a implementar el seu
taller intercultural infantil, iniciat l’any
2005 i que ja va per la seva cinquena
versió. Es tracta d’educar valors de
solidaritat, cultura de pau, sensibilitat
social, educació ecològica, integració

intercultural, entre altres coses, amb
nins entre els set i onze anys, els
dissabtes al matí des del 14 de març
fins al 6 de juny del 2009. L’atractiu és
fer-ho tot a través d’activitats
divertides per a nins, a partir del joc, la
creativitat, i d’accions solidàries i de

desenvolupament personal on els nins
tenen el rol protagonista. La conducció
del taller és a càrrec de Susana de
Vivanco, telèfon 971 83 66 90; correu
electrònic: sdevivanco@hotmail.com.

L’orquestra artanenca «Oasis» prepara una gala d’aniversari com a celebració dels
seus primers 18 anys de vida escènica
L’orquestra artanenca Oasis
celebrarà la seva majoria d’edat amb
una gran festa. En aquest acte hi
tendran com a companys d’escena a
d’altres orquestres amb les quals han
compartit verbenes i festes durant
aquests anys. És important dir que, a
part de la festa d’aniversari, la vetllada
tendrà una vessant benèfica ja que la

recaptació que es faci aquesta nit es
donarà, íntegra, als serveis socials de
l’ajuntament d’Artà per a la creació
de beques per ajuda a estudis musicals.
Ho podrem veure al Teatre d’Artà dia
4 d’abril a les 21 h. En la propera
edició de Bellpuig en donarem comptes
més detallats.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.

Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà

Sempre al seu servei

horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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noticiari
Carme Piris participa a l’obra «Massa dones per a un sol home»

A partir de dia 13 de març es podrà
veure al Teatre Escènic de Campos
l’obra Massa dones per a un sol
home. Aquesta comèdia ha estat
dirigida per Ricard Reguant i produïda
per Mallorca So. Ricard Reguant ha
dirigit més de cent obres de teatre i ha
estat l’impulsor dels musicals a
Espanya. Compta amb grans èxits de
taquilla com Memory, Germans de
Sang, Siete Novias para siete
hermanos, Chicago i West Side Story

o el darrer de tots: «Grease, el musical
de tu vida» amb més de 500.000
espectadors. L’artanenca Carme Piris
participa en el muntatge Massa dones
per un home que té un divertit
argument. En Tomeu (Miquel Fullana)
va tan cansat que quan arriba a casa
seva només desitja dormir. Però aquest
cap de setmana que na Catalina (la
seva dona) se’n va a casa de la seva
germana, espera dormir 74 hores
seguides, es converteix amb un

constant sobresalt. Entra a casa seva
na Marlene una veïna que treballa de
porno-star, també arriba la seva tia de
Menorca i N’Alícia, amiga de la seva
dona, entra a la casa per comprovar
que no fa res mal fet. I tot va tant
malament i hi ha tants embolics que en
Tomeu haurà de dormir a l’ hospital.
De moment el muntatge es presenta
al Teatre Escènic de Campos però les
previsions són representar-lo per
diferents pobles i teatres de les Balears.
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noticiari

PARC NATURAL DE LA PENINSULA DE LLEVANT 

Divendres, 13 de març 

 
Les varietats tradicionals de fruiters 

Un patrimoni viu a l’abast de tothom 

 
A càrrec Miquel Angel Llabrés, viverista professional (Vivers Llabrés) 
Lloc de la xerrada: Teatre d’Artà 

Destinataris: per a tots els públics  
Activitat gratuïta                              Horari: de 19.00 a 20.30 h 

Telèfon d’inscripció: 971 83 68 28 
 
 

 
 

 

El parc natural de Llevant organitza amb èxit un curs sobre ecoturisme
El curs, organitzat per segon any, s’ha dirigit a guies i informadors turístics per incidir en una millor informació ambiental
als turistes
Els passats dies 19, 20 i 21 de febrer el Teatre d’Artà
i les finques públiques d’Albarca, es Verger i s’Alqueria
Vella acolliren la celebració del curs
«Desenvolupament de l’Ecoturisme a l’entorn del
parc natural de la península de Llevant».
Amb l’objectiu que entre tots puguem donar a conèixer
més i millor el parc natural als nostres visitants, Espais
de Natura ha organitzat aquesta activitat formativa,
per segon any consecutiu, destinada a informar als
guies turístics, recepcionistes d’establiments hotelers,
informadors municipals, petits empresaris del món del
turisme, i a totes aquelles persones interesada en
conèixer un poc més aquest espai protegit.
El curs s’ha realitzat en tres sessions, dues d’aula i
una completa visita al parc natural, a través dels quals
es donaren a conèixer: els seus valors ambientals, la
normativa a tenir en compte, les rutes que s’hi poden
fer, els refugis i equipaments amb què compta... Amb
tot, el curs ha tornat tenir una molt bona acollida, i s’ha
fet palès novament que el turisme de natura desperta
un gran interès en les poblacions de l’entorn de les
Serres de Llevant, que veuen en els nostres paisatges
naturals un important valor afegit, que caldrà
conservar si es pretén fomentar un tipus de
turisme alternatiu, més exigent, però també
menys impactant i més respectuós amb la
nostra terra.

Parc natural de la península de Llevant
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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

noticiari
Aclariments de la Conselleria d’Educació i Cultura en relació amb l’anunci de
tancament de l’Escola de Teatre d’Artà

Davant l’anunci de tancament de
l’escola de teatre d’Artà, la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears vol manifestar el
següent:
- La Conselleria d’Educació i Cultura
no té constància que mai s’hagin
promès ajudes per a la posada en
marxa d’aquesta escola.
- De fet, cap de les escoles de teatre
de les Illes Balears ha rebut subven-
cions de la Conselleria d’Educació i
Cultura per dur a terme la seva
activitat, amb la qual cosa donar-les a
aquest centre seria un greuge
comparatiu respecte als altres.
- L’escola municipal de teatre d’Artà
va sol·licitar el setembre de 2007 ser

un centre adscrit a l’Escola d’Art
Dramàtic de les Illes Balears (Esadib),
a l’empara de l’ordre del conseller
d’Educació i Cultura del 24 de maig
de 2007, per la qual s’estableix el
procediment i determinats requisits
per al reconeixement de les escoles
d’art dramàtic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
- Aquest reconeixement no ha estat
atorgat per l’aportació de documen-
tació incompleta per part de l’escola.
En tot moment s’ha mantingut informat
als responsables del centre del motiu
pel qual no es concedeix aquest
reconeixement i fins i tot se’ls ha ofert
l’assessorament necessari per acon-

seguir el compliment de les condicions
requerides.
- La darrera documentació de l’escola
adreçat a la Conselleria va arribar al
departament el 26 de febrer de 2009
i s’ha remès a la comissió tècnica de
l’Esadib encarregada d’aquestes
tasques perquè l’analitzi.
- En qualsevol cas, l’obtenció de
l’esmentat reconeixement no
dóna lloc al dret de rebre ajudes
de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
- La Conselleria d’Educació i Cultura
lamenta l’anunci de tancament
d’aquesta escola, però en cap cas no
accepta que se la responsabilitzi
d’aquesta situació.

Els dies 19 i 20 de març

Nou lloc de donacions.
CENTRE DE DIA
C/ de sa Clota
De 18 a 21.30 hores
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noticiari

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

CURS CONÈIXER MALLORCA ‘09

Dissabte 21 de març de 2009. EL
CALL JUEU DE CIUTAT DE
MALLORCA. Itinerari guiat per
Antoni Picazo pel que fou un dels calls
jueus més importants de la
Mediterrània Medieval: la història, la
religió, la cultura, les tradicions, etc.
Dissabte 4 d’abril de 2009.
BENVINGUTS A LA
POL·LÈNTIA ROMANA
D’ALCÚDIA. Inclou una visita
guiada a la zona arqueològica, al museu
d’Alcúdia i una passejada sobre de les
Murades Romanes.
Dissabte 25 d’abril de 2009.
CONEIX EL BARRI ANTIC
D’ARTÀ. Sovint ens atreu la història
i la cultura d’altres pobles de Mallorca
i d’arreu del món, i no ens aturam a
pensar que encara ens queda molt per
conèixer del nostre poble. Antònia
Fuster ens mostrarà els racons més
emblemàtics del barri antic d’Artà.
L’eixida acabarà amb la visita d’un
casal antic del nostre poble.
Dissabte 9 de maig de 2009.
PALMA: CIUTAT GÒTICA.
Itinerari guiat per Antoni Picazo. Una
passejada per conèixer de prop les
principals manifestacions artístiques
del període gòtic i de la nostra història:
l’arquitectura, l’escultura i la pintura...
Dissabte 23 de maig de 2009. UNA
APROXIMACIÓ AL SANTUARI
DE CURA, SANT HONORAT I
GRÀCIA. Mossèn Antoni Gili serà
l’encarregat d’acostar-nos la bellesa

d’aquests santuaris i de mostrar-nos
els secrets que en ells s’hi amaguen.
Dissabte 30 de maig de 2009.
FUNDACIÓ YANNICK I BEN
JAKOBER. L’objecte d’aquesta
fundació és principalment la
conservació i restauració de Béns del
Patrimoni Històric Espanyol (B.I.C. i
Béns Catalogats). Accessòriament,
promou el foment de les Belles Arts
en general i de la pintura i l’escultura
en particular. El seu principal àmbit
d’actuació territorial és el de la
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Antònia Fuster ens
acompanyarà i ens mostrarà aquest
interessant lloc situat prop del Coll
Baix, al Mal Pas (Alcúdia).
Funcionament:
- Cada sortida és independent de
l’anterior. Això vol dir que cada un pot
assistir a les eixides que més li
interessin en cada cas.
- Serà necessari apuntar-se a les
sortides amb una antelació de cinc
dies hàbils al dia de la visita. L’Escola
d’Adults complementarà la
informació de la propera sortida per
correu electrònic i a través de la
Revista Bellpuig i Ràdio Artà. El lloc
per inscriure’s és l’Edifici Municipal
de Ses Escoles.
- Aquest fet implica, per tant, que el
cost de les sortides serà també
independent a cada una d’elles. A
més, el preu variarà segons el lloc on
es vagi i el nombre d’assistents. Així,

el cost final de la sortida s’haurà de
dividir entre els participants. El preu
màxim de la sortida serà de 30 euros,
però pot variar, segons la sortida i el
nombre d’assistents, fins a un mínim
de 10 euros.
- Aquest cost inclourà el bus d’anada
i tornada i l’entrada al lloc de visita si
se’n requereix. Així mateix, en el preu
està inclòs el/la guia de l’excursió que
ens donarà les explicacions pertinents.
No s’inclouen ni menjades ni begudes.
- Es possible despuntar-se fins dos
dies abans de la sortida. No es
retornaran els doblers passat aquest
temps.
- El mínim de persones que s’han
d’inscriure a cada excursió perquè es
realitzi és de quinze. En cas de no
arribar-hi, es suspendrà l’excursió i es
passarà directament a l’organització
de la següent.

ESCOLA D’ADULTS DE
L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

Edifici Municipal de Ses Escoles
Carretera de Sant Salvador s/n

Primer Pis
971.83.52.38 / 97183.56.24 /

606154581
eadults@arta-web.com

L’Escola d’Adults es reserva el dret de
modificar el Funcionament del curs

segons les necessitats de
l’organització.
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noticiari
Queixa resolta, queixa a resoldre…

Un ciutadà artanenc es cuida del
dia a dia, tema del que s’hauria de
cuidar el nostre ajuntament i no ho
fa, i ens felicita per la rapidesa en
publicar una queixa seva que ja
s’ha resolta favorablement i en
presenta una altra que és la
següent:
«Al carrer Villalonga i vora el creuer
amb el carrer de Mª Ignasi Morell, hi
ha un senyal de tràfic tirat per terra
semblant que quan es feia l’obra a un
edifici, qualcú la va llevar del seu lloc
però no la va retornar on estava.
Potser sigui que l’autoritat competent
trobi nul·la necessitat d’aixecar el disc
que encara està tirada per terra. Per
fer les coses bé i no crear confusió ni
decepció ens els serveis que pagam
els ciutadans, ho tendrien que fer bé,
retirant del carrer els senyals o posar-
les on toca i no donar aquesta mala
imatge.
M’agradaria em donassin explicacions
del perquè hi ha aquesta deixadesa
ens els serveis municipals i si és que
hagi cap persona encarregada de
l’ordre que s’ocupi d’aquestes coses
que sembla són ben simplificades.»
Toni Ginard

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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C/. 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

SA  MOLÍ Son  PARC DE ERMITA COLÒNIA  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet LLEVANT BETLEM SANT PERE
diumenge, 1 5,5 5,4 5 5,8 5,5 5,0 4,5 5,0
dilluns, 2 0,4 0,6 0,5 0,2
dimarts, 3 0,5
dijous, 5 0,9 1 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0
divendres, 6 17,4 15,0 20,2 14,0 14,1 13,5 15,0 16,0
dissabte, 7 4,5 9,7 6,1 10,4 11,4 11,5 10,0 4,5
dimecres, 11 1 0,7 1,0 5,0
dijous, 12 5,2 6,1 8,8 9,0 6,5 8,0
dissabte, 28 0,2

MES 34,0 36,6 34,1 41,2 41,2 32,0 42,2 34,5
ANY NATURAL 142,5 153,7 150,8 160,9 157,4 158,9 165,7 170,5
ANY AGRICOLA 687,3 778,4 810,2 830,7 832,9 1.054,8 714,0 756,3

MES 17,2 13,6 13,8 18,3 16,3 9,4 14,2
ANY NATURAL 42,5 37,1 37,2 42,2 36,0 34,9 42,2
ANY AGRÍCOLA 550,7 625,5 637,6 584,5 621,1 579,2 673,1
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (FEBRER DE 2008)

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES FEBRER DE 2009
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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.

Ecos

Defuncions mes de febrer

Dia 07, Damià Bisbal Orell, (Estaca) 80 anys (Colònia Sant Pere)
Dia 11, Antònia Esteva Cursach, (Bunyola), 91 anys
Dia 11, Pedro Sancho Gayà (Papa), 94 anys
Dia 12, Eduarda Vega Romero (de Bunyola).
Dia 15, Gabriel Vives Massanet, 78 anys
Dia 18, Gabriel Moll Blanes (de Barcelona)
Dia 19, Francisca Genovard Rosselló, 88 anys (de Porto Cristo)
Dia 19, Francisco Barbón Sureda (Barbón i Faro) 57 anys
Dia 22, José Forteza Picó, (de Palma)
Dia 23, Benito Capó Rotger (Benet o de Sa Devesa), 92 anys
Dia 25, Lorenzo Rayó Femenias (Gurries), 87 anys

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

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

Mitjana 14,4 5,6 10,0

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Febrer 2009   
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Temperatures de Febrer 2009

Temperatura Màxima: 19,1 ºC (dia 9).
Temperatura Mínima: 0,4 ºC (dia 16).
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de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Xerrada amb Maria Francisca Danús
Si cap volta passegeu pel passeig
marítim de la Colònia, per davant la
platgeta, i sentiu una melodia d’una
Partita de Bach, o d’un dels concerts
per a piano de’n Beethoven, no vos
penseu que aquesta remor ve d’algun
dels restaurants de la primera fila, ni
que sigui un enregistrament fet sonar
per qualque veí: na Maria Francisca
Danús, Rata, està molt possiblement
estudiant a ca seva sobre el seu piano.
De fa un bon grapat d’anys aquesta
al·lota ha fet de Sa Colònia el seu
quarter i, gràcies a això, els coloniers
estam treient un profit de la seva
inesgotable energia i ganes de fer
feina en el món de la música.
Bellpuig: Tot té uns inicis,  quines
foren les teves primeres passes dins
el món de la música?
Maria: Jo vaig començar a fer música
com a activitat extraescolar al col·legi
de Sant Bonaventura. Les classes
acabaven a migdia, i fins a les 13h hi
ofertaven una sèrie d’activitats, entre
d’altres música, que jo vaig triar
«perquè sí», això era als dotze anys, ja
grandeta. Va ser començar i descobrir
que m’agradava molt. Abans la meva
cosina hi va anar, ma mare me deia si
no voldria anar amb ella, però a jo no
me feia. A l’any següent ja vaig anar
a classes particulars amb na Mª
Antònia Serra -mestra de música al
Convent-, del que abans se deia
Solfeig, i també de piano. Arran d’això
vaig entrar a Esclafits i Castanyetes

-agrupació de ball de bot-, que
necessitaven un sonador de guitarró i
na Mª Antònia m’hi va recomanar.
B: Però tú, que estudiaves piano, com
vares començar amb un instrument
de corda?
M: Bé, jo el guitarró el tocava molt
malament, i de seguida que vaig poder
me vaig canviar al llaüt, que m’agradà
molt més -entre la seva col·lecció
d’instruments, na Maria encara el
té, el llaüt.
El guitarró és un instru-
ment que demana molta
gràcia a la ma dreta, la
que fa el ritme. La ma
esquerra es redueix a
digitar un parell d’acords.
Amb el ball de bot he
acabat tocant el llaüt, la
guitarra, la mandola,
diferents instruments.
B: Altra agrupació, de
molt diferent caire, va ser
l’Orquestra Oasis...
M: Verbenes per un tubo, des dels 14
anys fins que me’n vaig a anar a
Palma, als 18. Jo vaig començar
l’institut i llavors vaig entrar amb
l’Oasis, tocant els teclats. Era l’única
al·lota de l’orquestra, i endamunt la
més joveneta, la nina. Va ser una
experiència molt guapa i divertida.
Veies el món del vespre.
B: Qui eren els Oasis, en aquells
anys?
M: Estaven en Biel Tous, en Tòfol del

Dorado, en Sebastià Barrines a la
trompeta, en Toni Xinet, al saxo -tots
aquests encara hi són-, i en Quico al
trombó. No teníem bateria, al principi,
i jo manejava la caixa de ritmes, la
qual cosa era una locura, perquè el
nostre sintetitzador, que me’l deixà el
meu cosí, no tenia números per fixar
les velocitats, així que era una qüestió
de sort endevinar el tempo de les
cançons, i si te sortia lenta, idó lenta
l’havies de tocar, era incontrolable.
B: Canviam de paisatge, de la música
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de la Colònia
popular a la música clàssica, quines
han estat les teves experiències?
M: A banda de les corals, vaig estar
tocant quatre anys el clavecí amb una
orquestra de música barroca, a Palma
-Aula 98. Amb aquests vàrem tocar
molta música, i de qualitat. De vegades
ens deixaven l’instrument, d’altres
havia de tocar amb un teclat que li
premies la funció «clavecí» i ja estava.
Jo feia una feina de baix continu, lo
propi d’aquesta música, harmonies
que en aquell temps - s.XVII - no
s’escrivien, sinó que s’indicaven
mínimament amb la nota del baix i el
clavecinista havia de desplegar-ne la
resta de l’acord. Jo, particularment,
m’escrivia les meves partitures,
perquè trob que improvisar-les és molt
difícil i du molta feina i preparació.
Pianísticament per una banda no és
tan interessant, però musicalment me
va omplir molt el fet de, com a pianista,
poder tocar amb una agrupació.
B: Havent viscut a Palma un parell
d’anys, ¿creus que aquesta doble
vessant de músic popular i músic de
clàssica és més o menys fàcil de
resoldre a un poble, o a una ciutat?
Dóna la ciutat més oportunitats o
l’atomització que la vida urbana suposa
n’és un impediment?
M: No ho sé, jo crec que si vols fer
música te cerques un poc la vida; a
una ciutat també és molt fàcil fer
música popular (digues-li pop, digues-
li folklòrica...), si trobes un cercle de
gent que té la mateixa inquietud. Si tu
tens aquesta inquietud i cerques...Jo a

lo millor és que he tingut molta sort: en
un moment determinat Esclafits i
Castanyetes necessitaven qualcú i
varen venir a cercar-me, després el
mateix amb l’Oasis, etc.
B: El que és vera és que vares saber
i saps adaptar-te...
M: Sí, això de vegades els músics de
clàssica no ho saben fer. Hi ha una
actitud una mica de menyspreu al que
no sigui la seva música, «lo que jo faig
és lo més bo, i tot l’altre és dolent».
Sense tenir en compte que lo que a un
li omple, a un altre pot no omplir-li, i
que hi ha gent per a qui fer música
popular li resulta molt més atractiu,
com, per exemple, l’agrupació Nou
Romancer. És un grup que interpreta
música tradicional de les Illes i dels
Països Catalans d’una gran qualitat.
El cantant té com a mínim el Grau
Mitjà de Cant, el violista té el Superior
de Viola, són gent que ha fet «música
clàssica».
B: Justament, pareix que avui en dia,
el músic de música tradicional d’arrels
purament populars cada vegada
existeix menys. Queden pocs músics,
a nivell de la música tradicional, que
hagin agafat les tonades dels pares o
tios, etc...
M: Sí, crec que ara aquesta figura és
menys freqüent, però encara n’hi ha.
B: El que hi ha més és com una nova
fornada de músics joves, formats a
conservatoris, que s’han interessat
per la música tradicional, t’ho pareix?
M: Sí, i de fet una iniciativa que està
molt bé és que de fa un temps ha sorgit

una nova titulació al Conservatori de
les Illes que és Música Tradicional.
Només té validesa a les Illes, però al
manco se fa! És una manera de dir,
bé, se pot fer música tradicional i se
pot fer molt ben feta. Qualsevol
música, ben feta, és digna.
Amb la música d’estiu, de les festes,
passa una mica el mateix. Jo, com a
pianista, no faria aquest tipus de
música, perquè? Perquè consider que
per això també s’ha d’estudiar, i se
n’ha de saber. No per poder tocar
Bach o Beethoven, s’està preparat
per a tocar salsa o improvisar, etc. Jo
podia tocar quatre «tumbaos» i fer
dos ritmes, però no me consider
preparada per més. La tècnica no és
la mateixa. I de fet jo no he vist gaires
pianistes clàssics que després se’n
vagin a fer verbenes.
B: Com i quan vas arribar a la Colònia?
M: Bé, jo m’hi vaig instalar ara fa uns
12 anys, vaig venir perquè me sentia
molt bé aquí amb la gent. Mon pare  i
ma mare sempre havien tingut la casa
aquí, i cada estiu, a final d’agost, era
un disgust haver d’anar-se’n.  Un
estiu vaig començar a fer feina a la
Gelateria -Ca’n Ferrer-, després, com
me vaig traslladar a Palma, els caps
de setmana pujava a la Colònia.
B: I tant de mourer-se, com ho feies
amb el piano?
M: Jo en aquest aspecte vaig tenir
molta sort amb mon pare i ma mare. Si
bé al principi, i com és lògic, només
vaig tenir un tecladet molt dolent, i
cada dia podia anar mitja horeta a ca
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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

na Mª Antònia a practicar, després,
quan se va veure que allò anava bé, a
ca meva me van poder pagar un
instrument de més qualitat, i sempre
n’he pogut gaudir, tant a Palma com
també darrerament a la Colònia.
B: I a Palma, perquè te’n vares anar?
M: Vaig començar Físiques, a la
Universitat. Supós que degué ser un
moment d’indecisió, entre la música i
les Físiques, natural en aquella edat.
A Palma vaig preparar-me l’examen
de piano amb na Diana -professora
pianista acompanyant al Conservatori
de les Illes-, i la planificació d’estudi
va ser tan bona que el dia de l’examen
vaig tocar com si estigués a ca meva,
res de nervis. Vaig treure un excel·lent
i arran d’això me vaig decidir pel
piano, deixant de banda la Universitat.
Ja llavors era conscient, però, que jo
no seria «concertista de piano», si no
que me guanyaria la vida ensenyant.
És gairebé impossible viure de tocar.
És un instrument molt popular i només
n’hi ha quatre que poden anar fent
concerts, i fins i tot aquests quatre fan
les seves classes. Per altra banda, ja
veus que he pogut tocar bastant, que
si amb Aula, si no amb un duo de cant
i piano que form amb na Colette -
soprano-, o amb altres professors
companys de l’Escola, acompanyant
l’Orfeó, etc.
B: Quan vas començar a donar classes
a l’Escola de Música d’Artà?
M: Als 19, 20 anys. Vaig fer un curs
de 5é. Jo l’havia acabat l’any anterior
i en Tomeu Ginard -director de
l’Escola- me va demanar de preparar-

li aquell curs perquè, com ell deia, jo el
tenia «fresc».
B: El compaginar les classes amb el
teu estudi del piano?
M: (Rialles) Mira, per aixó amb 33
anys encara me queda el darrer
examen del Superior. Això de fer
classes és molt golafre al principi, et
dóna uns doblerets, una independència.
Hi va haver anys que cada dia pujava
a Palma, a Son Rapinya, o a Llucmajor
a fer classes. Per això també és vera
que el Superior me l’he agafat amb
molta de filosofia.
B: Ara existeix un anex de l’Escola de
Música d’Artà a la Colònia...
M: Sí, tenim uns 30 alumnes, des dels
5 anyets, i funcionam, per mor de la
quantitat més petita d’alumnes, com
una escola unitària: agrupam dins una
mateixa classe nins de dues edats.
Aquí poden cursar  Iniciació, Llen-
guatje Musical, Piano i Violí. Na
Caterina Cladera fa aquest darrer
instrument, i jo la resta. Funciona de
fa 4 anys, més o manco, i jo pas molt
de gust de fer feina a la Colònia.
B: Tú que has estat ficada a tantes
institucions musicals d’Artà i ara de la
Colònia, com descriuries la vida
musical d’aquestes poblacions?
M: Hi ha una «escena» molt viva, a
tots els nivells, tant les dues agrupa-
cions de música popular (Esclafits i
Castenyetes i Artà Balla i Canta),
els dos coros (l’Orfeó i A 4 Veus), la
Banda de música, l’Escola de Música
que va a més...
B: Quin és el perfil de l’afeccionat a la
música d’Artà?

M: Jo no crec que hi hagi un perfil.
Passa quelcom potser típic dels pobles
petits i és que, per posar un exemple,
l’Orfeó té el seu grup de gent que va
a cadascun dels concerts que fan, A
4 Veus té el seu grup de gent que
sempre va a veurer-los, la Banda, el
mateix...són gent inquieta musical-
ment i que els agrada -estiguin
implicats com a familiars dels membres
o no-, anar a sentir aquesta formació.
I ara ve la part negativa, i és que
només van a sentir aquestes forma-
cions. Després hi ha altres concerts a
Artà, alguns de millor qualitat, i no hi
van. Especialment amb motiu del
Festival Antoni Lliteres hi ha unes
actuacions de boníssim nivell que
omplen el Teatre, però amb gent de
fora de poble! És una llàstima, i que
consti que això vol ser una crítica
constructiva. No hauria de tornar
passar com una vegada que hi havia
un concert interesantíssim al Teatre,
amb una ballarina, un clavecinista i un
violinista interpretant dances del
període Barroc, i només hi érem 12
persones, 6 mestres de l’Escola...A la
gent li costa sortir de ca seva. Jo de
vegades som la primera que no hi vaig
(rialles), i en Tomeu i jo ho deim, hi ha
dies que estam saturats, de música.
B: Sí, els músics aprecien el silenci
més que ningú. La Colònia te l’ofereix,
aquest silenci, no és vera?
M: Sí, en part sí. Una cosa molt
curiosa, però, és que la Colònia, en
proporció, té una vida musical en certa
manera més activa que Artà. Si veus
com se mou l’Associació d’Amics
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PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ

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

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

de la Música per promoure les
activitats que organitzen, amb els
poquíssims mitjans que tenen, és
asombrós com aconsegueixen omplir
l’Esglèsia! El Taller de Veu és, a
banda dels concerts, una altra activitat
organitzada per l’Associació que està
tenint molt d’èxit. És una introducció
al cant, principalment cant coral, per
nins de totes les edats. L’han duit na
Montse Ginard i en Toni Lliteres.
B: El problema dels mitjans és un mal
gairebé crònic, a la Colònia...
M: Sí, per exemple, necessitam un
piano. Seria una eina molt pràctica
per a molts moments. Llogar-lo, dur-
lo, afinar-lo, etc, costa molts de doblers
i és una història. A Artà hi va haver un
moment que també s’ho varen pensar;
en Toni Gomila -aleshores gerent del
Teatre d’Artà- se va asseure un dia
amb jo i me va dir: «Maria, estic
cansat de, cada vegada que necessi-
tam un piano, haver-lo de llogar: ens
gastam un munt de doblers. Mos hi
ficam, i el compram d’un pic.» I així

va èsser.
Definitivament, te dóna
moltes de possibilitats: per
concerts, duos, música de
cambra, acompanya-
ments... I no és una cosa
tan estranya, hi ha molts
de pobles petits que en
tenen un, a l’església, a un
centre de cultura, teatre,
etc.
Tornant a l’Associació,
crec que és un grup que fa
una feinada i que lis ret
moltíssim!
B: Cap a on creus, per acabar, que es
dirigeix la vida musical d’aquests
pobles, a un mig termini? Hi ha
novetats, creus que la nova realitat
social canviarà aquesta «escena» que
abans has anomenat?
M: Jo crec que la música està de
moda. L’Escola està rebent molts
d’alumnes. Nosaltres no estam
formant músics professionals, estam
formant gent sensible cap a la música,

i això ha de quedar clar. Hi ha
capacitats i valors que també es veuen
reforçats, com ara la concentració,
l’autoestima...La política de l’Escola
de Música també ajuda: no tenim uns
estudis reglats, aixó vol dir que els nins
no han de passar pel conservatori i fer
exàmens cada any. Procuram mante-
nir els grups de nins junts, que s’ho
passin bé, que facin amistat entre ells.
Músics professionals en sortiran cinc
o sis, gent que fa magisteri musical ja
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en seran una quinzena, i després hi ha
aquesta majoria que un dia, quan són
més grans i estan pel món, te criden i
te comenten que van anar a un concert
i van disfrutar, o que s’han apuntat a
la coral de la facultat x, etc...A  Artà
volem crear grans afeccionats a la
música, més que no grans intèrprets.
És una funció molt més social.
B: Quina és la propera activitat musical
en què estàs ficada?
M: Celebram els deus anys de A 4
veus, no sé quan podrem fer el concert
de celebració. Estic molt contenta
amb aquests al·lots! Tenir-los me fa
contenta de fer feina a l’educació,
veus el fruit de la feina feta. Són gent
molt inquieta, que vénen perquè volen,
i vénen a disfrutar de fer música.
B: Felicitats i els molts d’anys a A 4
Veus, i a tú especialment: que una
agrupació coral aguanti tant és degut
en bona part a la seva directora.
Gràcies pel teu temps i per la teva

dedicació a la música.

Hem provat d’arreplegar
un parell d’informacions
que poden ser d’interés
per als lectors d’aquesta
entrevista:
El proper concert de
l’Associació d’Amics
de la Música, correspo-
nent a Pàsqua, tindrà lloc
dia 18 d’ abril a l’Esglèsia
de la Colònia. L’organista
alemany Bernhard Marx     ens oferirà
un recital d’orgue.
El Taller de Veu es durà a terme els
dissabtes a l’horabaixa, des del 14 de
març fins al 27 de juny. La data límit
d’inscripcions per als nins és dia 12 de
març. Podeu rebre més informació al
respecte a l’Oficina Municipal o a la
Biblioteca de la Colònia, Tel: 971 58
92 97.

L’ Orquestra Oasis farà una Gala
celebrant els divuit anys de la formació
dia 4 d’abril, al Teatre d’Artà. La
recabdació anirà a benefici dels
Serveis Socials de l’Ajuntament.
Per informacions sobre l’Escola de
Música d’Artà i l’anex a la Colònia
de Sant Pere, telefonau al 971 56 20
08.

R.C.

de la Colònia

Amics de la Música
Assemblea General
L’Assemblea anual ordinària d’Amics
de la Música és una assemblea que
reuneix tots els requisits de qualsevol
altra assemblea. És, no obstant, una
reunió que es caracteritza per una
forma de fer senzilla, quasi diria
casolana. La gent que hi assisteix,
unes 18 persones, és gent interessada
per la cultura, per tot allò que pot
beneficiar el poble. La directiva, unes
7 persones, manté reunions

periòdiques i du a terme una
considerable activitat educativa i
promotora de la música en la nostra
localitat. Antònia Martí donà una
informació exhaustiva de les activitats
desenvolupades per l’associació
durant l’any 2008-2009.   D’entre les
principals cal destacar:
a) Els concerts: conjunt de guitarres
de Suècia i conjunt de cambra de
Balear (29.03.08); concert a càrrec

dels alumnes de l’Escola de Música
d’Artà i Taller de Veu de La Colònia
de Sant Pere (26.06.08); Concert
Quartet de Flautes Mediterrani dintre
del Festival Antoni Lliteres (17.08.08);
dos concerts pedagògics en
col·laboració amb la Caixa ( 07.06. i
27.09. 0.8); concert d’orgue a càrrec
de Tomeu Manresa en col·laboració
amb Simpòsium d’Orgues Històrics
(15.11.08); concert de flautes «Audite,
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de la Colònia
Silete» en motiu de Santa Cecília;
concert en motiu de les festes de
Nadal i Any Nou a càrrec de la coral
Musicantes (11.01.09).
b) Les Sortides a concerts.
D’aquesta activitat se’n ha fet càrrec
Carme Sànchez. la qual du un any
formant part de la Directiva i ha donat
un fort impuls a l’assistència a
concerts de fora de la localitat. Les
principals sortides han estat a
l’Auditòrium de Palma en motiu dels
concerts: El Lago de los Cisnes
(07.08.08); La del Manojo de Rosas
(09.09.08) i Cascanueces (11.01.09).
El mateix mes (15.01.09), 22 persones,
convidades per la Caixa, assistiren en
el teatre principal de Manacor  al
concert de la Coral de la Fundació del
Teatre Principal de Palma.
c) El Taller de Veu. 27 nins i nines
participaren per quart any consecutiu
en el Taller de Veu que per a nins i
nines en edat de 4 a 12 anys organitza
l’associació i que dirigeix Toni Lliteres.
Aquest Taller té una durada de poc
més de 3 mesos.

A partir d’aquest any han passat a
formar part de la Directiva la
professora de música i cap d’estudis
de l’Escola de Música Na Mª.
Francisca Danús i En Rafel Caldentey,
clarinetista.
En l’apartat d’economia s’informà de
què les entrades i sortides han anat
quasi a la par: han entrat 3000€ i n’han
sortit 3.163 €. En caixa segueix havent-
hi un remanent de 2009€, que

permetran encarar les despeses
d’aquest any en curs.
En el diàleg de l’apartat de precs i
preguntes es va comentar la necessitat
de què la Colònia disposi d’un piano
digne, ja que molts de concerts

exigeixen la participació d’aquest
instrument.
L’assemblea es va concloure amb un
aplaudiment a la Directiva, uns
pastissets i un glopet de vi dolç.
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Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
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de la Colònia
A la memòria de Guiem Sastre Salamanca

El nostre veí i amic Guiem ens va
deixar diumenge, dia 9 de març de
forma sobtada. La seva absència ens
convida als familiars i amics que el
tractàrem a treure de la pols els records
de la seva companyia.
Els inicis del seu contacte amb la
Colònia els podem situar vers el 1962,
quan el seu pare Bartomeu Sastre
Ferragut comprà el molí de
Can Dalà i terrenys
confrontants. De llavors
ençà mai es va rompre la
seva connexió amb la
Colònia de Sant Pere on era
conegut i apreciat.
Els qui el tractàrem
coincidim en que es
caracteritzava per la seva
discreció, per un fi sentit de
l’humor, el plaer de recordar
històries  i per un gran apreciï
de l’amistat. La mort del
seu entranyable amic i vesí
Joan Ginart (Amatler) amb
qui li agradava recordar els
temps en que a Montferrutx
gairebé no hi havia més que
quatre cases, (Can Cosme,
Villa Català i les seves), va
deixar en ell un solc de
profunda tristesa. Altres detalls de la
seva sensibilitat i afecció per a la
Colònia els trobam amb  trossets
d’històries, anècdotes, que ens venen
a la memòria, com l’agraïment mostrat
a la Directiva de l’associació de

Persones Majors, per haver-lo
convidat a la festa d’homenatge
celebrada en motiu dels 80 anys i
haver-li donat la consideració de
colonier. Li agradava participar en
totes les festes que es celebren a la
Colònia i no faltava mai als pa amb olis
i paelles sobre la plaça de l’església a
benefici d’una o altra necessitat local

o de caire solidari. Aquesta bona
disposició a la participació la mostrava
especialment en la preparació de la
revetla i fogueró de Sant Antoni, que
des dels seus inicis l’associació de
vesins de Montferrutx  celebra en el

seu solar de l’avinguda Montferrutx.
Ell i el seu amic Joan Amatler curaven
de què tot estàs a punt i no faltàs res
a la festa. Ara que ens ha deixat
sentim enyorança per l’amic discret,
detallista que es va saber lliurà a la
família i als amics. Pensam amb la
seva dona Margalida Palou Seguí, en
els seus fills Bartomeu, Pere, Joan i

filla Dani, que seran, sens
dubte, els qui més el
trobaran a faltar. Vagi per
a tots ells el condol de
moltes persones amigues
d’aquesta localitat de la
Colònia de Sant Pere i de
la Directiva i socis de
l’Associació de Veïns de
Montferrutx.
Sabedors de la profunda
religiositat d’en Guiem, el
nostre desig i pregària és
que descansi en
companyia del Déu en qui
va creure i estimar.
Nota:  El proper
dissabte 14 de març a
l’església de la Colònia,
a les 19h. es celebrarà
una missa a la memòria
de Guiem Sastre

Salamanca. La família convida a
assistir a aquesta celebració.
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

de la Colònia
Nàutica
«Xaloc Projectes» de Jaume Fullana primer classificat de la Copa d’Espanya de
Creuers 2008 en la Categoria RN3 i la zona de Catalunya i Balears.
El passat 27 de febrer el Xaloc
Projectes Bramador 34 de Jaume
Fullana va rebre a  Madrid, a la seu del
Comitè Olímpic Espanyol, de mans de
D.Gerardo Pombo, President de la
Real Federació espanyola de Vela, el
guardó que l’acredita, junt amb la
seva tripulació, com a primer
classificat de la Copa d’Espanya de
Creuers 2008 en la Categtoria RN3 i
zona de Catalunya i Balears.
Aquest guardó esdevé el colofó a una
temporada excepcional de
l’embarcació mallorquina que
representa al Club Nàutic de la Colònia
de Sant Pere en la màxima competició
de vela del nostre país, la qual, a més
d’aquest resultat extraordinari, ha
obtingut en la temporada de vela del
2008 les classificacions següents:
1° LLiga Honda Mallorca Class -
Real Club Náutic Palma
1° Trofeu Noli / Mar Salada – Real
Club Náutic Palma
2° Trofeu Interclubs – Real Club
Nàutic Palma - Nàutic Arenal
1°  Trofeu S.A.R. Princesa Sofía –
Real Club Nàutic Palma
2° Trofeu Hublot - Palmavela-
Copa de España – Real Club
Nàutic de Palma
1° Trofeu Interclubs – Club Nàutic
Colònia Sant Pere - Club Nàutic
Ciutadella

1° XVI Regata Barcelona – Copa
d’Espanya – Fòrum Barcelona
1°   Trofeu Càrnicas Mallorquinas
- Real Club Nàutic de Palma
1°   Trofeu Faralló d’ Aubarca -
Club Nàutic Colònia Sant Pere
1°    XI Copa Port de la Selva –
Copa d’Espanya – C.N. Port de la
Selva
En Jaume Fullana vol expressar amb
aquest text que ens ha remés el seu
agraïment a la tripulació, al poble
d’Artà, localitat de la Colònia  i al
Club Nàutic Colònia de Sant Pere pel
suport i afecte que sempre li han
mostrat. Així mateix i molt
especialment vol expressar aquest

agraïment al patrocinador de
l’embarcació En Tolo Sorell, sense el
qual, el preuat trofeu de primer
classificat de la Copa d’Espanya i
molts d’altres trofeus, no hauria estat
possible.
A la seva salutació marinera de
salutacions i bon vent, Bellpuig
respon amb una més que merescuda
enhorabona a En Jaume Fullana i la
seva magnífica tripulació desitjant-les
que el bon Vent de l’esforç, de la
il·lusió i la sort no les falti mai.
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VELA

Quarta  regata de la lliga primavera 2009
La quarta regata d’aquesta lliga va
tenir lloc el passat dissabte 28 de
febrer, el recorregut coster consistia
en: Anar des de la sortida situada
davant el far del moll de la Colònia,
voltar una boia que era davant Es
Caló, per després dirigir-se cap al moll
Son Serra de Marina, on hi havia una
altra boia i tornar a la Colònia. En la
reunió de patrons una hora abans de la
regata es va acordar que si el primer
vaixell en creuar la línia ho feia en un
temps inferior a 2h s’afegiria a la
regata una altra tram consistent en
anar a Son Serra i tornar. La cosa va
anar així...
El vent era de Gregal a l’hora de la
sortida i més tard va passar a Xaloc,
com deia la previsió, amb una intensitat
d’uns 5 - 6 nusos, amb alguna ratxa de
10 a prop de terra. La sortida va esser
molt ajustada i l’Idefix de B. Weidman
gairebé va colisionar amb l’Smile de
C. Obrador i el Kaya de Jofre/Cantó
que lluitaven amb el Tacuma de T.
Llinàs per trobar una bona posició, al
final l’Idefix va sortir abans d’hora i
va haver de tornar enrera. Després
de la sortida els vaixells es varen
enfrontar a una cenyida amb moltes
ratxetes i rolades que varen posar les
coses molt difícils a les tripulacions,
sortint més afavorits els vaixells que
varen anar cap a terra. A la primera
boia, la d’Es Caló va voltar primer el
Kaya seguit de prop per l’Smile i el
Lolita, que es varen quedar dins una

encalmada i varen veure com el Kaya
anava cap a Son Serra amb l’spi a tota
velocitat. Abans d’arribar a Son Serra
el Kaya també va quedar encalmat i
va veure com la resta de perseguidors
amb l’Smile i el Lolita al cap davant
s’hi acostaven amb un bon vent. En
resum, a la boia de Son Serra els tres
primers anaven molt junts i només
quedava un tram de regata... o no? Al
final el Kaya i l’Smile varen arribar a
la boia de la Colònia 3 minuts abans de
les dues hores i per tant com s’havia
acordat a la reunió de patrons s’afegia
un tram a la regata.

Aquest darrer tram va canviar per
complet el que pareixia que seria el
resultat final de la prova, ja que a la
boia de la Colònia el Kaya va passar
primer  amb 1 minut i 30 segons
d’avantatge sobre l’Smile i amb 3
minuts sobre el Lolita. Just quan anaven
arribant els vaixells el vent va anar
minvant i l’Aia, Lolita, Idefix i Ses
Xesques varen decidir retirar-se degut
al poc vent. Al final la classificació de
la prova fou: 1r Kaya, 2n Smile i 3r
Tacuma

CLASSIFICACIÓ GENERAL:

Pos. Embarcació Patró Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Total Punts
1 Smile Colau Obrador 2 1 1 2 6
2 Kaya Joan Jofre 1 2 4 1 8
3 Tacuma Toni Llinàs 3 3 3 3 6
4 Lolita Carlos Serra 5 4 5 10 24
5 Ses Xesques X. Sastre/X. Fiol 4 6 7 10 27
6 Aia Miquel Oliver 6 5 6 10 27
7 Idefix B. Weidmann 10 10 2 10 32
8 Verd Miquel Rius 8 7 8 10 33
9 Madrugada Gino Crescioli 7 10 10 10 37

Per a més informació sobre allò que passa a les regates i pel que fa al món de
la vela a la Colònia, podeu visitar: http://kayaracing.blogspot.com. BON
VENT!

J.J.LL.

de la Colònia
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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

La rua d’Artà

noticiari escolar

La rua és una festa de carnaval i quasi tota la gent va
disfressada. També hi ha música de tambors i els alumnes
de 4tA ens vàrem disfressar d’estrelles perquè el tema de
l’escola era l’univers. El vestit de 4tA i 4tB era de cartró
i de paper que vàrem pintar amb esprai i pintures. Les
nostres mares ens varen ajudar a fer les estrelles, ja que
el vestit duia molta de feina i cada dia havíem d’avançar
un mica en la confecció de la disfressa. El dia de la rua
vàrem acabar les classes a les 12 h però vàrem tornar a

les 14 h per disfressar-nos i pintar-nos la cara. Havíem de
ser a les 14.30h a l’ajuntament, perquè a les 15h començava
la rua. Va ser molt divertit perquè vàrem cantar i vàrem
veure les disfresses de les altres escoles. Va ser una bona
rua!!!

Lisbet Danile Quiroga Castedo
Sergi Schlegel Fonhag

na Caragol

Bibliobingo, jugam amb la lectura
Els alumnes de 6è A i B de Na
Caragol hem anat a la biblioteca per
participar al bibliobingo sobre el llibre
«Les ombres del Monestir». Primer
vàrem llegir el llibre, que va ser molt
interessant i un poc misteriós. En
general ens va agradar a tots!. En
segon lloc hem jugat al bibliobingo que
era un joc en el qual vàrem fer un
Bingo amb preguntes sobre el llibre
que havíem llegit. Quan arribàrem a la

biblioteca ens posàrem en grups de 6
i després na Maria ens va explicar en
què consistia el joc: teníem uns cartrons
amb números i trèiem  una bolla. Tots
els grups havíem d’escriure la resposta
i aquell que tenia el número al seu
cartró podia contestar mitjançant el
seu portaveu. Si no sabíem la resposta
podien contestar els altres grups i
aconseguir comodins. A mesura que
contestàvem preguntes correctes del

nostre cartró podíem cantar «Bingo»
o «Línia». Els guanyadors
aconseguiren un petit obsequi la qual
cosa ens va sorprendre a tots!.
També volem donar les gràcies a na
Maria per haver-nos fet passar una
estona tan divertida gaudint de la
lectura.
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Ja ha tornat la Jaia Corema

Un any més, passats els Darrers Dies, la Jaia Corema, ha
tornat visitar la nostra escola. La Jaia Corema és una vella
arrugada i malsofrida, que no pot consentir que els infants
siguin feliços i cantin cançons i per això els encalça amb la
granera. Per sort el Mag Xibiu, un mag bondadós i molt
poderós, va fer encanteri i va condemnar-la a tenir set

cames. D’aquesta manera cada vegada que la jaia vol
encalçar a un al·lot cau de cul enterra ja que s’embulla amb
tantes cames. L’única possibilitat que té la jaia de tornar
a la normalitat és fent bonda. El mag, a més, li va prometre
que si la jaia duia un regal als nins i les nines, cada setmana
li tallarien una cama. Ara veurem com acaba la cosa!.

Què t’hi jugues?

El proper dilluns els alumnes de 6è participaran al concurs
Què t’hi jugues?. És tracta d’un concurs cultural televisiu
organitzat per TV Mallorca en el qual hi participen
nombrosos centres escolars de Mallorca. Encara no
sabem quan està prevista l’edició del programa en el qual
participarem, però ens han assegurat que el podrem
veure dins el mes de maig. Ja us informarem de quin ha
estat el resultat de la nostra participació.

noticiari escolar
na Caragol
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Sembra a Sa Duaia

Els alumnes de 6è anàrem a sembrar
arbres al Parc Natural de Llevant.
Ens divertírem molt ja que passàrem
tot el matí sembrant pins i llavors
d’aglà. A més, hem protegit cada
arbre sembrat amb una reixa per tal
d’evitar que els animals que habiten
dins el parc facin malbé els brots dels
pins que encara són massa tendres.

noticiari escolar
na Caragol

Sortida a S’Albufera

El passat dia 26 de febrer els alumnes de 6è
anàrem a S’Albufera d’Alcúdia. Va ser una
sortida molt bonica i, a més, el dia ens va
acompanyar. Vàrem poder passejar pels canals
comprovant la profunditat de l’aigua i les distintes
plantes que hi havia als voltants depenent de
l’aigua, dolça o salabrosa. Allò que més vàrem
veure varen ser diferents tipus d’aus i vàrem
gaudir d’entrar una estona dins un observatori i
tots en silenci per poder veure-les millor.
Quan va ser hora de tornar volíem quedar més
temps i per això arribàrem tard a l’escola (uns 15
minuts) i en Jaume ja ens esperava a defora tot
preocupat. Però va valer la pena!.
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Excursió a l’Albufera

El passat dimecres dia 4 de març, els grups de 3r cicle del
Col·legi  Sant Bonaventura, anàrem a visitar el Parc de
l’Albufera d’Alcúdia.
L’Albufera és un ecosistema humit que està separat del
mar per una platja. És l’hàbitat per a molts d’aus i ànneres.
Per algunes aus és un lloc de descans durant la seva
migració.

Gràcies a algunes persones i organitzacions, no
han arribat a urbanitzar l’albufera, cosa que si
que pretenien. Una part d’Alcúdia ja ho està.
La visita la iniciàrem separats en dos grups,
cada un amb un monitor del Parc. En Jordi o na
Gero ens explicaven en tot moment quins animals
i ocells podíem veure. Ens ficàrem dins unes
casetes anomenades aguaits des d’on
observàvem les aus sense espantar-les, ja que
elles no ens veien. Hi havia una fauna molt
diversa. Vérem granotes, fotges (algunes d’elles
banyudes), cames-llargues, fins i tot un àguila.
També vérem distints tipus d’arbres i plantes
segons envoltassin una zona d’aigua dolça o
salobre.
Gràcies a aquesta sortida hem pogut conèixer
moltes espècies d’animals que no coneixíem o
que no havíem vist mai. Fins i tot hi havia
búfals...
Ens ho passàrem molt bé. És un lloc molt
recomanable per anar a fer una volta. Seria
divertit tornar-hi i mostrar aquest lloc als meus
pares.

Jesús Salido i Adrià Speck  (6è de Primària)

noticiari escolar
Sant Bonaventura
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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

JAIA  COREMA

Jaia Corema, nas gros, peu petit, sa Jaia Corema ja torna..., amb
aquesta cançó, els nins i nines d’infantil del Col.legi Sant Salvador,
donaren la benvinguda a aquest personatge tan singular, que estarà
amb nosaltres totes aquestes setmanes, fins que acabi la Corema.

noticiari escolar
Sant Salvador

Visita alumnes infantil al Punt Verd

Com a centre ecoambiental i per
aprendre els diferents usos dels
contenidors, els alumnes d’infantil, a
més del que fan al mateix centre per
reciclar, decidiren anar
a visitar el Punt Verd i veure de
«primera mà» un poc el funcionament
d’aquest.
En David (Piranya), ens va atendre
molt bé, ens explica com funciona i els
deixà triar i tirar al lloc corresponent
diferents tipus de deixalles.
Ho pasarme molt bé i aprenguerem
moltes coses. Gràcies Piranya per la
teva atenció i paciència!



13 març 2009
Número 806

30
 262

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.

Viatge a la neu del Col·legi Sant Salvador

De l’1 al 6 de març, 61 alumnes i 4
professors gaudírem d’un viatge a la
neu a l’estació lleidatana de Boí Taüll.
En principi el temps no havia
d’acompanyar massa, però es va
poder esquiar cada dia excepte el
divendres, a causa d’una tempesta de
vent i neu, i es va aprofitar per anar
cap a Barcelona i passejar una mica
per la ciutat. Els prop de 50 km . de
pistes varen ser pràcticament per
nosaltres, ja que hi havia molt poca
gent i això va fer que encara gaudíssim
més de l’esquiada, sense cues ni
aglomeracions de gent. També es va
fer una visita a l’església romànica de
Sant Climent de Taüll, on ens
explicaren tota la història del conjunt
d’esglésies romàniques de la vall de
Boí. Com cada any, hi havia una visita
obligada a l’ermita de Sant Quirze,
però la gran nevada caiguda va fer
que ens aturàssim pel camí a fer una
«guerra» de neu, on no es va salvar
ningú i va ser un dels moments divertits
del viatge. La novetat d’aquest any va
ser que els pares, a través de la web
del col·legi, podien veure cada nit les
fotografies i els vídeos de l’esquiada.
Amb tanta gent, hi havia moltes
possibilitats de tornar algú lesionat,
però no va ser així i tothom va tornar
sencer, tot i que amb alguns cops i
molt cansats, però això es va arreglar
dormint la resta del cap de setmana.
Esperem d’aquí 2 anys poder-hi tornar
i que vagi tan bé com enguany!

noticiari escolar
Sant Salvador
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Pensaments

La Parròquia, comunitat de vida i missió.

Ens han enviat per reflexionar un
avant-projecte de pla de pastoral per
els propers quatre anys. El projecte
compta amb una sèria de propostes
operatives que ja compartirem en
haver-se aprovat del tot, però ve
introduït amb una reflexió sobre la
Parròquia que hem pensat que és
hermosa i interessant. Per això la
volem compartir amb tots des d’aquest
espai.
Qualcú podrà pensar que és massa
ideal, i que la realitat de les nostres
parròquies és més limitada que el que
aquí s’exposa. És bén cert. D’això es
tracta: d’un pla de pastoral que ens
ajudi a treballar per millorar les nostres
comunitats parroquials per tal de fer-

les avançar cap a millor.
I per definir aquest
«millor», fa falta un ideal.
Un ideal pot ser
destructiu. Ens pot fer
pensar que la realitat, que
no coincideix amb ell, no
val res ni val la pena.
També ens pot fer pensar
que hem de començar de
nou sense tenir en compte
lo que ja som i tenim. No
hem de prendre l’ideal d’aquestes
maneres. Sinó com un horitzó cap al
qual caminar des de la nostra situació
actual. Una fita que ens orienta i ens
permet fer camí. Un camí amb dos
termes que estimam: la situació actual

com a punt de partida, l’ideal com
horitzó que ens guia. Amb aquesta
actitud hem de llegir aquesta reflexió
sobre la parròquia que ens proposa la
comisió permanent del Consell
Diocesà de Pastoral.

La Parròquia: una mirada positiva

empeltant-les en la universalitat de
l’Església
Una mirada positiva a les nostres
parròquies en fa veure que permeten
una experiència múltiple de pertinença,
i que compten amb  elements tan
valuosos com la proximitat, la
simplicitat, l’acompanyament de les
situacions, la implicació en la vida del

medi en el qual estan presents.
Canònicament erigides, territorialment
delimitades, tenen dues notes que el
Sínode ens recorda: la globalitat i la
maternitat.  I és que són  l’Església en
un lloc per a tots i per a tot. I l’Església
per tots.

Una nova situació

La mirada positiva no ens priva de ser
conscients de la nova situació que
avui viuen les nostres Parròquies.
N’assenyalam alguns trets: La
mobilitat, l’amagriment de la cohesió
social. La transformació de la
dimensió religiosa. La difícil vivència
de la sagramentalitat.
La mobilitat, per exemple,  posa en
qüestió la pertinença a una sola
parròquia.

L’anonimat i l’individualisme creixent,
posen a prova l’esser comunitat.
La increença i la indiferència, són
símptoma d’una radical transformació
de la dimensió religiosa.
Recordem encara un altre aspecte
que s’afegeix al  ventall de noves
situacions amb què avui ens enfrontam:
és  l’esmussament de la capacitat
simbòlica, que afecta a la

sagramentalitat, tan important per a la
vida cristiana.
La nova situació que viu la Parròquia
ens assenyala una gran pobresa. I ens
posa davant  el repte d’una pastoral
de la fe que, abans de ser transmesa,
ha d’existir. I que creix pel fet mateix
de ser testimoniada i compartida.

El Sínode Diocesà (1998-99) ens parla
de la Parròquia com a cèl·lula viva de
l’Església particular on els cristians
viuen la comunió de la fe, del culte i de
la missió (2,1-5). I citant el Vaticà  II
ens recorda que proporciona una
mostra esplendent d’apostolat
comunitari, pel fet de reunir en unitat
totes les diversitats humanes (...)
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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.

Una xerrada amb…
Pere Josep Alzina Piris, empresari

Pere Josep Alzina Piris, més conegut com a Pep Alzina (Claper), és el propietari regent de la Fusteria Alzina del carrer
Santa Margalida, 22 d’Artà.
Bellpuig va trobar adient mantenir una petita conversa amb aquest empresari local per tal de saber de prop com és la
vida d’una fusteria a l’actualitat.
En Josep Alzina Piris va néixer a Artà el 22 de desembre de 1960 (casualment el dia del sorteig de Nadal). Va cursar
els primers estudis a Artà amb el mestre Jeroni Cantó al Centre Social. Després va fer el primer grau de formació
professional a Manacor. En Pep recorda que als 13-14 anys ja anava per la fusteria que el seu pare regentava i aprenia
a fer cosetes fins que als 17 anys ja va prendre seriosament la feina de fuster amb el seu pare, treball aleshores més
artesanal que a l’actualitat.

Bellpuig.- Josep, la teva empresa és
potser avui la més antiga dins la seva
categoria...?
Josep.- Realment és una pregunta
que no te puc contestar amb certesa,
però sí et puc afirmar que jo ja pertany
a la quarta generació del nostre ofici.
Jo la vaig aprendre del meu pare Joan
Alzina Brunet i ell del seu pare i padrí
meu, Pere Josep Alzina Gil, de malnom
Claper, el qual em conta que el seu
padrí ja feia de fuster però no en sé el
nom exacte, encara que supòs que
s’anomenava Josep Alzina.
Oficialment tenim constància escrita
que la nostra empresa data  de l’any
1873.
A quins locals ha estat ubicada la
vostra empresa?
Abans d’aquí al carrer Batlessa
número 10 durant molts anys, manco
uns 10 en què va estar ubicada al
carrer Costa i Llobera.
La vostra feina segur necessita
aprenentatge.

Sí, no s’aprèn tot sol, sinó que és a
base d’aprendre les feines manades
per persones que saben bé l’ofici, per
tant es necessita temps i molta
dedicació.
Quants d’empleats sou
actualment?
Ara som 7, però altre temps érem 10.
Quina és la feina més comuna que
elaborau al taller, sou casolans o
vos dedicau a l’hoteleria?
La major part són portes, finestres,
vidrieres, armaris, mobles de cuina i
tot el que formi part del mobiliari
d’una vivenda i també les feines
d’hoteleria que ens presenten.
Ets tu el cap de l’empresa o tens
altres socis?
La Fusteria Alzina du el meu nom i per
tant no tenc altra persona associada.
El negoci és totalment familiar.
Segur que hi ha diferència de fer la
feina ara que fa una sèrie d’anys.
I tant que sí, però molta. Abans es
podia dir que la nostra feina era quasi

artesanal, en canvi ara és totalment a
base de maquinària.
Què penses de la crisi que estam
patint, us arriba ja al vostre
gremi...?
Fa mal dir per on ha començat aquesta
crisi que ningú pot negar que patim a
tots els continents. Nosaltres, com

entrevista
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Viatges Llevant

molts altres, ja patim directament la
crisi a la nostra empresa.. Ara la
definició de la crisi jo no m’atrevesc a
fer-la perquè veig difícil donar la culpa
a ningú en concret. Pens que estam
immersos tots en una roda, la qual es
difícil aturar.
Per tant, la gent és més reservada
a l’hora de fer demandes i també
de satisfer els pagaments.
En general són igual que abans, millor
dit crec que ara la gent està més alerta
i quan fa una comanda és perquè està
segur de poder-la pagar, llevat sempre
d’alguna que altra excepció.
Amb quines classes de fusta
treballau i quines més vos
demanen?

En general amb Iroco (teka), Roure,
Nord, Avet, Sipo, Sepí... Quant a les
demandes de la llenya la gent demana
la de més qualitat, ja que la feina és la
mateixa. Les de més demanda són el
Iroco, el Sipo, roures.
La fusta d’on la vos porten? Encara
hi ha nord vell?
La fusta la porten en general dels
EEUU, d’Àfrica i també com és
natural d’Europa. Sí que encara ens
proveeixen nord vell, i en la seva
totalitat és d’enderrocaments
d’edificis vells, els quals la majoria
són dels EEUU, aquests fets fan que
es converteixi en una llenya molt cara
perquè té moltes tares, per tant és de
les més cotitzades del mercat.

I la gent quina prefereix, o es fia
de vosaltres...?
Hi ha gent que ve amb les idees ben
clares del que vol, altres ens demanen
consells, i a més al nostre aparador, el
client pot veure els  diferents tipus de
fustes i feines acabades i també  la
nostra oferta , es pot dir que la majoria
es decanta pel que se’n diu bona
qualitat-preu.
Acabam la xerradeta amb Pep Alzina,
un empresari que quasi segur segueix
les petjades del seu pare, del seu padrí
i del deu repadrí. Esperem que els
seus fills puguin arribar a la quinta
generació de fusters dins el nostre
poble artanenc. Tota una gesta.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018

entrevista
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CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

S’arrenda
aparcament

Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent

Informació al tel. 971 83 64 38

Futbol

Tercera
02-03-2009
Montuïri 0
Artà 1
YES, WE CAN!
Sí, podem!
L’Artà va donar la campanada de la
jornada en guanyar per la mínima al
Montuïri, en un partit dolent, marcat
per la igualtat i el joc en el centre del
camp.
El gol va arribar en la segona part,
gràcies a l’encert de Víctor, que va
aprofitar un error de la defensa local.
La sorpresa de la jornada la va donar
un Artà que, des que està dirigit per
Quique Darder, només guanya.
I és que el gol de Víctor en el minut 56
dóna a l’Artà alguna cosa més que
tres punts ja que no només significa
abandonar el darrer lloc, sinó que a
més està ja a només 2 punts de la
salvació.
Per la seva banda, el Montuïri s’allunya
de la zona play-off, caient fins a la
setena plaça.

Juvenils
01-03-2009
Artà 4
Platges de Calvià 4
El platges remunta un 4 a 0
Increïble però és així l’Artà després
d’anar-se als vestuaris amb quatre
gols de avantatge va cedir en la segona
part i el Platges empatà el partit.
Coses del futbol quan tot pareixia
sentenciat en el descans la segona

parteix el Platges es va venir dalt, va
aconseguir empatar el partit i remuntar
els 4 gols.
Bé és veritat que l’Artà perdonà
moltes ocasions de gol, en la segona
part hagués pogut marcar quatre o
cinc més però, el que són les coses, va
ser el Platges qui va marcar i acabà
empatant quan ho tenia tot perdut.
25-02-2009
Arenal 1
Artà 0
L’Artà perd per la mínima a s’Arenal.
Joan Alzamora va donar un bon ensurt.
Després de dues victòries seguides
dels d’Artà davant el Raiguer 0 a 3 i
contra el son Oliva 4 a 2, l’Artà va
perdre per la mínima en el camp de
s’Arenal.
No va ser un partit brillant i tal vegada
l’empat hagués estat el mes just però
al final s’Arenal s’endugué els tres
punts gràcies a un gol quan faltava
poc temps per finalitzar el partit.
En aquest partit cal dir que la segona
part va ser un calvari pels jugadors
d’Artà que pensaven més en el seu
company Joan Alzamora que va haver
de ser traslladat amb ambulància a un
centre sanitari quan sofrí una acubada
al finalitzar la primera part.
Alzamora es troba bé i fora de perill i
així ho rebel·len les proves i anàlisis
als quals va ser sotmès a la clínica. El
dimarts a la tarda va ser donat d’alta
i al final tot va quedar en un esglai i des
del club tots ens hem alegrat que hagi
estat així.

El pròxim dissabte a les 17’15 visita el
camp de l’Artà l’equip de platges de
Calvià equip situat en el novè lloc de
la Classificació.

Benjamins F-8
07-03-2009
Poblense 8
Artà 2
Artà és superat pel poblense
Alineació: Diego, Alfons, Ferrer,
Malet, Danner, Adrià, Jaume Andreu,
Joan, Carlos i Julio.
Derrota davant un Poblense molt
superior que des del inici fou clar
dominador del partit amb nombroses
ocasions de gol i tenguen quasi tot el
temps la pilota a causa d’això el equip
local es posa per davant en el
marcador, però en una petita reacció
de l’artanenc aconseguiren empatar
el partit amb un gol de Jaume Andreu.
La alegria no dura molt ja que pocs
minuts després el Poblense va
aconseguir marcar dos gols més i
anar-se’n al descans amb un marcador
favorable de 3-1.
El tercer quart fou molt dolent en el
qual estigueren molt despitats i
encaixaren 4 gols i el darrer quart fou
un poc més igualat ja que hagué un
parell d’ocasions clares per amb dos
equips.
28-02-2009
Artà 1
Cardassar 0
Un gol basta!

esports
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Diego, Alfons, Ferrer, Danner, Julio, Joan, Adrià, Jaume
Andreu i Miquel Ginard.
Victòria per la mínima en un dels derbis de la comarca
gràcies a un gol de Ferrer des de llarga distància en una
pilota que li deixà de cara Miquel Ginard.
Fou un partit amb poques arribades a la porteria contraria,
en les quals la major part de les ocasions foren de part de
l’Artà que en l’inici del partit hagués pogut posar-se per
davant amb dues ocasions de Jaume Andreu.
A falta de 10 minuts per acabar l’encontre els artanencs
aconseguiren el gol, en una de les poques aproximacions
ja que des de les dues ocasions de Jaume Andreu no
havien tengut massa possibilitats de poder marcar, però
arrel del gol arribaren els millors minuts dels artanencs
durant els quals pogueren augmentar la diferencia.
Hem de dir que en aquest partit va debutar Julio el qual va
fer una bona primera meitat. També esmenta que durant
la setmana Toni Grillo es va rompre un braç. Esperam que
es recuperi prest.

Alevins F11
01-03-2009
Artà 3
Son Sardina 4
Travelada.
Començà be el partit. Ben prest els alevins
marcaren el primer gol i res feia pensar que el
son Sardina era un equip superior.
Però després d’algunes errades, els contraris
remuntaren i acabaren la primera part 1 a 2.
Tot i comptar amb homes que fan una gran tasca
en el terreny de joc i que sempre rendeixen com
en Joan Massanet «Clarito», que ja fa moltes
jornades que juga a un gran nivell, la segona part
va ser un voler i no poder i acaba el partit 3 a 4.
Pareix que estam travessant una mini crisi però
estam segurs que el propers partits tot anirà
millor.
A veure si el següent rival paga els plats romputs.

Pre-Benjamins
08-03-2009
Ca’n Picafort 5
Artà 0
Derrota contra el líder del grup
CE Artà: Francesc, Juan, Miquel, Tomeu, Alberto,
Alexander, Carlos, Sebastià, David, Andres i
Jaume.
Per qualque motiu el Ca’n Picafort és el líder del
grup, i veient el físic dels seus jugadors, es
comprèn el perquè tan sols li han fet 6 gols en 18
jornades.

Durant tot el partit, ens va costar molt atracar-nos a la seva
porteria, i ens podem donar per satisfets ja què disposarem
de 6 còrners a favor i d’unes quantes faltes prop de l’àrea.
Al final del partit, els nins estaven satisfets amb el resultat
aconseguit a casa del líder i ja pensaven en el proper partit
que jugaran a Ses Pesqueres el proper dissabte a las 10:15
h. contra Ses Salines.
02-03-2009
Artà 2
S’Horta 2
Tercer empat consecutiu dins ca nostra.
CE Artà: Francesc, Juan, Miquel, Tomeu, Alberto,
Alexander, Carlos(2), Sebastià, David, Andrés i Jaume.
Desprès de haver-nos posat amb un 2 a 0 en el marcador,
amb dos gols aconseguits per en Carlos, pareixia que
aquesta vegada sí que ens duríem els 3 punts, però el
contrari també juga, i abans d’ acabar la primera part
varen aconseguir el 2 a 1.
A la segona part, varem tenir unes quantes oportunitats
per sentenciar el partit, però la sort no va estar amb els
nostres i varen esser els de S’Horta els que finalment
aconseguiren empatar.
El proper partit es a Ca’n Picafort, el dijous 5 a les 19:00
h. un partit difícil davant el líder del grup, però com diuen
els nins, ningú els hi fa por.

esports
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esports
Comentari hípic
El rànquing de regularitat està molt
igualat i en aquests moments hi ha un
empat en el primer lloc entre Nadiva
CL i Gentille de Nuit. El segon lloc
correspon a New Woman i el tercer
lloc és per Misteriós Mar. A les
darreres reunions puntuaren amb èxit
els dos representants de la quadra Sa
Corbaia, Le Claray VX, va guanyar
una carrera reservada per a
conductors aprenents a mans de
Antoni Vaquer junior amb un registre
de 1.18 mentre que Onclesim VX,
sumà la seva tercera victòria a 1.19 a
l’hipòdrom de Manacor. L’egua
Gentille de Nuit, propietat de Sebastià
Esteva, va arribar en segon lloc en
una carrera amb cavalls nacionals de
molta categoria. El cavall de Alessia Sánchez, Joli de France, fou segon amb un sensacional registre de 1.16 a Manacor
mentre que el cavall dels germans Fuster Andreu, Max Fortuna PV, s’anotà un quart al seu casiller. Per a finalitzar cal
donar l’enhorabona els propietaris del cavall nacional Martiks Blai ja que va guanyar una cursa a l’hipòdrom francès
de Cagnes Sur Mer amb un registre de 1.12 sobre 1.609 m.
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Laura Rosselló del judo Renshinkan, bronze  en la fase final  del Campionat d’Espanya
de judo
Na Laura ha estat notícia aquests dies
ja que dissabte passat va aconseguir a
Leganés (Madrid) un important triomf
a la fase final del Campionat
d’Espanya de judo, categoria junior.
La medalla de bronze.
La fase final d’un campionat
d’Espanya esta reservada única i
exclusivament als 16 millors esportistes
de tot l’estat nacional  i que es
classifiquen segons els resultats
obtinguts en les fases sectors, ella hi
anava com n. 1 del sector est .
Na Laura començà molt be la
competició ja que va guanyar per
ippon a les representants de Castilla la
Mancha  i Madrid però va perdre el
pas a la final contra la gran favorita i
campiona d’Europa la gallega Sara
Alvarez. Tot i això va disputar la
medalla de bronze contra la canària
Cathaisa Perez i va guanyar per ippon
de «osae komi». Un altre vegada més

na Laura ha demostrat
estar entre les millors
de la nostra geografia i,
com no, torna revalidar
el títol aconseguit l’any
passat.
Altres esportistes a tenir
en compte varen ser
Miriam Camacho del
Mallorca Nord Judo que
va arribar a la semifinal
però la va perdre contra
la  murciana. Christian
Lorenzo del Castell de
Menorca, passà  la 1a
ronda marcant ippon
però després va perdre
en repesca, i al final
quedà en 7è lloc que
tampoc està gens
malament per a un jove
de 16 anys dins la
categoria sub 20.

Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 28 1 7 8

GENTILLE DE 1.17 23 2ON 3
JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 11 2ON 3
LE CLARAY VX 1.17 4 1ER 4
MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 9 4RT
MISTERIOS MAR 1.17 17

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 1.19 12 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 12

NOM DEL 
CAVALL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE FEBRER-MARÇ
LIDER:  NADIVA CL-GENTILLE DE NUIT

Judo
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EL PUIG DE GALATZÓ
Diumenge, 22- Febrer- 2009

Històries de bandolers,
lluites entre famílies i
sobretot els fets del
Comte Mal, han fet del
Puig de Galatzó la munta-
nya màgica de Mallorca
per excel·lència.
Galatzó era una petita
Alqueria musulmana que
quan vengueren els
catalans i es repartiren
l’illa va correspondre al
Bisbe de Barcelona,
Berenguer de Palou.
Passats el temps, devers
el segle XVII, formava
part de les possessions
del Comte de Santa Maria
de Formiguera, un
personatge que pretenia el més absolut
feudalisme. Les lluites amb el poble
defensant drets i privilegis va fer que
quedés amb el mal nom de Comte Mal
i que el rancor de la gent creés tota
casta de llegendes tenebroses.
Aquest diumenge, la excursió ens va
dur a trescar pels dominis de tan
famós Comte.
Partírem just devora el poble de
Capdellà, que té el nom ben encertat.
Entràrem dins la finca pública de
Galatzó travessant el gran portell de la
possessió, i ens desviàrem una mica
per anar a veure les cases. El dia era
assolellat però de camí cap a les cases
vàrem veure que el Puig duia capell i
ja vàrem témer el pitjor, algú va
comentar que era una muntanya molt
boirosa.
Les cases estan situades dins una vall
i son immenses i senyorials com
correspon a una de les possessions
més extenses de l’illa. La façana és
magnifica, té ben enmig un rellotge de
sol i està adornada amb una sèrie de
dibuixos fets amb petites pedretes
que revolten portals i finestres. Corona
el portal de la capella, una làpida i un

escut amb el nom del Comte,
evidenciant així la seva presència.
Desprès de gaudir de la visita
començàrem la pujada que va ser
molt, molt llarga. Partírem d’un nivell
de cent vuitanta metres i pujàrem fins
a mil vint-i-sis.
El paisatge és desforestat, amb
vegetació dominada pel carritx,
l’estepa joana i qualque pi aïllat.
Havíem de anar amb la màxima atenció
a les fites ja que no hi havíem estat mai
i és una vessant poc tiranyada que és
va anar tornant abrupte, fins arribar al
punt de necessitar de peus i mans.
El més dificultós va venir al final. La
boira ens va envoltar. Just, just, veiem
el company de davant, el terreny era
molt agre, pujàvem com moixos
aferrats amb les mans i es va posar a
fer un vent que tallava. Era interessant
veure la boira a la velocitat que
passava. Férem algunes petites
aturades per reposar, perquè n’hi havia
que tenien les cames que ja no volien
continuar, però no es podia estar molt
de temps ja que el fred ens prenia.
Arribàrem a dalt amb molt de mèrit i
dinàrem dins la boira, agombolats per

darrera alguna roca a la redossa del
vent i com un llamp tornàrem a partir.
No hi feia estar de res.
És diu que el cim és un excepcional
mirador sobre la Mallorca sud-
occidental. Nosaltres no vérem res.
La davallada va ser pel pas de Na
Sabatera i per la Boal de ses Serveres,
llarga però agradable, caminant gran
part  per dins la boira amb aires de
misteri. Acabàrem a l’àrea recreativa
de Son Fortuny, a la carretera de
Estellencs.
No vull dir-ho molt fort, però quan
érem a dalt de tot, esclatats de la
pujada, enredats i arrufadets em va
semblar per un moment sentir com
olor de sofre, vaig tenir un calfred i la
sensació misteriosa de veure passar
per dins la boira una ombra semblant
a un cavaller damunt un cavall.
M’havien contat que els vespres de
lluna plena se passejava el fantasma
del Comte Mal, però de dia....
I acabaven algunes Rondalles dient: i
el qui no ho cregui... que ho vagi a
cercar
F.G.

 
www.unraigdartanencs.com 
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Campionats de Mallorca  2009

Han acabat els campionats de Mallorca individuals d’aquesta temporada. Volem destacar en aquesta notícia, els dos
grans resultats que ha tengut el Club Tennis Artà en el que duim de temporada:

Miquel Sebastià Rosselló, semifinalista del campionat de Mallorca infantil

A les pistes del Club Tennis Costa de
Calvià, el jugador del Club Tennis
Artà Miquel Sebastià Rosselló va
aconseguir una gran i meritori lloc de
semifinalista en una de les categories
amb més nivell i competitivitat que hi
ha. El jugador artanenc partia com a
cap de sèrie número 4. En el primer
partit va derrotar a Lluís Vives (6-0,
6-0). En segona ronda a Alex Elzabi
(6-1,6-0). En els vuitens de final, ja va
trobar un rival més fort, Pedro Salva
del Club Tennis La Salle, per 6-3 i 6-
2. Aquesta victòria ja permetia la
classificació al Campionat de Balears.
En quarts de final, va derrotar al
jugador ciutadà Eddy De Abreu , cap
de sèrie número 5 del campionat. En
un partit d’infart, va guanyar en Tià
per 6-3 1-6 i 7-6. En les semifinals va
trobar-se davant el cap de sèrie número
1, David Ferragut (CT La Salle).

Després d’adjudicar-se el primer set,
per 4-6, una davallada de joc va
permetre al rival ciutadà imposar-se
en els dos següents
sets. Fou una
autèntica llàstima
aquesta derrota ja
que en els últims
partits que s’havien
trobat, en Miquel
Sebastià li havia
guanyat, i més tenint
en compte que el
jugador ciutadà es va
passejar en la final.
Fou en certa manera,
la final anticipada.
No obstant, encara
queda la prova més
important de la
temporada, el Cam-
pionat de Balears i

des d’aquí encoratjar al jugador
artanenc per a properes fites.

Maria Rosa Riera, campeona de Mallorca
en benjamí femení

L’altre notícia  a destacar és la victòria
de la jugadora del Club Tennis Artà
Maria Rosa Riera. Na Maria Rosa és
una nina de Son Servera que des de fa
dos anys entrena al nostre club
artanenc. En el campionat partia com
a cap de sèrie número 2. Després de
guanyar tres partits, on només va
perdre 3 jocs en les semifinals,
s’enfrontà a la cap de sèrie número 1,
la pollencina Marta Vicens. Després
de perdre el primer set, es va refer i va
guanyar el segon set. En la categoria
benjamí, el tercer set es decideix amb
un tie-break. La major fortalesa mental
de na Maria Rosa li va permetre
adjudicar-se’l i amb això, el campionat

Sasha Gonesekera i Montserrat
Santandreu varen poder superar la
primera ronda en un torneig on el
nivell era molt alt. Properament vos
informarem dels resultats que vagin
tenint aquests joves tennistes que
mostren molta il·lusió en la pràctica de
l’esport del tennis.

de la categoria
benjamí. Des d’aquí
donar-li l’enhora-
bona tant pel nivell
de joc com per la
seva actitud.
No es pot deixar de
banda l’actuació dels
altres jugadors del
Club Tennis Artà, molts dels quals
debutaren per primera vegada en un
campionat federat. La resta de
jugadors que participaren d’Artà foren
Pere Antoni Matamales, Jordi Danús,
Noe Amer, Leander Maria, Sasha
Gonesekera, Toni Esteva i Montserrat
Santandreu. D’aquests jugadors,



13 març 2009
Número 806

40
 272

esports
Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Artà, 01.03.09
Hormigones Farrutx, 70
Esporles, 69
Parcials: (21 : 15)  (11 : 15)  (16 : 18)
(22 : 21)
Una victòria d’infart. Seguint amb la
mateixa història dels altres partits,
però aquesta vegada sí que la sort i
l’encert varen caure de part dels
nostres jugadors.
Partit enfront d’un equip que aquesta
setmana ja estava salvat
matemàticament per evitar la fase de
descens. Els nostres jugadors, dolguts
pel partit de la setmana passada varen
sortir molt concentrats i varen controlar
el primer quart aconseguint un màxim
avantatge de 9 punts.
Però el segon quart varen tornar els
fantasmes de sempre i del minut 5
amb el marcador de 30-23 passàrem
a un 32-30 a l’acabament del quart.
El tercer quart va ser una estira i
arronsa per part dels dos equips
acabant el quart empatats a 48 punts.
El darrer quart tot feia indicar que
seria interessant, i realment no
defraudà a ningú. La gran actuació
d’en Miquel Àngel Riera amb 15 punts
en aquest període (amb 3 triples
inclosos) i la lluita de la resta de
jugadors fou determinant per
aconseguir que la victòria fos per a
l’equip local, en un final molt
emocionant ja que s’encistellà un triple
a manca de 2 segons per a
l’acabament del partit.
Ja era hora que se pogués oferir un
triomf a la nombrosa afició que amb
tot moment animà l’equip, fou el
jugador número 6 de l’equip.
Enhorabona i a seguir la ratxa.
L’estadística del partit va ser: Lliteres,
X. (19 Punts - 11 Rebots), Villalobos,
A. (10-3), Dalmau, T. (6-3), Carrió, S.
(6-3), Bover, O. (0-2) –cinc inicial-
Riera, M. A. (22-8), Gaya, A. (3-2),
Alzamora, T. A. (1-2), Gili, X.  (2-1),
Cabrer, J. (1-1).

Sense eliminats.
Palma, 01.03.09
Ca’n Torrat, 65
Hormigones Farrutx, 58
Parcials: (14 : 13)  (15 : 13)  (20 : 14)
(16 : 18)
Una nova derrota que enfonsa encara
més l’equip i el condemna a jugar el
play-off per evitar el descens de
categoria.
Partit perdut i dels que fan mal. La
història es repeteix, el nostre equip té
l’habilitat de sempre jugar a una marxa
menys que el contrari. Increïble però
cert.
Del partit poques coses. Al principi
l’equip local va agafar un còmode
avantatge en el marcador que els
nostres jugadors varen neutralitzar al
llarg del primer quart. El segon quart
més igualtat i al tercer temps, com
sempre, tres minuts aconseguint tant
sols 2 punts. I d’aquí la diferència en
el marcador. Si a tot això hi afegim
uns percentatges horribles de tir, una
defensa molt fluixa (2 faltes els
jugadors més carregats) és impossible
guanyar un partit.
Però a seguir i a veure si es canvia la
ratxa.
L’estadística del partit va ser: Lliteres,
X. (10 Punts - 13 Rebots), Villalobos,
A. (4-2), Carrió, S. (9-1), Alzamora,
T. A. (3-3), Dalmau, T. (4-1) –cinc
inicial- Riera, M. A. (21-9), Gaya, A.
(7-5), Rosselló, M. (0-2), Gili, X.  (0-
1), Bernassar, A. (0-2), Cabrer, J. (0-
0), Bover, O. (0-0)
Sense eliminats.

1a Autonòmica Femení
Inca, 08.03.09
Inca,  72
Gasóleos Mallorca, 77
Parcials: (14 : 22) (21 : 14) (14 :
21) (23 : 20)
 Això és un equip. No sabem per quin
motiu aquest equip es comporta
d’aquesta manera, actuant com a Dr
Jekill i Mr Hide.

Després del partit dins Molinar aquest
ha estat, sens dubte, el segon millor
partit fins ara però aquesta vegada a
més a més hem guanyat, i bé.
Contra un equip molt ràpid no ens hem
vist superats, hem fet una molt bona
defensa d’ajudes, hem atacat amb
molt de seny, hem aguantat la pressió
al marcador i les decisions arbitrals
sempre controvertides (les tres pivots
nostres acabaren al banquet i a na
Clara ni havien de fer tres perquè n’hi
pitassin una).
Al descans guanyàvem 35-36 però el
partit va ser dominat aturant les millors
jugadors contràries.
Aquest equip tant pot quedar campió
com no quedar entre els quatre
primeres però allò que està obligat a
fer és jugar amb aquesta intensitat i, si
és així, les jugadores passaran gust i el
públic també, i d’això es tracta ja que
«el temps que passa ja no tornarà i el
gust que passam serà el que ens
quedarà» .
Enhorabona a tot l’equip per
l’espectacle ofert.
Artà, 01.03.09
Gasóleos Mallorca, 59
Gravera Ca n’Alou Felanitx, 40
Parcials: (16 : 10) (09 : 12) (16 : 07) (18
: 11)
Partit complicat el que sempre juguen
les grans enfront un Felanitx molt
rocós i veterà que en qualsevol moment
et pot complicar molt les coses.
Va ser un partit poc vistós i amb un
començament molt fluix per part de
les nostres, que encaixà un parcial de
0-7 de sortida. Amb l’entrada de na
Clara l’equip jugà un poc millor i gràcies
a la seva anotació s’ajustava al
marcador. Al segon quart les defenses
es seguien imposant als atacs i el joc
no era del tot fluït. A partir del descans
l’equip va aconseguir veure cistella
amb més facilitat i es veren jugades
interessants i en defensa es seguia
amb una bona intensitat tot i que no
asseguràvem bé el rebot defensiu. Ja
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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.

dins el darrer període i entràvem amb
un avantatge considerable, però
l’equip no es va confiar i va seguir
lluitant per augmentar la diferència i
només un parell de badades en defensa
varen fer que el resultat no fos més
abultat. Partidàs en atac de na Clara
que després d’estar un mes lesionada,
va fer el que va voler en el partit!

2a Autonòmica femenina
Santanyí, 08.03.09
Santanyí, 58
Artà, 46
Parcials: (11 : 14) (15 : 06) (15 : 12) (17
: 14)
Derrota totalment justa la que va partir
l’equip artanenc dins Santanyi degut a
l’encert exterior i la zona plantejada
per l’equip local.
Un primer quart on l’equip artanenc
va dur el ritme del partit amb
transicions ràpides i un atac posicional
fluït acompanyat d’una bona defensa
feren possible acabar-lo en avantatge
en el marcador. Al 2n quart, l’equip de
Santanyi es va col·locar en una zona
1-3-1 i després una 2-3, canviant el
ritme del partir al seu favor, acabant
amb la fluïdesa en atac i les transicions
ràpides del nostre equip, i juntament a
dos triples seguits de l’equip contrari
capgiraren el marcador. A la segona
meitat, les coses empitjoraven per a
les nostres jugadores ja que al
desencert en  atac es va juntar una
pobra defensa que va impossibilitar
qualsevol intent de remuntada de
l’equip artanenc.
Artà, 01.03.09

Artà, 48
C.B. Alcudia, 57
Parcials: (09 : 10) (18 : 13) (06 : 21) (15
: 13)
Una gran primera meitat de les nostres
jugadores feren possible plantar cara
a les primeres classificades de la
categoria, però un desastrós 3r quart
provocà que la victòria no fos possible.
Una bona primera meitat, tant  en
defensa com en atac, acompanyat
d’un gran nivell d’encert de cara
cistella al 2n quart va fer possible
arribar al descans amb avantatge en
el marcador. Però una defensa 3-2 a
mitja pista amb un 1 contra 2 a la
cantonada just al mig camp després
de la primera passada del conjunt
visitant a l’inici del 3r quart, que el
nostre equip no va saber atacar fins a
manca de dos minuts per acabar aquest
quart, va suposar un parcial de 0-16.
Les jugadores artanenques mai no
varen sortir del partit i llàstima de
l’errada d’un llançament triple després
d’una bona circulació de pilota a falta
de tres minuts per a l’acabament que
hagués suposat col·locar-se a 5 punts
i tenir opcions fins final del partit.

Cadet Masculí
Artà, 08.03.09
Artà Flexa, 71
Calvià, 32
Parcials: (24 : 10) (14 : 02) (25 : 12) (08
: 08)
Partit molt còmode per a l’equip cadet
enfront un Calvià que dins ca seva ens
havia guanyat, però que va venir amb
moltes baixes.

El partit va començar amb una bona
intensitat defensiva per part nostre
mentre que en atac teníem problemes
la defensa zonal molt tancada del
rival, però gràcies a la nostra efectivitat
en el tir exterior, vàrem provocar que
el rival sortís més a tapar els tirs i aquí
aprofitàrem per trobar forats i fer
cistelles fàcils. Al segon quart seguíem
amb la mateixa intensitat i vàrem deixar
el partit sentenciat. Als dos darrers
períodes les aprofitàrem per practicar
sistemes i defenses per a partits més
complicats. Al final, victòria fàcil i
gran partit dels jugadors menys
habituals que aprofitaren els minuts al
màxim. Ara a seguir fent feina que
vénen partits durs.
La Salle Palma, 28.02.09
Español Avico, 49
Artà Flexa, 58
Parcials: (11 : 11) (16 : 17) (17 : 9) (5
: 21)
Gran partit el que varen jugar els
cadets a la sempre difícil pista de
l’Ugui Arena, enfront el tercer
classificat, un equip que ens va fer
sofrir molt.
Com cada partit sortírem adormits i
en menys de dos minuts ja perdíem 8-
2, però a poc a poc l’equip aconseguí
ficar-se al partit i tot el temps era molt
igualat fins que a falta de 3 minuts per
al descans ens vàrem anar de 7, però
dues badades en defensa va fer que el
rival s’atraqués i ens anàssim al
descans amb avantatge d’1 punt. Al
tercer període més del mateix, tornam
sortir adormits i el rival se’n va de 7
punts que ja no podríem igualar, gràcies
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al seu encert en atac. Al darrer quart
vàrem sortir molt dins el partit i amb 3
minuts ja ens havíem posat per davant
i va ser el moment de posar una zona
2-3 molt agressiva que el rival no
sabia atacar i gràcies que
asseguràvem el rebot defensiu
aconseguíem córrer el contraatac i
fer cistelles fàcils. Al darrer minut
aconseguírem un parcial d’1-7 que va
ser la clau per endur-nos la victòria
cap Artà.
Destacar el mal percentatge en tirs
lliures 17-38 i la lesió al turmell de
Miquel Àngel, així com la millora en el
rebot defensiu i amb l’actitud dels
jugadors. Ànims al·lots!!

Infantil Masculi P1
Artà, 08.03.09
Electrohidràulica, 64
Joan Capó, 41
Parcials: (22 : 11) (13 : 10) (12 : 08) (17
: 12)
Bon partit dels artanencs amb una
victòria molt clara que deixa l’equip
amb bona disposició per disputar el
proper partit que potser sigui un dels
més importants de la lliga.
Partit  disputat al poliesportiu de na
Caragol  en el qual els d’Artà ens
recordaren que quan en volen són
capaços de fer un gran partit, posar-
se el públic a la butxaca i fer-lo gaudir
de veure un bàsquet d’un bon nivell tot
i que en algun moment els nervis els
facin jugar una mica més precipitat
del que importa. Van sortir al camp
amb ganes de guanyar i de fer les
coses ben fetes, des d’un principi ja es
notà que tenien ganes de fer un bon
partit jugant amb agressivitat en
defensa  i seny en atac;  des del
començament van controlar el ritme
de partit i el marcador fins arribar al
final amb un avantatge de 23 punts.
Palma, 28.02.09
Hispània, 27
Electrohidràuulica, 77
Parcials: (06 : 20) (08 : 17) (07 : 13) (06
: 27)

Victòria en un partit ha que servit per
llevar el mal gust de boca després de
la derrota de la  passada jornada.
Partit disputat en el Vivero contra un
equip que no va poder fer gaire més
del que van fer per impedir que els
artanencs guanyassin en un partit
bastant fàcil, degut a la gran diferència
física entre els dos equips. El partit va
transcórrer sense cap incidència, els
d’Artà varen jugar per passar-s’ho bé
i mirar d’oblidar el partit del diumenge
anterior i així succeí. Gaudiren jugant,
que al final és el que importa.

Infantil masculí P3
Artà, 07.03.09
Borinos Artà, 60
Marratxí, 78
Parcials: (14 : 22) (25 : 17) (10 : 23) (11
: 16)
Partit jugat contra el segon classificat,
oferint un bon bàsquet, en algunes
moments,  i que es va lluitar fins al
final.
Els nostres jugadors no van poder
guanyar contra el Marratxí, segon
classificat de la categoria, tot i fer un
bon partit. Els nostres jugadors van
sortir molt bé, realitzant una bona
defensa i sortint al contraatac, cosa
que li permetia aconseguir cistelles
fàcils. Només un parell de badades al
final del primer quart va fer que els

visitants guanyessin el quart. En el
segon quart, els nostres jugadors van
seguir amb la bona dinàmica, jugant
molt fàcil i demostrant un gran encert
de cara a cistella. Així, s’arribà al
descans amb empat a 39. Però al
tercer quart, el visitants aplicaren un
defensa pressionant que ofegà els
nostres jugadors i això va fer que se
n’anessin en el marcador. En el darrer
quart, el Borinos ho van intentar, però
el Marratxí va saber controlar el partit
i al final el va guanyar.
Inca, 28.02.09
Bàsquet Inca, 68
Borinos Artà, 69
Parcials: (15 : 14) (14 : 06) (09 : 15)
(14 : 16) (19 : 09)
Partit igualat que no es va decidir fins
a la segona pròrroga.
Aquest encontre, jugat a la pista del
Bàsquet Inca, un equip que estava
empatat a la taula classificatòria amb
nosaltres. El Borinos va jugar un
partit molt complet en defensa, i
només la mala sort dels darrers minuts
va fer que no guanyéssim el partit.
Només en el segon quart, els
artanencs van badar un poc, cosa
que aprofitaren els locals per agafar
un avantatge de 10 punts. Aquesta
diferència va quedar neutralitzada
pels nostres jugadors en el tercer
quart, i es va arribar al darrer amb tot
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per decidir. El Borinos va fer un molt
bon darrer quart, aconseguint arribar
al darrer minut i mig amb avantatge de
5 punts. Però la pressió dels locals va
posar als nostres jugadors nerviosos,
provocant diverses pèrdues de pilota
que va fer que el Bàsquet Inca es
posàs per davant en el marcador.
Quan pareixia que guanyarien els
locals, ja que a falta de tres segons
guanyaven per 3 punts, un increïble
triple des del mig del camp de Gabriel
Serra va empatar el partit. A la primera
pròrroga, el partit va seguir igualat de
tal manera que també es va arribar al
final empatats. A la segona pròrroga,
el cansament acumulat va afectar les
idees dels nostres jugadors i no van
aconseguir emportar-se’n la victòria.
Enhorabona a tots pel partit realitzat!!

Mini masculí
Llucmajor, 07.03.09
Llucmajor, 37
CE Sant Salvador,33
Parcials: (04 : 02) (06 : 05) (06 :
09) (05 : 07) (06 : 06) (10 : 04)
Partit jugat a Llucmajor a les nou del
matí. Aquest horari va repercutir en el
joc dels nostres jugadors que estaren
adormits en molts moments del partit.
En atac es feren grans jugades i es
comença a veure el que s’està
treballant en els últims entrenaments,
intentar jugar amples i fer feina per
rebre la pilota. Però a l’hora d’estar
atents en qui defensàvem, en lluitar
una pilota del terra, … és on no van
sortir tant les coses.

Hem de remarcar que tot el partit va
ser molt ajustat i que al darrer quart
els nervis i la falta d’experiència en
aquests trams finals van fer que es
perdessin moltes de pilotes i que al
final l’encontre es decantés cap a
l’equip local.

Mini femení
Llucmajor, 07.03.09
Llucmajor, 18
CE Sant Salvador, 65
Parcials: (00 : 08)  (02 : 09) (00 :
12) (04 : 14) (06 : 13) (06 : 12)
Bon partit el que vàrem poder veure
dissabte matí al pavelló de Llucmajor
per part del nostre equip mini femení.
Si miram el resultat ho podria dir tot,
però no és el que més ens satisfà com
a entrenadores, ja que l’objectiu que
ens havíem plantejat era jugar en equip,
anar al rebot i en defensa ser
agressives. Si tenim en compte aquest
aspectes sí que podem dir que va ser
un bon partit. Des d’aquí animar-les a
seguir treballant per arribar a ser cada
dia una miqueta millors  persones i al
mateix temps jugadores.
Artà, 28.02.09
CE Sant Salvador Artà, 30
Bàsquet Pla, 36
Parcials: (06 : 08) (10: 09) (02 :
04) (07 : 08) (03 : 00) (02 : 07)
Molt bon partit de les nostres nines
davant un rival que tan sols havia
perdut un partit.
Aquest va ser molt disputat i igualat
enfront d’un equip que tant sols havia
perdut un partit al llarg d’aquesta
temporada. Durant tot el partit el

marcador reflectia només una
diferència mínima, de només una o
dues cistelles. Però malgrat la lluita de
les nostres jugadores, al final la victòria
fou per l’equip visitant. Ànims nines,
i a seguir fent feina!

Premini Masculí
Bendinat, 28.02.09
De La Cruz
CE Sant Salvador d’Artà
Bon partit el que es va veure a
Bendinat, enfront un rival similar al
nostre equip i que en tot moment va
ser molt igualat.
En tot moment va ser un partit molt
regular i per estones els nostres
jugaven molt centrats i fent una bona
defensa, sols un parell de badades
feia que el rival ens fes cistelles fàcils.
L’equip cada setmana millora molt
tant en defensa, com en joc col·lectiu
i, sobretot, en actitud i comportament
que és molt important que comencin
ja de nins.
Destacar que va ser un partit molt net
i que els contraris varen ser molt
amables i com anècdota dir que
l’entrenador local feia d’àrbitre a la
vegada, degut que la persona que
havia de venir a arbitrar no va
comparèixer.
Els al·lots varen tornar molt contents
i una vegada més varen gaudir jugant
a bàsquet, que és l’important.
Enhorabona a l’entrenadora Cati per
la feinada que fa amb aquests al·lots.
Seguiu així i ànims!!

esports



13 març 2009
Número 806

44
 276

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Vólei
Infantil femení
27-02-09
C.V.Artà 3
Montesion 2
25-21 / 25-23 / 17-25 / 20-25 / 15-8
C.V.Artà: M.Victòria Sorel, Catalina
Rozalen, Maria Mestre, Maria Bel
Matallana,  M. Del Mar Gil, Marley
Ravelo, Margalida Fuster i M.
Magdalena Ginard.
Partit molt igualat i que es va haver de
decidir en el cinquè set entre l’Artà i
el Montesion. Les nostres
encaminaren bé el partit i es
col·locaren 2 a 0, encara que amb
parcials molt ajustats.  El Montesion
reaccionà i aconseguir nivellar el
marcador. En el cinquè set les
artanenques estaren més encertades
i no deixaren escapar una victòria que
se’ls havia complicat molt.

27-02-09
Bar Poliesportiu Artà 3
Sant Josep-Pòrtol B 1
25-16 / 25-14 / 18-25 / 25-10
Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Lidia Lucena, Carme
Alzamora, Núria Brazo, Margarita
Marcos, Jasmin Barreiro i Maria
Bonnin
Partit de clar domini artanenc excepte
en el tercer set on hi hagué estones de
desconcert que aprofità l’equip visitant
per acostar-se en el marcador. Les
nostres aprofitaren molt bé l’eficàcia

del seu servei per anar obrint forat en
el marcador i jugar tranquiles la resta
del set.
06-03-09
Cide B 0
Bar Poliesportiu Artà 3
22-25 / 14-25 / 19-25
Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Lidia Lucena, Carme
Alzamora, Núria Brazo, Margarita
Marcos, Jasmin Barreiro i Maria
Bonnin
Victòria clara a la pista del Cide que
mantén l’equip de Toni Massanet en
els llocs alts de la classificació. El
partit començà igualat  i cap dels dos
equips aconseguia imposar el seu joc.
Al final de set les artanenques estaren
més encertades i se’n dugueren el
primer parcial. A partir d’aquí les
d’Artà jugaren millor i dominaren els
altres dos sets.

28-02-09
Sóller A 2
Restaurant Son Bessó 3
21-25 / 25-15 / 24-26 / 27-25 / 12-15
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, Teresa Esteva, M. Bel Ginard,
M. Ginard, Estelle Goonesekera,
Cinzia Zizzo, M. Fca. Bisbal, Joana
M. Casellas, Glória Quintanilla i M.
Fca. Pastor
Victòria molt important que assegura
matemàticament a l’equip de Veselin
una plaça pel Campionat de Mallorca,
que el disputaran els dos primers del

grup a i b.  Les de Sóller es jugaven
molt, ja que sols les servia la victòria
per poder tenir opcions al segon lloc.
Des del principi es va veure que seria
un partit complicat i molt igualat. En el
primer set les d’Artà estaren més
encertades i les de Sóller pagaren els
nervis inicials. En el segon set les
nostres «desapareixeren» de la pista i
perderen el set amb claretat. El tercer
i el quart foren els més igualats, amb
un set per a cada equip. En el cinquè,
l’equip artanenc va està més centrat
i encertat i s’endugué un partit molt
complicat.

Cadet femení. Llocs 1al 6
27-02-09
C.J. Petra 0
Duplicat Artà 3
15-25 / 18-25 / 12-25
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar García,
Laura Kuhne, Victòria Quintanilla, Katty
Alisson, Maria Bel Silva, Antònia Maria
Carrió, M. Francisca Infante, Aina
Ferragut i Aina Arrom.
Partit important per a l’equip cadet ja
que enfrontava als dos equips imbatuts
d’aquesta segona fase. Des del
principi es va veure que les artanenques
eren superiors, i això va jugar en
contra nostra, ja que no jugaren amb
la tensió del dia abans contra el Cide.
El pavelló de Petra s’havia preparat
per l’ocasió amb tambors i trompetes,
però això no va ser obstacle perquè
les d’Artà dominassin el partit. Sols
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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

en el segon set, les locals s’acostaren
en el marcador, gràcies en part a la
relaxació artanenca.

Juvenil femení Lliga d’or
26-02-09
Toldos Artà 2
Cide 3
21-25 / 25-21 / 29-27 / 16-25 / 13-15
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Laura Kuhne, Victòria
Quintanilla, Katty Alisson, Maria Bel
Silva, M. Francisca Infante, Aina
Ferragut i Aina Arrom.
Un altre gran partit el que ens va
oferir l’equip artanenc davant l’actual
Campió de Balears juvenil. Si contra
el Pòrtol ja es va veure un gran partit,
i a punt estaren de guanyar,  amb el

Cide encara estaren més prop. El dos
equips ho donaren tot damunt la pista
i això es va traduir en un gran
espectacle, cosa que va agrair el
nombrós públic assistent. Les d’Artà,
tot i que el partit important era l’endemà
contra el Petra cadet, que no havia
perdut cap partit, no reservaren res i
jugaren al màxim tots els punts, cosa
que va fer el partit tornàs a durar més
de dues hores. Tal i com ho
demostraren amb el Pòrtol, a final de
set i quan les coses estaven més
complicades, va ser quan jugaren
millor, cosa que diu molt a favor
d’aquest jove equip. El primer set es
va decantà del costat col·legial, que
va estar més encertat en els punts
finals. En el segon i sobretot en el

tercer set, les artanenques exhibiren
un gran nivell de joc en tots els
aspectes, recepció, defensa, atac,... i
guanyaren els dos sets posant-se per
davant. L’esforç havia estat molt gran
i en el quart hi va haver un baixada,
que aprofità el Cide per empatar el
partit. En el cinquè les artanenques
començaren molt fortes i s’escaparen
en el marcador, 12 a 8. Semblava que
el partit seria nostre, però al final, una
sèrie d’errades i l’encert visitant
decidiren el partit per un ajustat 13 a
15.

Segona femenina
07-03-09
Porreres 3
Ibesport Artà  2
25-22 / 12-25 / 15-25 / 27-25 / 15-13
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió, Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera i Rosario
Llaneras.
Sembla que l’equip femení  s’ha
contagiat del masculí i també juga els
seus partits a 5 sets. A Porreres les
sèniors feren un bon partit i caigueren
per un ajustat 3 a 2, amb 15 a 13 en el
darrer set. L’equip local començà
dominant i es va fer amb el primer
parcial. En el segon i tercer set, les
nostres exhibiren un gran joc i
passaren per damunt de les locals de
forma clara. Semblava que el partit
s’acabaria en el quart set, però les
locals reaccionaren i amb un ajustat
27 a 25 forçaren el cinquè set. En el
darrer parcial, qualsevol dels dos
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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

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

equips s’hagués pogut fer amb la
victòria, però varen ser les
porrerenques les que estaren més
encertades en els moments decissius.

Primera balear masculina
28-02-09
Magatzems Moyà Artà 3
Pòrtol 1
26-24 / 25-27 / 25-20 / 26-24
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Tobias Widmer, Toni Oliver, Miquel
Angel Tous, Joan Martí Maria, Pere
Piris i  Miquel Pastor. Lliure, Jaume
Rodríguez.
Victòria importantíssima que assegura
pràcticament la permanència a la
màxima categoria balear. Els dos
equips es jugaven molt i els artanencs
ho donaren tot, sobretot en el darrer
set on hagueren de remuntar un 9 a 17

esports
en contra per acabar imposant-se 26
a 24 davant el deliri de l’afició i dels
propis jugadors. El partit va ser molt
igualat, tal i com ho demostren els
parcials. El primer set va caure del
costat artanenc, però els visitants
empataren l’encontre guanyant el
segon. Els dos equips treballaven de
valent en defensa i tot i tenir millor
atac l’equip local, els de Pòrtol no
quedaven enrera. El tercer set va ser
el més clar per els d’Artà, però els
visitants no es vengueren abaix i
sortiren a per totes en el quart,
col·locant-ser 9 a 17 i semblava que
tendríem un altre partit a cinc sets.
Però arribà la reacció, tant dels
jugadors com del públic i en un final de
set increible, donaren la volta en el
marcador i guanyaren el partit.
07-03-09

Eivissa 3
Magatzems Moyà Artà 0
25-13 / 25-20 / 25-18
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Miquel Angel Tous, Joan Martí Maria,
Miquel Pastor, Javi Riutort i Jaume
Rodríguez.
Visita al camp del primer classificat
amb un equip de circumstàncies i
derrota clara davant el conjunt pitiús.
L’equip artanenc es desplaçà a Eivissa
amb tan sols 6 jugadors i amb dos
col·locadors, cosa que va fer que
haguessin de variar posicions. En el primer
set, els eivissencs passaren per damunt
els d’Artà de manera clara, però poc a poc
els nostres anaren entrant en joc i en el
segon i tercer set el joc va estar més
igualat.



 47
13 març 2009
Número 806

47
 279

esports
Natació

Xisca Tous, Campiona de Balears Absoluta als 800 lliures, sots-campiona de 200 i 400
lliures i Rafel Cruz, sots-campió de 50 esquena i 3r als 50 lliures.

El cap de setmana passat, 7 i 8 de
març, es varen celebrar a les Piscines
de Son Hugo, el Campionat de Balears
infantil, júnior i absolut de natació
d’hivern, amb excel·lents resultats per
part dels nostres nedadors. El Club
Aigua Esport Artà hi participava amb
5 nedadors, Rafel Cruz, Marc Bisbal,
Dani Alzamora i Javier i Daniel De La
Fuente; i 4 nedadores, Xisca Tous,
Madeleine Cueto i M. Angels i M.
Antònia Ribot. Això permetia poder
tenir dos relleus, un masculí i un femení,
cosa que no havia passat mai.
El primer en nedar va ser Rafel Cruz,
als 100 lliures, marcant un excel·lent
registre de 55"10, millorant la seva
marca personal i quedant a tan sols
una dècima de la mínima pel Campionat
d’Espanya Universitari; Javier De
La Fuente (90), marcà un temps de
59"52;  Daniel De La Fuente (90),
1’00"25 i M. Angels Ribot (92),
1’08"66.
Els 800 lliures va ser una de les proves
més disputades de totes, amb uns 200
metres increibles de Xisca Tous que
guanyà la prova amb un marge de 5
centèssimes i un temps final de
9’04"10, rebaixant 5 segons la seva
marca personal.
En els 50 papallona, M. Angels Ribot
(92), es quedà a 2 centèssimes de la
seva marca personal.
En els 50 lliures hi participaven la
majoria dels nedadors artanencs, i
Rafel Cruz (85) es va fer amb la
tercera posició amb un magnífic temps
de 24"94. Els altres temps varen ser:
Javier De La Fuente (90), 26"08;
Daniel De La Fuente (90), 26"15;
Marc Bisbal (89), 26"34, rebaixant
quasi un segon la seva marca personal;
Dani Alzamora (94), 30"56; Xisca
Tous ()2), 30"40; M. Antònia Ribot
(93), 32"36 i Madeleine Cueto (96),

34"25, millorant la seva marca
personal.
En els 100 esquena, Rafel Cruz (85),
marcà un temps de 1’05"48.

En els 400 lliures, Xisca Tous
aconseguí el sots-campionat de
Balears i la mínima pels Campionats
d’Espanya Absoluts, amb un temps
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de 4’26"79, millorant 2 segons la seva
marca personal.
En el relleu 4 x 50 lliures es tenien
depositades moltes esperances de
medalla, i estàrem molt aprop, ja que
tan sols 2 dècimes ens separaren del
pòdium. Els 4 nedadors, Rafel Cruz,
Javier De La Fuente, Daniel De La
Fuente i Marc Bisbal, nedaren una
prova quasi perfecte, rebaixant els
seus temps personals, en un temps de
1’42"42, i anant quasi tota la prova en
segona posició, però al final varen ser
superats pel Voltor i l’Inca. En el 4 x
50 lliures femení, M.Angels Ribot,
Xisca Tous, M. Antònia Ribot i
Madeleine Cueto, aconseguiren una
meritòria 7a posició en el seu debut en
un Campionat de Balears Absolut. A
més, M. Angles Ribot (92), amb un
temps de 30"95, aconseguia la mínima
pel Campionat de Balears Absolut
d’estiu. Les altres 3 nedadores també
nedaren per davall de la seva marca
personal, aconseguint un temps total
de 2’03"95.
En els 100 estils masculí, Javier De
La Fuente (90), marcà un temps de
1’07"96 i Daniel De La Fuente (90),
1’10"01.
En els 200 lliures, Xisca Tous tornà a
pujal al pòdium, lluitant fins al final per
la primera plaça, aconseguint un temps
de 2’08"44, quedant a 2 dècimes de la
mínima pel Campionat d’Espanya
absolut.
En els 50 esquena, hi havia triple
representació artanenca, amb Javier
De La Fuente (90), 31"98; Daniel
De La Fuente (90), 31"21 i Rafel
Cruz (85), que amb un magnífic
registre de 29"15, aconseguí la segona
posició
En la darrera prova, els relleus 4 50
estils, el masculí aconseguí un temps
de 2’01"86 i el femení 2’26"16, on M.
Antònia Ribot (93), va millorat la seva
marca personal en la primera posta de
50 esquena amb un temps de 37"41.
En definitiva, un gran campionat pels
nedadors artanencs i la consolidació
d’un excel·lent grup humà

4a jornada de lliga
benjamí i aleví
El dissabte 28 de febrer es celebrà
la quarta jornada de lliga benjamí
i aleví, amb unes proves
complicades pels nedadors. Les
proves a nedar eren 200 estils, 50
papallona, 100 estils i 400 lliures,
la majoria d’elles noves per els
nostres joves nedadors i
nedadores i la veritat és que
compliren a la perfecció. Els
temps varen ser els següents:
- 200 estils: Maria Paula Flor (97),
3’42"46.
- 100 estils: Pascual Tello (98),
1’41"57; Roc Bisbal (98), 1’59"12.
- 50 papallona: Pascual Tello (98),
50"11
- 400 lliures: Maria Paula Flor
(97), 7’02"44; Iraide Juez (98),
7’09"33; Elena Barba (97),
6’53"08 i Bàrbara García (97),
6’49"23, millorant 31 segons la
seva marca personal.

Control Federatiu
Era la darrera oportunitat per a fer mínimes
pel Campionat de Balears infantil-júnior i
absolut i la cosa no va poder anar millor, tot
i que es feia en piscina de 50 metres.
Maria Antònia Ribot i Dani Alzamora, que
des de principi de temporada havien estat
a dècimes de la mínima, aconseguiren el
seu objectiu en 50 lliures, una recompensa
al treball d’aquesta primera part de la
temporada. Alicia Barba es va quedar a 3
dècimes de la mínima en 50 braça, una
prova que no havia preparat i que de ben
segur, entrenant bé l’aconseguirà. Els
temps varen ser els següents:
- 50 lliures: Dani Alzamora (94), 31"09,
millorant la seva marca personal; M.
Angels Ribot (92), 32"12; M. Antònia
Ribot (93), 32"46, millorant la seva marca
personal; Alicia Barba (94), 34"00; Anabel
Díaz (94), 38"43.
- 400 lliures: Xisca Tous (92), 4’34"27.
- 50 esquena: M. Angels Ribot (92), 37"73;
M. Antònia Ribot (93), 38"34.
- 50 papallona: Dani Alzamora (94), 34"26.
- 50 braça: Alicia Barba (94), 42"90,
millorant 13 segons la seva marca personal.
- 100 papallona: Xisca Tous (92), 1’14"81
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

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

c/ de Manacor, 1  - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Guillemots

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

Cercau el nom dels següents pobles
de Mallorca: Binissalem, Búger,
Randa, Fornalutx, Estellencs, Lloseta,
Porreres, Selva, Sóller, Valldemossa.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Duim més a prop. Qui guarda
les ovelles quan el pastor li mana. 2. Les camises han
quedat així i les haurem de planxar. 3. La contracció
més comuna, després de la del cor, clar. Ases
silvestres. 4. El que diu que no tens la vista bé, segons
l’òptic. Vocal. 5. Un dels diaris de tirada nacional.
Un dels tres mosqueters, company de D’Artagnan.
6. El que fa el motor quan no va fi. Ajudant
d’infermeria. 7. Passeu volant a penes fregant.
Espai porticat que dóna accés a un edifici. 8. El que
marca l’ordre del militar. Publiquin una obra literària
copiada d’altri. 9. El permís que dóna el jutge a qui vol
parlar. Habitant de certa ciutat grega. 10. El rei Joan
Carles és el cap del nostre. Cur, faig que es recuperi.
VERTICALS: 1. La que és objecte de l’amor del
poeta. Bon acompanyament per a les sopes
mallorquines. 2. Determinares el diàmetre del
projectil. 3. Deia la rondalla den Pere de sa Butza que
aquesta era carn sense això. Posta del sol. Aclaració
que posa el traductor a peu de pàgina. 4. Al cantó
perillós. Torrada és boníssima, amb all i julivert
picadets. 5. Proveït d’uns apèndix de cert animal
amb nom musical. 6. Agafa, com diuen els valencians. Vocal. Consonant. 7. Diuen que n’hi ha que la fan amb poders
sobrenaturals, tant blanca com negra; altres són il·lusionistes. Cap militar turc. 8. De les arts escèniques. 9. Antiga UE.
Aquesta conté l’element químic 39. 10. Matin fredament.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

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

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

  C/ Major

Fa 40 anys
Març del 69

Apretando lo suyo en lo que a frío se
refiere, con algún atisbo de nieve en
los tejados que no llegó a permitir una
verdadera juerga infantil [...] Claro
que el mundo de hoy es un papel y no
debe asombrarnos demasiado, si en
París acaba de lanzar el famoso
español Rabanne la última moda en
vestido femenino, con transparencias
no veladas por esas prendas íntimas
que TVE enseña y anuncia con tanta
insistencia.

Fa 25 anys
Març del 84

El Verger i Albarca venudes a una
companyia privada. Aquests dies ha
sortit al carrer la sorprenent notícia de
la venda del Verger i Albarca a una
companyia privada per a convertir
aquests terrenys (2.000 quarterades)
en parc natural en vistes a una
explotació turística. Per de prompte,
el poble d’Artà, i amb ell tota Mallorca,
n’estam d’enhorabona, ja que això
suposa que tot aquest racó quedarà
verge i enfora de tota especulació
turística.

Fa 10 anys
Març del 99

Bellpuig arriba al número 600. Sembla
que era ahir i han passat quasi cinc
anys de de que celebràrem l’edició
especial del número 500 de la nostra
revista. Era concretament el 15 de
juny de 1994 i corria l’any 35 de la
seva fundació. Avui hem arribat al
número 600. Una altra fita històrica
de la nostra revista artanenca. Són
altres 100 números que, un rera l’altre
i quinzenalment, s’han editat i han
arribat a més de 600 domicilis de la
nostra vila d’Artà...
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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

Programació

Amposta Copiona
http://www.geocities.com/SoHo/
Atrium/3800/
Amposta Copiona, los més copions
d’Internet. Pàgina alternativa sobre
Amposta amb seccions gratuïtes de
informàtica, humor, notícies ... La
web reflecteix les petites tensions de
la comunitat cibernètica ampostina.

Calculadora Científica
http:// intercentres.cult .gva.es/
intercentres/46016713/Valenciano/
Depar t amen tos /ma tema t i cas /
calculadora.htm
Web de la calculadora científica de
Patrik Lundin, amb manual d’ús,
controls, funcions i operadores.
Manual d’ús i informació general. La
calculadora també suporta altres
funcions quand s’introduïxen usant el
teclat.

Catalanet.cat
http://www.catalanet.cat/
Portal del Catalanet.cat. Blogs, vídeos,
noticies d’actualitat, informàtica,
vincles, eines i notícies bàsiques de
l’internauta català. Sistemes operatius,
enquestes, calendari i informacions
diverses, …

Enric Guaus - Tècniques de
Programació Informàtica
http://www.iua.upf.es/~eguaus/
programacio/
Pàgina de tècniques de programació.
Principis generals de la programació
informàtica, estructures de control del
fluxe i de dades, llenguatge C,
programació estructurada, escriure
petits programes d’interés musical en
C. Continguts i procediments.

Ses gloses de na Maria
Xoroia.

«Vagal-hi que es sol no entén
de crisi ni economia!
i a poc a poc més calent,
va sortint de cada dia.

Sementers ben adornats,
també per ses vorerades,
reguerons de mil colors
de flors que s’han instal·lades.

Ja no queden ametlers,
ni tampoc figuera nua,
anam magres de dobbers
sa primavera s’insinua.

Si mos feien pagar es sol
com una font d’energia,
així com venen ses coses,
sa fosca mos menjaria.»

Maria Cassellas
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oferta cultural
Programació Març

de la vida quotidiana que qualsevol
persona pot viure en qualsevol
moment.
Amb: Antònia Alzamora Ripoll,
Antònia Riera Salom, Bel Bonnín
Vanrell, Caty Iglesias Ginard, Coloma
Gual Ribot, Jerònia Bennasar Llull,
Llorenç Bauçà Barceló, Marga Llinàs
Vives, Margalida Riera Salom,
Margalida Riera Tomàs, Miquel
Jaume Forteza, Xisca Jaume Forteza.
Direcció: Jaume Gayà
Vestuari: Mercuri Teatre
Preu: 10€

Diumenge 22, Cinema,      17 h
Un chihuahua en Beverly Hills
Edat: Apta
Gènere: Comèdia
Duració: 91 minuts. Versió doblada al
castellà
Director: Raja Gosnell
Intèrprets: Piper Perabo, Jamie Lee
Curtis, Lombardo Boyar, Axel Alba,
Manolo Cardona, José María Yazpik,
Maury Sterling
Una consentida chihuahua de Beverly
Hills es perd en els humils carrers de
Mèxic. Per una vegada en la seva
vida, ha de confiar en nous i inesperats
amics.

Diumenge 22,    Cinema    19.30h
Mi nombre es Harvey Milk
Edat: 13 anys
Gènere: Biografia
Duració: 128 minuts. Versió doblada
al castellà
Director: Gus Van Sant
Intèrprets:
Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin,
Diego Luna, James Franco
Cansat de fugir de si mateix, Harvey
Milk deixa la seva feina d’executiu a
Wall Street per sortir de l’armari i
mudar-se al barri Castro, de San
Francisco.

Dimecres 25  Sala d’actes
20.30h

Audiovisual
Mallorca a d’alt de tot, Everest 2006
Seguidament hi haurà una  conferència
amb un membre de l’expedició.
Ho organitza: Grup Excursionista Un
Raig d’Artanencs

Dijous 26 Cineclub,       21h
El truco del manco
Edat: 18 anys
Gènere: Drama
Duració: 91 minuts. Versió original en
castellà
Director: Santiago Zannou
Intèrprets: Langui, Ovono Candela,
Javier I. Bustamante, Diego Carrasco,
Miquel Cors, Francesc Garrido, Fanny
Gatibelza, Juan Navarro, Alicia
Orozco, Mala Rodríguez, Elio Sagües
Un jove de 28 anys amb paràlisi física
i un mulat que coqueteja amb les
drogues, volen muntar un estudi
musical per a la seva gran passió: el
hip hop.

Diumenge 29,  Cinema     19.30h
La clase
Edat: Apta
Gènere: Drama
Duració: 128 minuts. Versió doblada
al castellà
Director: Laurent Cantet
Intèrprets: François Bégaudeau,
Franck Keïta, Rachel Régulier,
Vincent Cair
En François és un jove professor de
llengua francesa en un institut difícil
que no dubta en enfrontar-se als seus
joves alumnes amb estimulants batalles
verbals.

PRÒXIMAMENT
El curioso caso de Benjamin Button
Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda
Swinton,
Basada en l’obra de Scott Fitzgerald
explica la història d’un home que neix
amb 80 anys i va rejovenint. Un home
que, com nosaltres, no pot parar el
temps.

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.

Divendres 20   Desfilada de
modes,       21h
Ho Organitza: Alumnes de 4t  d’E.S.O
del  Col·legi Sant Salvador
Direcció: Marga Llobera
Preu: Adults 5 € - Menors de 12 anys
3 €

Dissabte 21,      21h
I Mostra de Teatre no professional
Homes...i Dones!!!
Mercuri Teatre, Petra

Homes… i dones! està formada per
historietes que representen situacions
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TORNAREM EL DIA 27/III

cloenda

Fa m
és o m

anco 58
anys quan aquest
grupet 

de 
sis

com
panys o am

ics es
reuniren ben vestits i
es deixaren prendre
les 

fesom
ies

seguram
ent celebrant

una festivitat, ja que
quasi tots portaven
am

ericana i corbata
poc usual per aquelles
saons.
N

o s’ha sabut bé el
lloc ni la data però si
llevam

 els 58 anys ens
quedaríem

 devers el
1950.
Els anom

enarem
 com

tenim
 per a costum

d’esquerra a dreta
com

ençant pels que
estaven drets.
M

iquel 
de 

Son
A

m
etler, M

ateu de
Ses Terretes, Joan de
Sos Fulles i Jaum

e de
Ses Terretes.
A

cotats hi trobam
 en

Joan de Sos Sanchos,
que actualm

ent viu a
Son Servera i en
Perico de Sa C

aseta,
el qual ens ha cedit la
fotografia.

Racó


