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La matinada
del 29 de març,
canvi d'hora:

les dues seran
les tres

Els comerços d’Artà en peu de guerra

L’orquestra Oasis celebra el seu 18è aniversariMagdalena Bisquerra Pascual, nova
centenària

Alex Flórez, campió
d’Espanya de 1500 i pri-
mer lloc als Estats Units

Jeroni Esteva guanyà en
el Palma Arena
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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.
* Margalida Massanet, Tel. 971 835385
* 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.



 3
27 març 2009
Número 807

3
 291

sumari editorial

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Aprovats inicialment els canvis
a les NS

Alguns diaris provincials han publicat la
notícia del projecte de revisió i adaptació
del Pla territorial de Mallorca de les NS.,
aprovat inicialment al plenari del passat
dimarts dia 17 de març a un plenari
extraordinari del nostre Ajuntament i que
podria contemplar entre moltes altres coses,
permetre ampliar les superfícies de nous
comerços que es volguessin instal·lar a l
Parc Empresarial de la nostra localitat.
Dit plenari sembla va ser mogudet ja que
amb la intervenció l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà juntament amb
PIMECO i els Grups de l’oposició armaren
un guirigai que de moment no es sap com
acabarà.
Bellpuig a una de les darreres edicions va
publicar una petita enquesta feta a uns
quants comerciants, els quals varen exposar
clarament el seu pensar quasi totalment
negatiu en quant a una possible refeta de
les NS que permetessin edificar més de
400 m2 dedicats a us comercial.
Si passa envant dita ampliació com poden
respondre els ciutadans artanencs?
En general, hi poden guanyar els
consumidors?
Podria perdre Artà el caràcter emprenedor
del petit comerç?
Quedaria un poble totalment dormitori i
sense vida comercial?
Amb el pas del temps, a qui donarà la raó?
Els canvis sempre poden dur problemes a
vegades de difícil solució. Esperem que a
Artà en sigui una excepció.

NOTICIARI 

ESTEFANIA LAIZ, NOVA PRESIDENTA DEL CLJA 4 
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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
Estefania Laiz, portaveu de l’Assoc. Joves de la Colònia, nova presidenta del Consell
Local de la Joventut d’Artà
Nova presidenta, nous membres directius, noves línies pel 2009, són algunes de les conclusions de la II
Assemblea General Ordinària del Consell Local de la Joventut d’Artà
Estefania Laiz, presidenta i Salvador
Martínez, secretari del Consell Local
de la Joventut d’Artà «CLJA», és
desplaçaren fins el Consell de la
Joventut de les Illes Balears «CJIB»
per tal de deixar constància dels canvis
produïts en la nova presidència. Tant
el gerent del CJIB, Josep Ferrà, com
el seu president van donar
l’enhorabona a la nova presidenta i, a
més, comentaren que al proper
congrés, el CLJA serà membre amb
dret de vot al CJIB.
L’Assemblea General és el màxim
òrgan de decisió del CLJA ja que és
l’espai on es fa un balanç dels dos

anys amb totes les entitats membres.
El CLJA és la unió d’entitats juvenils
artanenques, com ara l’Associació
Joves d’Artà, l’Agrupament escolta
Bri de Pauma  i, des d’enguany,
l’Assoc. Joves de la Colònia i els
joves skaters d’Artà.

CLJA

L’OBRA D’ART, fons artístic dels primers
45 anys de l’Obra Cultural Balear
El proper dissabte, dia 4 d’abril, a les 19.30 h, tendrà lloc
a Can Cardaix la inauguració de l’exposició «L’obra
d’art» que mostra el fons artístic dels primers 45 anys de
l’Obra Cultural Balear. A més del piscolabis hi ha previst
un concert de clarinet a càrrec del músic i professor
Rafael Caldentey Crego. L’horari de visita de l’exposició
serà els dimarts de les 10 a les 12 h, dijous i divendres de
les 19.30 a les 21.30 h i dissabtes i diumenges de les 11 a
les 13 h i de les 19.30 h a les 21.30 h.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Fira d’oportunitats
El primer diumenge del mes de març
va tenir lloc la fira d’oportunitats
organitzada per l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà.  Aquesta
fira va coincidir amb el mercat de
segona mà que se celebra cada primer
diumenge de mes a la plaça del
Conqueridor i per aquest motiu el
nivell d’afluència de gent va ser bastant
acceptable. La Fira d’Oportunitats és
una iniciativa que ja va començar fa
uns anys i que permet als comerciants
treure a la venda aquells productes de
temporades anteriors a un preu bastant
rebaixat. D’aquesta manera la gent
que surt a comprar pot trobar peces
de roba i altres productes gairebé a
preu de cost.

Ens ha sortit setmesí

Després de set mesos de denunciar a
la nostra revista la falta de visió a la
rotonda de Ses Païsses, a la fi s’ha
resolt el problema instal·lant un mirall
de carretera amb el qual els usuaris de
cotxes i motos podran tenir en compte
el trànsit que ve de l’esquerra per
entrar a dita rotonda evitant possibles
conflictes i mal de coll dels conductors.
Ja ho va dir Poncio Pilatos: «Lo
escrito, escrito està», per tant s’ha
complert el que vàrem denunciar. La
foto és una clara mostra de què Obres
Públiques ha tengut en compte la
nostra suggerència.
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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
I torneig 12 hores de futbet de primavera

El proper dia 11 d’abril es durà a
terme el primer Torneig dotze hores
de Futbet de Primavera,
al polisportiu de Na
Caragol, organitzat per la
regidora d’esports de
l’ajuntament d’Artà. Les
bases per participar en
aquest torneig són:
1. Les places estan
limitades a 12 equips.
2. El darrer dia
d’inscripció es el 8 d’abril
de 2009
3. Reunió informativa: dia
9 d’abril al Poliesportiu de
Na Caragol.
L’assistència és
obligatòria com a mínim
de un membre de l’equip
(horari a concretar)
4. El preu és de 35 € per
equip. Els jugadors que
no estiguin inscrits no
podran jugar.
5. L’edat mínima és de 17
anys.
6. Els equips han de estar
formats de 7 a 11
jugadors.
7. El torneig tindrà lloc el
dia 11 d’abril a partir de les 15 hores.
8. Només és jugarà a la pista coberta.
9. Els arbitres són jugadors d’altres
equips.
10. La durada del partit és de 10
minuts cada part.

11. Es jugarà una primera fase de lliga
i una segona fase a eliminatòria.

12. La duració del torneig serà de 12
hores, és a dir que com a màxim a les
5 hores de la nit serà la final.
13. El reglament és el de la federació
espanyola de futbol sala (a excepció
del temps).

14. El pagament és pot fer al
poliesportiu, dintre del mateix sobre

de la inscripció, o
personalment 609 309 443
(en cas de inscripció per
correu electrònic).
15. La inscripció no serà
validada si no està
emplenada correctament
i/o el pagament no és
correcte.
16. No es pot consumir
begudes alcohòliques ni
fumar dintre del pavelló.
No es pot consumir cap
tipus de substàncies que
alterin l’estat normal de
l’organisme durant el
torneig. L’incompliment
dels apartats mencionats
anteriorment serà causa
suficient per a la expulsió
del torneig.
17. I sobretot!!! Si vens
vine per passar un bon
moment, no per discutir
les decisions arbitrals ni
enfadar-te amb ningú.

La reglamentació sencera
del torneig estan penjades

a la pagina: www.arta-web.com

Dimecres 8 d’abril darrer dia d’inscripció

Inscripcions al 609 309 443

Màxim 12 equips

Al poliesportiu
de Na 

CaragolPreu: 35 € x equip

Reglament al:  www.arta-web.com

A partir de les 15 h
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Abril de Lletres 2009

Biblioteca Municipal d’Artà
C/ de Ciutat, 1
Tel.  971 83 52 67

Abril

A partir de dia 3 de març, a les
biblioteques municipals
podeu recollir les bases i el
material per participar en:

- XI Certamen de Narració
Curta. Categories: de 10 a 12
anys, de 13 a 15 anys i de 16 a
18 anys.
- II Concurs de Dibuix.
Dibuixa un personatge d’un
conte. Categories: de 4 a 5
anys, de 6 a 7 anys i de 8 a 9
anys.
El 20 d’abril és el darrer dia per
entregar les narracions, i els
dibuixos.a la biblioteca de Na
Batlessa o a la de Sa Colònia
de Sant Pere
- IV Premi Artà de Narrativa
Breu. Categoria: majors de
18 anys. Les obres es poden
presentar fins dia 30 de juny.

1 d’abril
A les 17 h, 4 Tune Tales,
contacontes en anglès a càrrec de
Julie Fairweather.

8 d’abril
A les 18 h, Contes de plastilina : El
peix irisat, a càrrec de Cati Marquès
Martínez.

22 d’abril
A les 18 h, Contacontes: Els
terribles dragonets,  a càrrec de la
Fundació Kairós

23 d’abril - Dia del Llibre

A les 16 h, Mostra del Llibre al
carrer de Ciutat, davant Na Batlessa.

Podreu gaudir de les darreres
novetats en llibres, contes
infantils i llibres de temàtiques
especialitzades. La mostra
estarà amenitzada amb la
música dels xeremiers.

A les 18 h, entrega dels
premis dels concursos de
narració curta, i de dibuix,
a l’entrada de Na Batlessa.

A les 19 h,   contacontes :
Aquell nin, aquell vell a
càrrec de Pep Lluís Gallardo.

Biblioteca Municipal de la
Colònia de Sant Pere
Plaça de la Bassa d’en
Fasol, s/n
Tel. 971 58 92 97

21 d’abril
A les 17 h,  Contacontes a càrrec de
Bernat Mayol.
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noticiari
Queixa pel manteniment dels jardins

Com sabem els veïns, a Artà hi ha
zones de jardins; aquests donen la
nota de color, de frescor i de bellesa a
les barriades on estan. Hi ha veïns que
n’estan orgullosos (carrer de Santa
Margalida, Na Batlessa), uns altres
no com és el cas del qual tenc la
queixa.

Entenc que mantenir els jardins és
costós i laboriós, però hi ha una brigada
que es dedica a això gairebé
exclusivament i de segur que als
ciutadans ens costa a cadascun la
nostra part de diners.
El jardí origen de la meva queixa és el
del carrer de Pere Amorós, un carrer

de gran afluència de persones, com és
lògic d’Artà, però també moltes de
fora, com són molts pares d’al·lots
que van a l’institut. Al meu parer és
llastimós veure els jardins de la zona
abandonats totalment i que s’han
convertit en aparcament de cotxes.

Toni Ginard

Agraïment als donants de sang
d’Artà

Els col·laboradors de la Germandat de Sang
volen agrair a tots els qui donaren sang els
passats dies 19 i 20 de març al Centre de Dia
de la nostra localitat.
També agrair al personal del Centre de Dia
la seva col·laboració i interès en ajudar a que
la donació fos tot un èxit.
Esperam que a la pròxima donació s’hi apunti
encara més gent per ajudar a la Germandat
a recollir sang per poder fer les transfusions
als malalts que ho necessiten.
A tal efecte ja anunciarem la data de la
propera donació.
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Visita al parlament i a la catedral de Mallorca
El passat dilluns dia 9 de març, alumnes dels cursos
d’artesania de l’Escola d’Adults d’Artà tingueren
l’oportunitat de visitar dos dels edificis més importants de
les Illes Balears: el Parlament i la Seu.
A les nou del dematí sortia puntualment el bus direcció a
l’edifici on es prenen la majoria de les decisions que
afecten la vida dels ciutadans de les Illes Balears. Allà ens
esperava en Jaume, la persona encarregada de mostrar-
nos i explicar-nos de forma detallada i acurada els racons
i la història del bell edifici. Més d’una hora de visita que va
concloure a la mateixa sala de plens on els polítics de la
nostra comunitat discuteixen el nostre futur. Fins i tot
poguérem seure tranquil·lament a les cadires dels
representants polítics; això sí, sense discussions ni cridòries!
Un vegada acabada la primera visita sortírem direcció la
Seu. L’encarregat de fer-nos la visita guiada, en aquest
cas, va ser don Guillem Julià, canonge de la Seu. Crec que
és de merescuda obligació donar-li des d’aquí les gràcies
per la bona recepció, per l’interès mostrat, i sobretot per
obrir-nos les portes a racons de la Catedral que poca gent
ha trepitjat. El temps se’ns va fer curt per veure tants i
tants indrets meravellosos que amaga la Seu. Així i tot,
férem un recorregut ben interessant que de ben segur ens
va aportar nova informació i nous coneixements.
La sortida va acabar amb un dinar a un restaurant d’Inca.
Dues taulades de vint-i-cinc persones cada una per fer
una bona vega i donar per acabada la sortida que conclou
els cursos d’artesania de l’Escola d’Adults. Ara queda
l’exposició de finals de maig, que enguany es farà al
centre de visitants (s’Estació).
Ah, ens oblidàvem d’un detall que denota una gran estima
dels artanencs al seu poble i al qual no podem deixar de
referir-nos per l’emotivitat del fet mateix. Tot just girar la
darrera corba, ja quasi a l’entrada del poble, abans i tot
d’entreveure el santuari, s’aixecà aguda la primera veu

que homenatjava la mare de Déu: «Vós sou nostra llum
primera...» I encara no havia acabat el primer vers, que
ja es senti un sol clam que seguia «llum d’un poble encès
d’amor / un poble que en Vós espera / Verge de Sant
Salvador». Fins l’any que ve!

noticiari

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

Cerc casa per arrendar
Som pensionista, em consider seriós, responsable
i a més molt cuidadós.
Som bon pagador, però el màxim que puc pagar són
350 euros mensuals, inclosos els rebuts de llum,
aigua i fems.
Al que li pugui interessar, pot cridar al telèfon 630
135 245.
Demanar per Juan.
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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

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte 4 
ANEM DE XARANGA!!!! 
A PARTIR DE LES 11 h. AL 
POLIESPORTIU D’ARTÀ: 
FUTBOL, VOLEY, PULSERES, 
PUNT D’INFORMACIÓ…I MOLT 
MÉS!!! 
A QUÈ ESPERES??? T’HI 
ESPERAM! 

Dissabte 18 i Diumenge 19 
ACAMPADA!!! VOLS PASSAR UNES VACANCES 

DE PASQUA INOBLIDABLES?? IDÒ NO T’HO PENSIS I 
APUNTA’T ABANS DE DIA 08/03/09. PREU APROXIMAT: 
20€ 

Diumenge 5 
MIRA QUIN SOL, ANEM 
A LA PLATJA!! VINE A 
LES 17 h. AL CENTRE, 
ANIREM A JUGAR A 
VOLEY A LA PLATJA! 

Dissabte 11 
CONCURS DJ’S LOCALS!! A LES 22 h. AL CENTRE 
JOVE. APUNTA-T’HI ABANS DEL 06/03/09 

Dissabte 25 
PAINTBALL PER MAJORS DE 14 ANYS. MÉS INFORMACIÓ 
AL CENTRE JOVE. DATA LÍMIT PER APUNTAR-SE:16 
D’ABRIL

Centre Jove- Abeurador, 1 – 07570 Artà 
TLF. 971 829 329 email: centrejove@cruzroja.es 

Concert en benefici
d’Aproscom
Artistes mallorquins units
per una bona causa

El proper dissabte, dia 28 de març, a
partir de les 9 del vespre, tendrà lloc
un concert en benefici d’Aproscom.
Aquesta associació es va fundar l’any
1969 i fou declarada d’utilitat pública
l’any 1999. Les seves finalitats són la
millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual
de Manacor i la comarca mitjançant
una atenció a totes les àrees vivencials:
primera infància, educació, formació,
feina i vivenda. El concert tendrà lloc
a l’Auditori de Sa Màniga i comptarà
amb les actuacions musicals de Lluís
Gili, Suso Rexach, Toni Nicolau,
Guillem Sansó, Valentín Mendoza, Tu
Tu pa, Anegats i Marisa Rojas. El
preu de l’entrada serà de 10 euros que
es destinaran íntegrament a
l’associació.
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noticiari
Curs conèixer Mallorca ‘09
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 per 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.
- És 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.

C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color
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noticiari
CONÈIXER MALLORCA
Benvinguts a la Pol·lèntia Romana d’Alcúdia

La segona excursió prevista
emmarcada dins el curs Conèixer
Mallorca ja és a punt. Partirem amb
bus dia 4 d’abril amb un responsable
de l’Escola d’Adults des d’Artà a les
9 h, i arribarem a Alcúdia a les 9.45 h.
A les 10 h ens esperarà Ester, la
persona encarregada de guiar-nos
durant prop de dues hores i mitja per
l’antiga Pol·lèntia, pels Jaciments i el
museu de l’època. Acabarem amb
una passejada sobre les antigues
murades. A les 13 h sortirem novament
cap a Artà, amb la previsió d’arribar
al poble a les 14 hores, com a tard.

Des de divendres 27 de març i fins
dijous dia 2 d’abril us podeu apuntar a
l’edifici municipal de Ses Escoles. El
preu inicial serà de 10 euros. La
diferència es pagarà al bus el dia de la
partida, i dependrà del nombre de
persones matriculades.

Apunta-t’hi!

El mínim de persones inscrites perquè es pugui realitzar el curs és de 15. El
nombre màxim serà de 50 persones.

Magdalena Bisquerra Pascual, nova centenària d’Artà
El passat dijous, dia 19 de març, una
altra persona del nostre poble, va tenir
la sort de poder celebrar un segle
d’existència. Magdalena Bisquerra
Pascual, de Sa Cova, va complir 100
anys.
La seva filla Maria Alzina li va voler
retre un senzill homenatge i preparà,
per a la família i per als veïnats, un
refresc que comptà amb una
nombrosa participació. Foren molts
els qui s’acostaren a ca seva per
felicitar-la i per obsequiar-la amb
diferents mostres d’afecte.
Un esment especial mereix la càlida
felicitació que li féu arribar, a través
de Josep Silva, el president del Govern
de les Illes Balears, Francesc Antich.
 Per això, des de les pàgines d’aquesta
revista, ens volem sumar a totes
aquestes persones i desitjar-li a
Magdalena tota la salut del món per
tot el temps que encara li pugui restar
de vida.
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noticiari
18è aniversari de l’orquestra Oasis
El proper dissabte, dia 4 d’abril, al Teatre d’Artà, el conjunt oferirà una vetlada musical

L’orquestra Oasis està a punt de
celebrar el seu 18è aniversari amb
una Gala musical al Teatre d’Artà.
Segons ens ha comunicat el seu
portaveu Biel Tous, aquest espectacle
tendrà  una doble vessant : per una
part l’artística i per l’altra
la benèfica, ja que la
recaptació que es faci
aquesta nit es destinarà a
la creació de beques per
estudis musicals.
Els membres de l’Oasis es
varen  plantejar fer un regal
al poble d’Artà, el seu poble,
un lloc on sempre s’han
sentit molt a gust i molt ben
tractats. Un poble on han
actuat moltes vegades i on
els agradaria  poder seguir
actuant molts d’anys més.
Un poble on se senten a ca
seva tots els integrants del
grup, tant els que hi han
nascut com els que hi ha
vengut. Tots saben que
l’Oasis  és l’orquestra
d’Artà. Un regal  que no
sabien ben bé còm realitzar-lo.
Finalment es va concretar de manera
que es donaria al poble  una quantitat
econòmica  procedent de la música
amb destinació a la música. Una
quantitat que els serveis
socioeducatius de l’Ajuntament
d’Artà administrarà com a beques
per a ajudes a estudis musicals, que
aniran destinades a alumnes amb
problemas esconómics i que vulguir
realitzar estudis de música. Aquesta
va ser una bona fórmula per fer arribar
l’agraïment de l’orquestra a tot el
poble en general i, alhora, ajudar
l’ensenyament musical i les seves
institucions.
Per tant  l’orquestra vol fer-vos arribar
a tots la invitació més sincera i directa
perquè assistiu a l’acte de dia 4 d’abril,
a les 21 hores al Teatre Municipal.

Allà hi haurà una vetllada musical
amb la participació de l’Oasis, Gran
Orquestra Mallorca, Horris Kamoi,
Ossifar Rivaival, els balladors Bernat
Ramis i Mª Mercè Brunet. També
podreu veure muntatges audiovisuals

de la història de l’orquestra i, molt
important, sereu partíceps de
l’homenatge que es farà a Sebastià
Perelló (barrines) i Toni Nebot (xinet)
pels seus 50 anys (o més) damunt els
escenaris. S’ha de dir que tots els
artistes participants ho fan de manera
absolutament desinteresada, per
afegir-se a la festa d’aniversari de
l’Oasis i a la causa benèfica.
Sembla per tant que amb tot hi haurà
un bon còctel  que ens permetrà passar
una vetllada agradable. També, al final,
hi haurà un brindis a la sortida i música
en viu amb el duet Moonlight, per
poder brufar l’aniversari tots plegats.
L’orquestra Oasis vol agrair molt
sincerament l’acollida que ha tengut
la seva proposta per part de tot el
poble d’Artà i arreu de  Mallorca.
Sembla que l’aforament del nostre

Teatre es quedarà petit per poder
encabir  tota la gent que hi voldrà
asistir ja que a dia d’avui ja queden
molt poques entrades a la venda.
També vol agrair especialment  la
col.laboració de: Ajuntament d’Artà,

Teatre d’Artà., Tot Espectacle,
Música i Complements, Sonoritzacions
On Line, Leguas Producciones, Taller
d’Impresió Rafel Gili, Restaurant El
Dorado, Miquel Tous Hernàndez, Forn
l’Artesana, Forn de Ca’n Matemales
, Forn Ca’n Sarassate, Magazem de
Licors Moyà, i a tot el personal del
Teatre per les seves aportacions
inestimables.
Una abraçada sincera a tota la gent
que ens dóna el seu suport de part de
tots el components de l’orquestra: Biel
Tous, veus i saxo alt; Sebastià Perelló,
trompeta; Antoni Nebot, saxo tenor;
Àngel Caperotxipi, bateria;  Pere
Mestre, trompeta; Miquel Àngel
Roca, baix i veus;  Paco Almodóvar,
teclats i veus; Nela  Mestre, saxo
tenor i flauta travessera; Joan Esteva,
trombó i Lluís Amores, guitarra i veus.
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

Tel. 971 83 66 35
Fax: 971 83 52 94
Mòbils: 639 60 43 63 // 625 35 64 60
E-mail: creacionsambalumini@yahoo.es

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

noticiari
PIMECO i l’Associació de Comerços i Serveis d’Artà demanen a l’ajuntament que no
permeti la construcció de grans superfícies comercials al polígon

PIMECO i la Associació de Comerços
i Serveis d’Artà varen intervenir en el
ple de l’Ajuntament d’Artà per a
rebutjar la implantació de grans
superfícies comercials en el nou
polígon. Aquesta intervenció va estar
motivada davant la convocatòria d’una
sessió plenària que tenia per objecte
abordar el tema dels usos del nou
polígon i procedir a modificar les
Normes Subsidiàries per adaptar-les

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

al Pla Territorial de Mallorca. Això
suposa que, es permet la implantació
de grans superfícies comercials en
aquest parc empresarial. Finalment,
el pacte UM-PSOE va aprovar de
forma inicial les normes subsidiàries
(NNSS) i l’adaptació al Pla Territorial
de Mallorca, fent cas omís del rebuig
del petit comerç local, així com a
l’oposició dels grups municipals dels
Independents, el PP i EU/EV
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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

Racó del poeta

D’UN DELS MEUS HORABAIXES

Hem plau trescar el capaltard
perquè s’aquieten les ànsies
i omplir-me els ulls de clarors
l’instant de la solpostada.

I em plau endevinar els dits
que arreu l’espai embalsamen,
tot daurant amb paper d’or
el puig, les cases i els arbres.

Al rostre sentir el delit
dels fins afalacs de l’aura
quan la flaire dels rostolls
s’agleva ran de les tanques.

El mar lluent, encalmat,
sembla que torna de llauna,
i les ombres pels camins
s’estenen com a cansades...

Per l’almadrava del bosc
un cald silenci s’emmalla,
i es velen tots de morat
els freus de la serralada.

I quan romanc delerós,
uns antics records s’atansen
i m’aiden a clapir el vers
pel guaret de la nostàlgia.

Joan Mesquida – 1984
del seu llibre ENTRE EL SERRAL I L’ESCUMA

Club Nàutic

En data de 9 de març la Directiva del Club
Nàutic ha enviat notificació a tots els socis
de l’Assemblea General del Club Nàutic
de la Colònia de Sant Pere. La dita
Assemblea tendrà lloc dissabte, dia 18
d’abril de 2009, a les 17h, al local social
del Club.
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de
l’assemblea anterior.
2. Memòria de l’exercici anterior.
3. Liquidació del pressupost de l’exercici
anterior, balanç econòmic, rendició i
aprovació de comptes.
4. Projecte d’activitats per l’exercici
següent.
5. Pressupost de l’exercici següent.
6. Quotes i contribucions econòmiques
dels socis.
7. Precs i preguntes.
En la notificació firmada pel President
Luís López Fernández es fa constar que
els socis poden consultar documentació
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
sobre l’assemblea en les oficines del
Club.
A continuació de l’Assemblea
General ordinària, en tendrà lloc una
altra d’extraordinària amb el següent
ordre del dia:
Proposta de la Junta Directiva del
destí del local de la Cantina i aprovació,
si escau, del plec de condicions per a
la seva adjudicació.
1. Aprovació, si s’escau, a la proposta
de la Junta Directiva del restaurant
del Club.

Amics de la Música
Concert de Pasqua

Dissabte dia 18 d’abril de 2009, a
les 20h. Es celebrarà un concert
d’orgue a càrrec del famós organista
Bernhard Marx, d’acord amb el
següent repertori:
Johann Sebastian Bach 1685 –
1750
Partite diverse sopra il Corale
«Sei gegrüßet, Jesu gütig»,
BWV 767
Felix Mendelssohn Bartholdy
1809 – 1847
Sonate Nr. 6 in d-moll, op. 65,6
(1845) über den Choral
»Vater unser im Himmelreich»
Thema mit Variationen
Fuga. Sostenuto e legato

Finale. Andante
P. Antonio Martorell 1913 – 2009
Noi canteremo Gloria a Te
Salve Regina (Ricercare)
Gaston Litaize 1909 - 1991
Prélude et Danse fuguée (1964)
L’organista Bernhard Marx feu
els estudis d’orgue a París amb Marie-
Claire Alain i Gaston Litaize, també a
Sarbrücken/Freiburg i. Br. amb el
professor Ludwig Doerr. Realitzà, així
mateix, estudis de musicologia a les
universitats de Saarbrücken, Freiburg
i Sorbona de París.
Ha impartit cursos de
perfeccionament en metròpolis de la
música sagrada com Viena i Bolònia.

Ha obtingut nombroses distincions
com organista, enregistrat discs i CDs,
i ha fet concerts d’orgue en quasi
totes les capitals europees, a més de
Estats Units, Canadà, Brasil, Uruguay
i Argentina.
És professor d’orgue en el
Conservatori de Rottenburg
(Alemanya). Col·lobora constantment
en concursos internacionals.
De les seves interpretacions els crítics
en música sagrada coincideixen en
destacar el seu virtuosisme,
l’originalitat de les seves
interpretacions fruit del seu estudi
constant de les obres que interpreta i
del treball d’investigació musicològica.
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

Ens trobam com es pot constatar
davant un organista de fama
internacional i davant  d’una ocasió
d’escoltar un gran concert.
Amics de la Música esperen una gran
afluència de públic.
L’entrada al concert és gratuïta.

Vela

Cinquena  regata de la lliga Hivern-Primavera 2009

El passat dissabte 14 de març va
tenir lloc la cinquena regata de la lliga
hivern - primavera, a la qual només li
falta una prova per finalitzar, i el
campió, tot i que és previsible que
sigui l’ Smile de C. Obrador, encara
no està decidit matemàticament.
El dia es va despertar amb una mica
de ventolina de gregal, que gràcies a
la bona temperatura del dia es va
convertir en un embat d’uns 10-12
nusos que feu possible acabar les
dues proves del dia gairebé sense
problemes.
A la primera prova el vent va bufar
amb intensitat gairebé tot el temps
(12-13  nusos) cosa que feu que la

regata fos bastant ràpida. Després
d’una sortida molt ajustada (tal i com
darrerament esteim acostumats) els
vaixells varen començar la primera
de les dues cenyides de les que
constava la maniga i el primer en
voltar la boia de barlovent va esser l’
Aia de M. Oliver que es va mantenir
al capdavant de la flota al llarg de tota
la prova, tot i que al final a temps
compensat fou cinquè. Darrera ell
durant tota la regata hi va anar el
Kaya de Jofre/Cantó que en finalitzar
fou segon a temps real i a temps
compensat. El guanyador de la prova
a temps compensat fou l’ Smile de C.
Obrador  que juntament amb el el

Tacuma de T.Llinàs en la tercera
posició tancaren el «podium» de la
prova.
A la segona prova el vent va baixar
una mica d’intensitat, la qual cosa va
fer que la prova fos més lenta. L’ Aia
tot i fer una mala sortida va anar
primer tota la regata i aprofitant que
els demés s’intentaven molestar els
uns als altres va guanyar en real i en
compensat. Una altra vegada segon
tant a real com a compensat fou el
Kaya seguit de l’ Smile que també
queda en la mateixa posició a real i a
compensat, tercer. Cap al final
d’aquesta segona prova el vent va
rolar i es va posar de llebeig, tal i com
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deia la previsió, i la majoria dels vaixells
varen haver de acabar la prova amb el
vent de proa en lloc de amb el vent de
popa. Per aquest fet Tacuma, Lolita
i Idefix varen lluitar per la quarta
posició fins al final, essent el més petit
(Tacuma) el quart.

Tenint en compte les dues proves, la
classificació del dia quedà així:

Pos. Embarcació Patró Prova 1 Prova 2 Total 
Punts

1 Smile Colau Obrador 1 3 4
2 Kaya Joan Jofre 2 2 4
3 Aia Miquel Oliver 5 1 6
4 Tacuma Toni Llinàs 3 4 7
5 Idefix B. Weidmann 4 5 9
6 Lolita Carlos Serra 6 6 12
7 Ses Xesques X. Sastre/X. Fiol 7 7 14
8 Verd Miquel Rius 8 8 16

CLASSIFICACIÓ GENERAL:
(El color negre indica la prova descartada, es dir la pitjor, de moment)
Pos. Embarcació Patró P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Total 

Punts
1 Smile Colau Obrador 2 1 1 2 1 5
2 Kaya Joan Jofre 1 2 4 1 2 6
3 Tacuma Toni Llinàs 3 3 3 3 4 12
4 Aia Miquel Oliver 6 5 6 10 3 20
5 Lolita Carlos Serra 5 4 5 10 6 20
6 Ses Xesques X. Sastre/X. Fiol 4 6 7 10 7 24
7 Idefix B. Weidmann 10 10 2 10 5 27
8 Verd Miquel Rius 8 7 8 10 8 31
9 Madrugada Gino Crescioli 7 10 10 10 10 37

Ara que aquesta lliga s’acaba, val
a dir que ha estat una de les més
interessants dels darrers anys. Tot
i que alguns vaixells ja no naveguen
usualment, els que encara ho fan
han demostrat que tenen moltes
ganes de navegar i que hi ha regates
per estona.
Esperem que el Club Nàutic de
la Colònia de Sant Pere compleixi
la seva promesa de comprar
l’embarcació pneumàtica nova,
que tanta falta fa, tant per a muntar
les regates com per l’escola d’estiu
que gairebé ja és aquí i que esperam
que tengui l’èxit de cada any.
Anims, tant per als més petits com
per els  grans!!

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.

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

Madrugada
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Contesta a la Conselleria d'Educació i Cultura

Arran de la notícia que va sortir en el
passat Bellpuig (n. 806) en referència
als aclariments que la Conselleria
d’Educació i Cultura va fer sobre el
tancament de l’Escola del Teatre
d’Artà, volem puntualitzar que:
En relació al fet que la Conselleria no
té constància que se’ns haguessin
promès ajudes per a la posada en
marxa d’aquesta escola, volem deixar
clar que nosaltres iniciàrem la
tramitació del reconeixement
d’aquests estudis amb el Govern
anterior. Pensàvem, però, que quan
els consellers es «passen la cartera»,
a dins hi queden les gestions iniciades.
A més, tal i com va sortir a la premsa
(es poden consultar tots els diaris de
dia 26 de setembre de 2007), els nous
estudis es presentaren a la seu de
l’ESADIB. A les declaracions fetes
als diferents mitjans de comunicació
per Jaume Mercè, coordinador
acadèmic de l’Escola  Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears, i que
pertany al Govern Balear, s’hi citava
textualment: «Des de l’Escola
Superior es treballa per ampliar el
nombre d’escoles que es puguin
beneficiar d’una ordre pionera a
Espanya. Del que es tracta s de
donar una garantia de qualitat als
alumnes que estudien en aquests
centres, la cantera de les arts
escèniques de Balears. L’Escola
d’Art Dramàtic d’Artà quedarà
adscrita a l’ESADIB i oferirà 350
hores lectives  per a majors de 16
anys». El titular d’aquest article era
Les escoles d’arts escèniques d’Artà
i dels Sans, les  primeres en
sol·licitar la regulació dels seus
estudis.
Després de dos anys creiem que
encara som aquestes les dues úniques
escoles que ho hem sol·licitat. I la dels
Sans és una escola privada. Així que
el greuge comparatiu respecte a les
altres escoles no seria tan gran com
diu la notícia, ja que només som dues

escoles a Mallorca. Pensam que és
més gran el greuge comparatiu que fa
la Conselleria d’Educació quan dóna
una subvenció anual de 44.000 euros
a un teatre de Palma gestionat per una
Fundació que no és precisament
pública, i no en pot donar 20.000 al
nostre teatre que sí que és públic. I
encara més, els doblers que sol·licitam
no són per programar espectacles,
sinó per educar els futurs actors  i
actrius de tot Mallorca. Recordam
que artanencs i artanenques—a més
d’alumnes d’altres municipis—que ara
trepitgen els escenaris catalans com
Lluís Canet, Mar Bravo, Albert
Garcias, entre d’altres, han passat per
les nostres aules.
Que el decret no especificava que el
reconeixement fos sinònim
d’aportació econòmica ja ho sabíem,
però també és cert que normalment a
un decret  regulador li sol seguir una
convocatòria de subvencions. De fet,
un dels seus directors generals ens va
comentar que el mes de febrer de
l’any passat  sortiria una convocatòria
de subvencions per a les arts
escèniques.  I no va sortir. Ni ha sortit
tampoc enguany. I encara més:
sembla ser que en dos anys la
Conselleria no ha tingut temps de
tramitar l’expedient; però tampoc  ha
derogat l’ordre a la qual ens acollírem.
Consegüentment, decidírem fer una
roda de premsa i anunciar el tancament
de l’escola. Per tant, actualment ens
trobam en un punt en què la Fundació
Teatre d’Artà ha de decidir si pot
seguir oferint aquests estudis
d’interpretació de llarga durada amb
el cost de 20.000 euros anuals, o si
sols pot oferir la formació bàsica.
Sobre la documentació presentada heu
de saber que el Teatre d’Artà va
presentar el projecte per  registre
d’entrada a la Conselleria d’Educació
i Cultura dia 25 de setembre de 2007
i, després de fer moltíssimes
telefonades aconseguírem que dia 29

de setembre de 2008, més d’un any
després, i per fax, ens notifiquessin
que necessitaven les característiques
dels ensenyaments a impartir,
informació inclosa en el projecte inicial.
Tanmateix, els ho tornàrem a remetre.
Un cop fetes les explicacions
pertinents, vetaquí la situació actual:
el patronat de la Fundació reunida el
passat 11 de març va acordar esperar
fins el proper mes d’abril per veure si
la Conselleria arriba a concedir-nos la
subvenció sol·licitada. En cas de negar-
nos-la,  remetrem a la  Conselleria
l’aplec de firmes en suport al manifest
que podeu trobar i signar a la taquilla
del Teatre.
També volem assenyalar que els
cursos de formació bàsica de teatre i
dansa seguiran el proper curs amb
l’aportació econòmica  de la Fundació
Teatre d’Artà i els 3.000 euros de Sa
Nostra. És realitzaran, com sempre,
al Teatre i a Sa Ferreria (espai regentat
per Marga Llobera).
Des d’aquestes pàgines volem agrair
als pares, alumnes, professors i a la
gent d’Artà i la comarca les nombroses
mostres de suport rebudes, i les moltes
signatures que ja hem recollit.

Maria Isabel Sancho
Gerent
Joan Matamales
Cap d’estudis

carta al director
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carta al director
L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

Polèmica entre els comerciants i l’ajuntament
El passat 17 de març, es va celebrar
a la sala de plens de l’Ajuntament una
sessió extraordinària del plenari per
debatre un únic punt a l’ordre del dia:
l’aprovació provisional de la
revisió i adaptació al Pla Territorial
de Mallorca de les Normes
subsidiàries –NNSS- del municipi
d’Artà. Una aprovació llargament
esperada pel nostre grup ja que, aquest
document, és l’instrument bàsic que
regula el planejament urbanístic del
nostre territori. Es tracta d’una
normativa que té unes implicacions
socio-econòmiques trascendentals
per al futur del municipi.
I, si extraordinària va ser la
convocatòria, més ho fou l’assistència
amb què comptà el plenari: un grup de
persones –aproximadament unes
quaranta- en representació de
l’Associació de comerços i serveis
d’Artà  hi volgueren assistir per fer
sentir la seva veu i per mostrar la seva
oposició al redactat final dels articles
que fan referència a la zonificació del
usos comercials del Polígon industrial
dels Pujols. És aquest un fet
remarcable perquè, no només no és
habitual comptar en els plenaris amb
la participació ciutadana, sinó també
perquè significa que el tema era tan
important com perquè els comerciants
consentissin a desatendre, durant més
d’una hora, els seus negocis.
La qüestió, per tant, és esbrinar per
què s’ha produït aquest desencontre
entre l’equip de govern de l’ajuntament
i els comerciants. És aquesta una
polèmica que es van encetar ja fa uns
mesos quan es començaren a conèixer
els canvis que s’havien introduïts en la
redacció definitiva de les NNSS,
d’ençà de la seva aprovació inicial el
mes de gener de 2007. Hem de dir,
que els Independents votàrem a favor
d’aquesta aprovació inicial i que,
l’Associació de comerciants, tampoc
no hi posà cap emperò.

Però els canvis esmentats que s’hi
incorporaren després d’aquesta
aprovació inicial significaren una
modificació important en el
planejament de la zona d’ús comercial
del Polígon Industrial dels Pujols: per
una banda s’incrementava la
superfície destinada a l’ús comercial:
dels 6000 m2 prevists inicialment es
passava a 12000 (el doble) i, per l’altra,
es produïa un canvi en la ubicació:
inicialment els solars destinats a ús
comercial es trobaven a la zona central
i ara es traslladaven a la zona més
oriental del polígon. Aquests canvis,
segons els comerciants i tambè segons
la nostra opinió, només poden
significar que es pretén afavorir a
algú en particular, que no és
precisament el petit comerç d’Artà, a
algú que té, o pot tenir, la intenció de
construir, dins el polígon, un centre
comercial.
És aquesta només una teoria, però hi
ha molts indicis que la reafirmen i que
són prou coneguts pels comerciants.
Per altra part, ni l’equip de govern  ni
el batle Gili, no desmeteixen que han
existit converses amb una
determinada cadena de supermercats,
ni justiifiquen el canvi d’emplaçament
i l’augment de superfície, ni tenen
respostes que siguin convicents. Per
això, hem de dir que aquesta maniobra
té tot l’aspecte del d’una especulació
immobiliària. Sinó, no s’entèn tot el
que ha succeït.
Malgrat tot, els Independents volem
deixar clar que no estam en contra de
la instal·lació de nous establiments
comercials al nostre municipi, però el
model que nosaltres defensam no
inclou el potenciar un polígon per a
usos comercials. Nosaltres defensam
el model fonamentat en els comerços
de proximitat, especialitzats i ubicats
en la zona urbana, uns comerços que
produeixen riquesa i llocs de feina al

nostre municipi. Si, algun dia, s’arribàs
a construir una gran zona comercial al
polígon dels Pujols, probablement
significaria la pràctica desaparició  del
petit comerç d’Artà.
Tot emparant-se en la idea obsoleta
de progrés, el batle Gili i l’equip de
govern defensen aquesta decisió, i
fan servir com a argument que tot
això reportarà un benefici per a tota la
població perquè s’incrementarà
l’oferta al nostre poble. Però, el principi
de progrés, segons el nostre parer, no
és el desenvolupisme desfermat i les
grans operacions immobiliàries que
només enriqueixen uns pocs. El
progrés ben entès és el que, mitjançant
polítiques ben encaminades, vol arribar
al benestar de la majoria.
Tenim  un  govern municipal que
encara no s’ha adonat que actualment
estam patint una de les més greus
crisis econòmiques i financeres del
darrer segle, i que aquesta crisi és
deguda, en gran mesura, al progrés
expansionista sense regulacions de
cap mena que es fonamenta en
l’especulació i el creixement desaforat.
Estam assistint, una vegada més, a la
demostració que aquest pacte de
govern UM-PSOE no té gens definit
quin ha de ser el full de ruta per
aconseguir el poble que Artà necessita.
O, potser sí que ho sap, però el que fa
evident és que hi ha coses que no els
importen, com per exemple, el futur
dels comerciants.
Finalment, un cop més, volem
expressar públicament el nostre suport
tant a l’Associació de comerços i
serveis d’Artà com a la resta de
comerciants que no en formen part,
en la seva reinvidicació d’exigir a
l’ajuntament  més receptivitat cap a
les seves demandes.
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

Igualtat home-dona?:  Sí i no

Reivindicar la igualtat de drets i deures
entre l’home i la dona és avui encara
una tasca molt necessària, que sens
dubte justifica les lluites del feminisme.
Però no hem de confondre la igualtat
en quant a dignitat de persones, amb
una igualtat en quant a la manera de
ser persones.
Una gran part dels problemes de les
relacions humanes entre homes i dones
vénen precisament de no reconèixer
ni acceptar les diferències entre els
uns i les altres, més enllà de les evidents
de l’aspecte físic.
Aquesta diferència de l’aspecte físic
ens hauria de bastar per dur-nos
automàticament a pensar que aquest
fet comporta una diferència
psicològica, pels condicionaments
evidents entre el «soma» i la «psique».
Ja en temps dels grecs antics s’intuïa
aquesta relació entre «cos i ànima».
Avui es considera fonamental aquesta
relació íntima dins la psicologia,
psiquiatria i medicina, i es parla sovint
de «psicosomatització». Podríem
afegir la diferència en els cromosomes,
la diferència de funcionament
neurològic, les diferències
hormonals... Amb una paraula: estam
davant dues maneres de ser persona.
Assumir aquestes diferències és
primordial per una millor comprensió
entre els dos sexes, per evitar
frustracions i falses expectatives i per
acostar-se a la solució dels problemes
de comunicació i relació. Aquesta

diferència entre els gèneres, aquestes
característiques masculines i
femenines, són font de molts de
conflictes i, ans al contrari, reconèixer-
les i respectar-les és una passa
important i necessària per evitar-los.
Dones i homes són diferents en la
manera de pensar, sentir, de
comunicar-se, percebre, reaccionar,
estimar, necessitar, valorar... Voler
que l’altre pensi, vulgui, senti... el
mateix que nosaltres és una pretensió
inútil i equivocada. No es tracta, idò,
de voler que la dona sigui com l’home,
ni l’home com la dona; cadascú s’ha
de desenvolupar segons el seu gènere.
En això consisteix l’equitat, altra cosa
seria l’igualitarisme que no respecta
les diferències de gènere, que, malgrat
ens compliquen les relacions, són
precisament un atractiu, una necessitat
i una valuosa diversitat.
A més de la qüestió clau biològica i
fisiològica, les causes d’aquestes
diferències són moltes: l’educació, els
condicionaments socioculturals, els
mitjans de comunicació, la història,
etc. Admetent que moltes diferències
tenen una font sociocultural, nosaltres
ara sols ens fixarem en el fet de la
diferència, sense anar a espigolar
l’origen.
Només posaré alguns exemples que
ens fan veure que homes i dones
tenim maneres distintes d’enfrontar
les situacions:

- Quan la dona conta una situació
viscuda, carregada de sentiments,
espera ser escoltada amb solidaritat i
comprensió, però l’home amb
freqüència el que sol fer és donar
solucions, desqualificant o rebaixant
els sentiments: «No hi ha tant per
tant!»
- L’home sovint es pot sentir poc
valorat quan la dona el critica, li dóna
consells que no li han demanat o ordres
i ho interpreta com un afany de control
humiliant: «No facis... Ja has tornat
a... Aparca aquí...»
- Davant un problema l’home
necessita tancar-se dins si mateix,
relaxar-se i pensar; la dona necessita
comunicar-ho, parlar-ne i ser
escoltada. La dona pot demanar: «Què
tens...? L’home respon: «Res.» La
dona sense que li demanis té «contera»
del que li passa, amb luxe de detalls i
si l’home es distreu un poc, perquè ja
sap de què va la cosa, la dona escomet
ofesa: «Tu no m’escoltes».
- L’home sobretot s’ha de sentir
necessari, que es confia en ell i se’l
valora, la dona vol per damunt de tot
ser estimada, recolzada i sol ser més
expressiva afectivament. Quan la
dona es manifesta descontenta de la
seva vida, decebuda en algun aspecte,
certa infelicitat, l’home pot pensar
que és ell el responsable, encara que
no ho sia, i això farà que es senti
malament.

carta al director
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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

- Home i dona manegen de manera
diferent el llenguatge: la dona per
expressar els sentiments ho fan amb
més superlatius, metàfores i
generalitzacions i si l’home, essent
més directe i sintètic, ho pren literalment
ho pot mal interpretar. Per exemple,
diu la dona: «La casa està sempre feta

un oi», o «mai sortim» . Respon l’home:
«No exageris, no sempre» i «no és
vera, sortírem la setmana passada.»
S’ha d’aprendre a llegir els dos codis.
- ...
Podríem seguir amb un enfiloi
d’exemples més que reforçarien
l’afirmació de les fondes diferències

entre home i dona, que sovint ens
duen de bòlit i ens fan tenir moltes
fregades per desconeixement de la
psicologia masculina i femenina que
molt poc ens han ensenyat. Homes i
dones tenim un bon quefer per
entendre’ns millor, sortir-nos a camí i
sortir d’emblavins.
                         Mariano Moragues

carta al director

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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noticiari escolar
Ja ha arribat la primavera!

Dia 20 de març va començar la primavera i, amb ella, el «nanet de la primavera» va passar per les aules d’infantil. Com
que no va trobar cap alumne, es va dedicar a regirar totes les taules, cadires i bancs que va trobar davant seu. Quan
els infants arribaren a les aules es trobaren que totes les aules estaven damunt davall. El nanet va deixar una carta i
una poesia a més d’uns confitets que varen fer les delícies dels infants.

Na Caragol

Berenars a Na Caragol

Els alumnes de 6è, cada dimarts, venem
berenars al pati de l’escola per fer
doblers per anar de viatge a València
el mes de maig. De moment ens va
bastant bé i la resta dels alumnes
també n’estan molt contents. Ah !
Sabeu què és allò que més es ven? Els
bocins de pizza ja que són boníssimes.
Aprofitam per donar les gràcies als
nostres pares i mares que ens ajuden
fent coques, pizzes, entrepans,
pastissos... i a totes les famílies de la
resta del centre per la seva
col·laboració.

Moltes gràcies!

Bolívia, més a prop
Durant els darrers mesos, a Na
Caragol, tots els nins de primària han
estat estudiant la cultura, tradicions,
geografia boliviana... a fi d’apropar-
nos a la cultura dels nins que conviuen
a les nostres aules. D’aquesta manera
després d’un temps tots els nostres
alumnes coneixen millor aquesta
cultura.
Hem enfocat la nostra tasca basant-
nos amb l’artista Roberto Mamani el
qual fonamenta la seva obra amb la
flora i la fauna del seu país, utilitzant
com a tret  característic els colors vius
i les formes geomètriques. Arribant a
ser aquest concepte una icona mundial
anomenada «COLOURS IS LIFE».
Tot aquesta feina s’ha duit a terme
mitjançant  el projecte Multicultural
Art Attack desenvolupat pel
departament d’anglès de Na Caragol

el qual ha realitzat una sèrie d’activitats innovadores amb la finalitat d’engrescar
i motivar els nostres alumnes.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

noticiari escolar
Na Caragol

Concurs a TV Mallorca

Els alumnes de 6è hem participat al
concurs Què t’hi jugues? de TV
Mallorca. Ha estat una experiència
molt interessant veure com es realitza
l’enregistrament d’un programa, el
temps que es necessita, les vegades
que s’han de repetir algunes tomes,
.... No pareix possible que per fer un
programa d’uns 25 minuts,
l’enregistrament sigui gairebé de 2
hores!
Bé, estàvem un poc nerviosos i no
sabíem gaire on anàvem, però havia
arribat el dia i no ens adonàrem i
entràrem a plató. Ah! Les mestres
varen haver de quedar a fora i veure
l’enregistrament del programa en
directe per una pantalla de televisió.
En el concurs havíem de fer una petita
representació i dels nervis ens
deixàrem els «atrezzos» i part del
vestuari dins l’autocar. Quina llàstima!.
Vàrem jugar amb una escola de Porto
Colom i guanyàrem els de Na

Caragol!. El premi consistia en un lot
de llibres, CD, material escolar... pel
centre i a cada alumne una motxilla
amb una camiseta, gorra, bossa per
anar d’excursió, ...
El programa s’emetrà dia 1 de maig a
les 17’50h. Ja veureu que bé que ho
férem! Ens enviaran cartells per penjar
per diferents establiments del poble

perquè la gent ho sàpiga. A darrera
hora hem sabut també que aquesta
setmana hem d’anar a les semifinals
del programa ja que estam entre les
quatre escoles que han aconseguit
més punts. Ja us anirem informant. A
nosaltres ens va agradar molt i n’estam
molt contents!.
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noticiari escolar
Na Caragol

El mim, aprenem a expressar-nos sense usar la paraula
Els nins i les nines de 2nB de primària,
a les classes de castellà, hem fet
classes d’interpretació. Aquest
trimestre hem començat pel mim.
Per què ho hem fet? Per aprendre a
contar coses a partir de l’expressió
corporal, perquè després la nostra
expressió i comprensió oral s’enri-
queixi, per poder potenciar la relació
de grup i perquè cada alumne guanyi
en autoestima i autoconeixement.
La nostra metodologia per aconseguir-
ho ha estat treballant la concentració
i la diversió. Després de preparar-nos
amb ganes hem presentat la nostra
feina amb dues funcions pels alumnes
de 1r, 2n, 3r i 4t.
Tot i que al principi ens hem posat
nerviosos tot ha sortit molt bé i ens

hem divertit molt, molt.

Visita al museu d’Artà

Els alumnes de 5è i 6è hem anat al
museu a conèixer la feina dels
arqueòlegs i a observar les restes
arqueològiques trobades a la nostra
comarca. En Joan ens va fer una
petita explicació de com vivien,
caçaven, s’alimentaven, ... els homes
de la prehistòria. Per acabar ens varen
presentar en Llorenç (restes d’una
troballa) i vàrem fer un poquet
d’Indiana Jones (l’arqueòleg més
famós) i un taller de joies
prehistòriques. Va ser una bona
experiència i vàrem aprendre molt.
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Setmanes d’excursions

Sant Bonaventura

Dia 18 de març els de tercer i quart de primària anaren a
la Tafona de Son Boi (Deià). La visita consistí en dos
tallers: un dedicat al funcionament de la tafona, en el que
varen poder veure la maquinària per fer oli i també
aprendre vocabulari específic de la matèria; i l’altre,
dedicat a l’elaboració de sabó, utilitzant l’oli com a matèria
primera. Finalment, feren una volta per l’oliverar.
Dia 10 de març l’alumnat de secundària va anar al Gran
Hotel de Palma. Allà varen poder realitzar dos tallers molt
diferents entre sí. Un tractava sobre els refugiats de
Darfur. Va ser molt interessant ja que varen poder
empatitzar amb la manera de viure dels refugiats. El segon
taller va ser sobre paleontologia, on pogueren fer un fòssil.
També varen anar a la Fundació Joan March, on gaudiren
de l’exposició del pintor sudamericà Carlos Cruz-Díez, el
qual fa un impressionant joc de llums i colors on l’espectador
forma part de l’obra, no es limita a mirar-la, sinó que
participa d’ella. Aquest artista fusiona l’obra pictòrica
amb noves formes d’expressió. Els hi va agradar molt, tot
i ser una exposició atípica per a ells i elles.
Quan varen acabar, varen poder fer una volta i dinar pel
centre de Ciutat.

Aprofitam per donar l’enhorabona a na Teresa Amer (2n
d’ESO) i na Natàlia Vidal (4t d’ESO) perquè han quedat
finalistes al concurs de cartells sobre prevenció d’incendis
anomenat «Evita el foc», organitzat pel SEM de
l’Ajuntament d’Artà. La Conselleria de Medi Ambient les
va obsequiar amb una bossa on hi havia una camiseta, un
estoig, una llibreta, una murta per plantar, una carpeta, etc.

noticiari escolar
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Sant Bonaventura

noticiari escolar
Un poc de solidaritat
A la nostra escola al llarg d’aquest curs tenim un objectiu
que està molt relacionat amb la solidaritat. Nosaltres
entenem com a solidaritat l’ajuda als altres, fer algunes
coses pels altres fer alguna cosa pels més necessitats de
manera desinteressada i no pensar sols en un mateix.
Un petit grup d’alumnes d’ESO cercam notícies solidàries
cada dimecres en els quatre diaris que arriben a l’escola,
les retallem i les exposem a un tauló que hi ha a la entrada
del nostre centre per compartir-les amb els nostres
companys i altres persones que hi passen.
La majoria són anuncis d’associacions i ONG que
demanen la nostra col·laboració en distintes iniciatives.
Fins ara no hem trobat grans notícies, però sí ens ha
agradat conèixer distintes activitats solidaries d’algunes
escoles de les Balears.
Els alumnes d’aquest col·legi duim a terme distintes
activitats d’aquest tipus, com són la recollida d’ulleres per
Brasil. També aquest curs els alumnes d’ ESO han
apadrinat a dos nins de la Índia que ens han mostrat la
seva trista realitat.
Pensem que amb la suma de petites accions solidàries i
la conscienciació a altra gent podem ajudar a fer un món
millor.

ELECTRO MECÀNICA
CA'N BISCAI

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

Vendes:
Tel./Fax 971 835 120
Mòbil 696 523 235
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

noticiari escolar
1r d’ESO participa al concurs de dibuix «Evita el foc»

Els ajuntaments de Sant Llorenç,
Capdepera, Son Servera i Artà,
conjuntament amb la Conselleria de
Medi Ambient i els centre educatius
dels municipis abans esmentats, i amb
motiu de la celebració del Dia mundial
forestal (21 de març) i de les
repoblacions fetes pels alumnes de
5è i 6è, han organitzat un concurs de
dibuix de nivell comarcal. Els alumnes
de 1r d’ESO hi han participat, quedant
com a  finalistes en Yascha Renz i na
Teresa Esteva, que passaran a la
segona fase del concurs a nivell
comarcal. Al final es realitzarà una
exposició a cada municipi dels cartells
que hi hagin participat.

Sant Salvador

Visita a correus

Els alumnes de 4t de primària del col·legi Sant Salvador vàrem
fer una visita a correus, aprofitant que estam estudiant els
serveis i mitjans de comunicació a l’àrea de coneixement del
medi en llengua estrangera. Ens van respondre a totes les
preguntes que havíem
elaborat a classe i vàrem
veure com es
distribueixen les cartes
per tal que arribin al seu
destí. En acabar, cada
un dels alumnes va
enviar una postal a un
company/a de classe.
Va ser una visita molt
interessant.
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Desfilada de moda dels alumnes de 4t ESO

noticiari escolar

Sant Salvador

El passat divendres, dia 20 de març,
els alumnes de 4t d’ESO del Col.legi
Sant Salvador realitzaren una desfilada
de moda al Teatre d’Artà.
Aquesta activitat, en un primer
moment pensada per recaptar doblers
per financiar una part del viatge
d’estudis, ens serví, també, per
treballar de forma conjunta amb tots
els alumnes de l’aula valors tan
necessaris dins la nostra societat com
l’esforç, el treball en equip,
l’autoestima i la confiança en nosaltres
mateixos.
La representació fou tot un èxit,  tant
en públic com en la posada en escena.
La direcció artística a càrrec de na
Marga Llobera («Sa Ferreria
Encesa») fou excel.lent, per la qual
cosa li donam les gràcies. A més,
volem agrair la col·laboració dels
comerços d’Artà: Ca’n Lluïsset, Vora
Vora Vora, Dissenys, Seducció, Art i
Vases, Eivissenca, Duplicat, Ciutat
37, Imatge esport i Vestals que ens
facilitaren el material necessari.

Víctor Uris explica la seva experiència als alumnes de 3r i 4t d’ESO

Víctor Uris, creador del grup musical Harmònica
Coixa, va patir un accident de moto quan tenia només
16 anys i, des de llavors, va a tot arreu amb la seva
cadira de rodes. I amb la seva cadira, la seva
harmònica i un acompanyant amb una guitarra, en
Víctor ens va explicar la seva experiència.
La xerrada va ser molt didàctica, ja que en Víctor va
connectar des del primer moment amb els alumnes
adolescents parlant el seu mateix llenguatge. Pel que
sembla, quan va tenir l’accident feia les mateixes
bajanades que fan ells amb les seves motos avui en
dia, ja que cada vegada que explicava una anècdota
es posaven a riure i es miraven entre ells amb
complicitat. El concert amb el que va acabar l’acte
va ser excel·lent i va enganxar també els alumnes, els
quals acompanyaren els diferents temes picant de
mans seguint el ritme de les cançons.
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

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

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

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

Simulacre d’incendi al col·legi Sant Salvador

Divendres, dia 20 de març, es va
realitzar un simulacre d’incendi al
col·legi Sant Salvador. Hi participaren
tots els alumnes del centre, des
d’infantil fins a ESO. Consistia en
desallotjar l’edifici, ja que a les
dependències de la biblioteca s’havia
declarat un incendi…tot va anar segons
les previsions i l’edifici quedà buit en
pocs minuts.

noticiari escolar

Sant Salvador
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de la parròquia
Pensaments

La Parròquia, comunitat de vida i missió II
Alimentar la fe i anunciar l’Evangeli
La situació que hem descrit ens deixa perplexos i al
mateix temps ens interpel·la i ens anima a cercar
respostes. No podem oblidar que el món en
què viuen les parròquies avui  és el món que
Déu estima i al qual ha enviat el seu Fill i la
seva Església.
Les comunitats parroquials tenen al davant
una tasca: evangelitzar i, per això, compten
amb la presència i la força de l’Esperit
Sant que no deixa d’actuar.
Amb les limitacions i ambigüitats
pròpies de tot el que és
humà i deixant-se conduir
per l’Evangeli exerceixen
el que els és propi de
moltes maneres:
Estrenyent els vincles
interns per l’exercici de la
fraternitat i l’acollida a tots,
sense fer diferències.
Rebent les demandes dels qui es
dirigeixen a la Parròquia i que constitueixen oportunitats
que no es poden passar per alt.
Acompanyant i il·luminant les expressions de religiositat
popular, tan presents en la vida del poble de Déu.
Iniciant a la vida cristiana i acompanyant la seva
maduració en una veritable i ben construïda pastoral de
la fe; obrint les persones a l’experiència del Déu de
Jesucrist. La trobada amb Ell i les opcions ben precises
que aquesta trobada comporta constitueixen el principal
contingut de l’evangelització.
Alimentar la fe dels que ja s’han trobat amb l’Evangeli.
I anunciar l’Evangeli -primer anunci- als que en viuen
lluny forma part de la mateixa realitat. Són els dos
moviments d’una mateixa respiració. Un du a l’altre.
Com més anunci, més alimentació de la fe. I  el millor
criteri de la qualitat de la fe és que esdevengui missionera.

La Comunió és l’ànima de la Parròquia.
Vertadera comunitat de comunitats, la Parròquia troba
en la comunió la seva realitat més genuïna. La comunió
ve de Jesucrist, la realitza el seu Esperit i troba en
l´Eucaristia la font i la culminació. La comunió es
tradueix en la fraternitat exercida i en la caritat.
Esser un cos. Essent tots un, tal com Jesús va demanar;
i cadascú essent ell i posant-se al servici dels altres.
Perquè la fe, com més centrada en Jesucrist i més

personal és, com més madura és i formada, més es viu en
comunitat.
Fer de la Parròquia una comunitat viva és inseparable de:
Enfortir la fe dels practicants. La vertadera crisi de fe està

en nosaltres.
Estimar l’Església. Estar units com Església. Ningú

apedrega les seves teulades.
Trobar expressions comunitàries on intervé d’una

manera intergeneracional tot el poble de Déu.
Un nou llenguatge i una nova pràctica de la

participació.
Prendre consciència que és l’Església com a

poble de Déu la que evangelitza. El
subjecte de l’evangelització és

comunitari.
Una comunitat és cristiana
en la mesura que és
samaritana. I que els
pobres i petits ens hi sentim
a ca nostra.
La importància de la
comunitat i de la comunió
viscuda i testimoniada, es

resumeixen en les paraules de Jesús: Veniu i ho veureu. I és
que avui la millor forma d’evangelitar és de tu a tu, per
testimoni i per contagi.

Avisos de la Parròquia:
Canvi d’horari de Misses
Diumenge que ve, dia 29 de març, es canvia l’hora. També
canvia l’horari de misses. El diumenge capvespre seran a les
18 hores a Sant Salvador i a les 20 al Convent.
Les misses entre setmana seran especials degut als exercicis
de quaresma. Seran només al Convent a les 19.30 hores.

Exercicis de Quaresma
Com tots els anys, vos volem convidar a fer una intensificació
de la vida cristiana en aquest temps propici de preparació de
la Pasqua. Per això, conjuntament la parròquia i el Convent,
oferim aquestes xerrades. Seran de dilluns dia 30 de març a
dijous dia 2 d’abril a les 20 hores al Convent.
Aquesta setmana especial, no hi haurà missa al Centre
Social, i les misses del Convent seran a les 19.30 hores.
Si, Déu no ho vulgui, hi hagués algun difunt, per facilitar
l’assistència, el funeral serà a les 19.30 encara que l’hora ja
estigui canviada.
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Viatges Llevant

Futbol

Tercera
24-03-2009
Artà 1
Alaior 1
Seguim sumant.
El que crida més l’atenció de l’equip
és que ja dur 5 partits seguits sense
pedre i això té un mèrit destacable.
Aquest fet no és fruit de la casualitat
perquè l’Artà s’ha transformat, ha
tornat un equip que planta cara al rival,
que provoca jugades, que diverteix al
cada vegada més entregat públic,
provocant, que la màgia que es va
viure la temporada passada torni a
aparèixer amb força.
I en resum, és el que es va veure
contra els menorquins que varen estar
en tot moment controlats i que només
pogueren igualar amb pilota aturada.
Els vermells ben plantats al camp
dominaren el partit, l’únic però és que

l’empat ens donava un poc de gust de
derrota vist el vist.
Això es símptoma de la bona actitud
de l’equip i el millor joc enfront el rival.
De tota manera ens podem sentir ben
orgullosos dels jugadors que cada
vegada i recordem, de manera
voluntària, tant sols amb l’orgull de
dur la samarreta artanenca, treuen
mes premi del seu esforç i ens fan
tenir aquella alegria especial de les
victòries.
11-03-2009
Artà, 3
Eivissa, 3
Llàstima!
Els eivissencs 3 a 3 al darrer minut
Una setmana més que l’Artà treu
quelcom positiu, si bé sortirem de ses
Pesqueres un poc decebuts pel resultat
i no pel joc ja que els que vérem el
partit gaudiren del partit que ens va
oferir l’equip local.

S’avançà l’Eivissa però poc desprès
els artanencs igualaren.
El 2 a 1 va ser un gol de «pillos» ja que
en Víctor es beneficià d’una treta de
banda per a avançar-se a la defensa
i quedà tot sol davant el porter.
Llavors vengué el 2 a 2 però l’Artà no
baixà els braços en cap moment i en
Víctor una altra vegada, ja dur 11 gols,
va xutar de fora de l’àrea on la pilota
va fer una paràbola increïble i entrà
per l’esquadra. Un dels millors gols
que hem vist darrerament.
Llàstima del gol en el darrer minut que
va tapar un poc el gran partit dels
nostres jugadors.
Diumenge a Ciutadella a veure si
seguim amb aquest esperit.

Juvenils
18-03-2009
Artà 0
Son Caliu 3

esports
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Massa premi per l’equip de Son Caliu
L’equip d’Artà va perdre per 0 a 3 el
passat dissabte després de fer un bon
partit.
Gens merescuda va ser aquesta
derrota ja que el marcador no
reflecteix el que va passar al camp i el
més just hagués estat un empat.
Els d’Artà s’esforçaren molt i feren
un partit molt seriós que obtingueren
poc premi, però segur que si segueixen
així els resultats vendran.

Alevins F11
24-03-2009
Artà 4
Son Oliva 1
Dolça revenja.
Qui subscriu aquesta crònica té per
costum destacar cada setmana un
jugador, però en aquesta ocasió
començaré aplaudint a tot l’equip des
del porter passant per a la defensa, els
homes del centre del camp i els ràpids
davanters per haver-nos ofert el gran
partit del dissabte.
Les coses no pintaven gairebé en la
primera part, tot i que els artanencs
marcaren primer, el domini visitant
era clar i gràcies a un penal més que
dubtós aconseguiren acabar la primera
part amb taules.
Ja en la segona part la truita es va cap
girar i el Son Oliva, que venia amb la
moral alta per no haver perdut cap
partit i haver guanyat a Porreres les
semifinals de Copa d’una manera molt
discutible, es va començar a diluir,
acusant l’esforç de la primera part.
Els nostres jugadors que físicament
se sentien més frecs varen passar a
dominar l’encontre desplegant un joc
de molta qualitat i, el més important,
marcant 3 gols, fent emmudir els
afeccionats visitants que fins a les
hores no paraven de cridar.
La lliga està més viva que mai i la
setmana que ve anam al Seminari de
Ciutat, tant de bo les nostres plegaries
ens serveixin per a tornar amb 3 punts
més.
10-03-2009

Campanet 1
Artà 2
Gran partit!
El partit que se celebrà a Campanet el
passat dissabte va tenir tots els
ingredients per ser un gran partit que
va fer vibrar al públic i especialment
als artanencs.
Feren un dels millors partits de la
temporada remuntant un resultat que
tot i jugar bé es va posar en principi
difícil ja que l’equip local va aconseguir
l’1 a 0 en una jugada aïllada.
Però en la segona part les ganes de
guanyar pogueren i el Campanet
desprès de posar «l’autobús» dins la
seva àrea no va poder fer res davant
la empenta dels nostres.
I és que de vegades pareix que l’equip
pot donar més del que en les darreres
dues jornades es va veure i si els
jugadors com en Joan Massanet que
un altre pic es va sortir fent els dos
gols, estan al 100% no hi ha rival que
pugui amb nosaltres.

Benjamins F-8
21-03-2009
Artà 1
Porto Cristo 5
Bon partit davant un equip superior
Bon partit dels artanencs en que
posaren difícil les coses al equip
visitant que fou superior a l’equip
artanenc.
El partit va començar amb domini
dels visitants on tengueren ocasions
clares per avançar-se en el marcador
però no aconseguiren gràcies a les
bones actuacions del porter artanenc
Diego.
En les poques arribades de l’equip
artanenc aconseguiren posar-se per

davant amb un golàs d’Adrià.
L’avantatge durà tan sols un minut ja
que els visitants en els dos minuts
següents aconseguiren marcar dos
gols i posar-se per davant resultat
amb el qual arribaren al descans.
Després del descans fou igualat,però
a falta de 10 minuts del final l’equip
visitant aconseguí el tercer i a partir
d’aquest moment l’equip visitant amb
una petita baixada de l’equip artanenc
aconseguí ampliar la diferència fins el
resultat final de 1-5.

Pre-benjamins
22-03-2009
Cardassar 0
Artà 1
Victòria a Sant Llorenç
CE Artà: Francesc, Juan, Miquel (1),
Tomeu, Alberto, Carlos, Sebastià,
Alexander, Andres i Jaume.
Merescuda victòria dels més petits
davant el Cardassar en un partit en el
que el millor dels contraris va esser el
porter, que aturava tot el que li venia.
La primera part va acabar amb empat
a zero, gràcies a les bones aturades
que el seu porter va fer davant
l’empenta dels nostres jugadors que,
tot i fer unes de les primeres parts més
bones, veien que no podien desfer la
igualada.
A la segona, els contraris disposaren
d’alguna ocasió per marcar, però va
ser en la treta d’un còrner quan la
pilota va quedar fora de l’àrea i en
Miguel, de fort xut, va poder superar
per alt al porter i deixar el merescut 0-
1 en el marcador.

esports
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esports
XIV trofeu de judo infantil

Ja estan llests tots els preparatius per a la
catorzena edició del Trofeu d’Artà de judo. El
proper diumenge el Poliesportiu de na Caragol
serà l’escenari per a aquesta nova competició
reservada al judo en edat escolar (4 a 15 anys)
on una mica més de 200 alumnes han confirmat
la seva assistència. En total representen a 18
escoles de judo. De Manacor hi participa el
Renshinkan, el Col·legi la Puresa, Simó
Ballester, Jaume Vidal, És Canyar i Sa Torre.
De l’Illot el Talaiot. De Son Servera el
Renshinkan i el Col·legi Jaume Fornaris. De la
Coma el Punta de N’Amer. De Sant Llorenç
el Mestre Guillem Galmés. De Petra el Juníper
Serra. De Sineu el Taikukan. De Cala Rajada
el Renshinkan i el Col·legi S’Auba. De
Capdepera S’Alzinar. Finalment, d’Artà hi
participaran els alumnes del Poliesportiu Na
Caragol i del Col.legi Rosa dels Vents de la
Colònia. Aquest diumenge, 29 de març, a les
10.30 del matí es donarà l’inici de les dues
modalitats que hi ha en joc: la d’exhibició de
randori i la de competició.

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

 
 

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

La nova líder de la regularitat, gràcies
el tercer lloc aconseguit a Manacor,
és la veterana egua de 10 anys Gentille
de Nuit, filla del semental Tristan i la
coneguda egua francesa Valse de
Nuit i és conduïda habitualment per
Antoni Servera. Altres cavalls que
també destaquen són l’egua Ohkilate
Tirey, dels germans Fuster Andreu
que va sumar una segona i tercera
posició a les diferents classificatòries
del G.P. del Criador i per tant té una
plaça assegurada a una de les
semifinals per accedir a la final de
G.P. del Criador dels 4 anys. El regular
Misteriós Mar, de les quadres
Blaugranes, va encadenar la seva
segona victòria consecutiva a 1.18
sobre 2.200 m a Son Pardo mentre
que l’egua My Dream, de la quadra
So na Sopa, fou quarta amb un bon
registre de 1.18 a Manacor

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

GENTILLE DE 1.17 25 3er 2
JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 11

LE CLARAY VX 1.17 4

MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 9

MISTERIOS MAR 1.17 21 1er 4
MY DREAM 1.15 6 4rt 1
NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.20 11

NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 9 3er 2on 5
ONCLESIM VX 1.19 12

OLIVEUR DU ROY 1.15 12

NOM DEL 
CAVALL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE MARÇ
LIDER:  GENTILLE DE NUIT
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Alex Flórez, campió d’Espanya de 1500 i primer lloc als Estats Units

L’atleta artanenc ha guanyat per primera vegada
els campionats d’Espanya d’atletisme de pista
coberta en la prova del 1500 m en la categoria
master 35 duit a terme al Palau Municipal
d’esports de Saragossa el passat dia 1 de març.
Fa dos anys n’Àlex ja va quedar segon en aquest
mateix campionat. La carrera no va tenir gaire
emoció, ja que n’Àlex va sortir en primer lloc
imprimint un ritme adequat i controlant els seus
adversaris, fins als darrers 400 on va augmentar
la intensitat de la velocitat la qual cosa el va
permetre guanyar amb uns metres de diferència.
El temps no ha estat gaire esplèndid, 4:11, però
fins i tot així s’ha col·locat tercer en el rànquing
nacional.
Al mateixos campionats, va córrer dues carreres
més, la prova dels 800 i dels 3000, i va obtenir
resultats destacats, tercer als 3000 i quart als
800. D’aquesta manera n’Àlex va completar un
cap de setmana complet i va ser l’únic balear
què va obtenir dues medalles en aquests

campionats. De fet, tots els mitjans de comunicació de Balears han
destacat la gran actuació del nostre corredor.
Una setmana després, es va desplaçar per competir en la coneguda
cursa de la Ocean Drive 5k de Miami, als Estat Units. En aquesta
cursa hi participen més de 1500 persones, repartides en diferents
categories, dins un marc excepcional com és la famosa platja de
Miami Beach. La gran sorpresa va ser quan n’Àlex Flórez va sortir
a tota «pastilla», sorprenent a tots els presents, marcant un ritme
descomunal, distanciant-se’n de la resta de corredors fins al punts de
agafar un avantatge d’uns cent metres, distància suficient per
guanyar la carrera absoluta i realitzar el record de la prova, baixant
dels 16 minuts en la prova dels cinc quilòmetres.
Després d‘una exhaustiva preparació d’hivern, sobretot al Gimnàs
d’Artà, on n’Àlex juntament amb en Toni Nicolau «Pula», el director
del Gimnàs, i en Cèsar, el Monitor esportiu, han fet una bona feina
i això es comença a veure amb els resultats.
Ara es presentarà el proper dia 25 de març als Campionats d’Europa
de pista Coberta a Ancona (Itàlia) on per primera vegada un corredor
espanyol es presentarà en tres proves, els 800, 1500 i els 3000m
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El puig de s’Alcadena

Després d’uns caps de setmana de mal temps,
ens va donar una treva i brillava un sol radiant.
Aquesta setmana ens tocava anar al puig de
s’Alcadena (817 m). A les 9 en punt, amb
puntualitat anglesa, partírem cap al poble d’Alaró.
En arribar, vàrem partir cap al camí vell d’Alaró
a Lluc, travessàrem el torrent de Solleric i amb un
bon camí pujàrem fins a les cases de Son Cadena.
Com a bons excursionistes, no cal dir que teníem
el permís per poder realitzar l’excursió, ja que el
camí és privat i no solen deixar passar.
Des de la part posterior de les cases comença un
camí per terres i marjades fins a arribar a un
portell. El camí s’endinsa fins passar el penyal
Decantat (546 m). Més amunt hi ha un esbaldrec
molt perillós, ja que si la pedra és humida es quasi
impossible poder passar. Després vàrem tornar a
agafar el camí i en poc temps coronàrem el cim
de s’Alcadena. Les vistes eren sobre el Castell
d’Alaró i, com que des del vèrtex la vista no era
molt àmplia a causa del pins, vàrem decidir anar
a dinar més al nord del Puig, ja que les vistes són
millors, sobre els puigs de Tomir, Massanella,
Bassetes, puig Major, penyal des Migdia i ben
davant nosaltres el puig dels Tossals Verds.
L’anècdota de l’excursió va ser que vàrem trobar
una cova a dalt del puig amb una alfàbia de més
d’un metre d’alta i repleta d’aigua, que es filtrava
de la cova i ja vàrem pensar qui va ser el valent
que va pujar-hi la misteriosa alfàbia a dalt del puig
i la va posar a dins la cova.
Després d’unes bones rialles vàrem reprendre el
camí de retorn cap a las cases de Son Cadena i

a la carretera d’Alaró a Orient vàrem donar per acabada l’excursió.
La pròxima serà al sostre de Mallorca, el puig Major.
Toni Galmés

* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
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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.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Tercers per equips en el Campionat de Balears de Duatló
El Club Ciclista Artanenc en la seva
nova secció de triatló-duatló va tenir
una gran estrena. Els integrants de
l’equip, Toni Miquel Amorós, César
Cano, Juan Manuel Barragán, José
Ignacio Cano i José Mouzo, es van
penjar la medalla de bronze en el
Campionat de Balears de Duatló. Es

va celebrar dia 1 de març al Festival
Park en les distàncies 5 km córrer, 20
km bicicleta i 2,5 km córrer, amb una
participació  de 100 atletes. El
guanyador absolut i campió de Balears
va ser Miquel Capó seguit del júnior
Mario Mola i el 3r Iván Muñoz. Els
resultats dels corredors artanencs

varen ser: Toni Miquel en 7a posició,
César Cano en la 13a, Juanma
Barragán el 17è, José Ignacio Cano el
27è, José Mouzo el 33è i Thomas
Steffen el 37è.
La pròxima cursa serà la triatló esprint
de la platja de Muro dia 13 d’abril.

Jeroni Esteva guanyà en el Palma Arena

El passat 28 de febrer es va disputar
el 1r Trofeu Ciutat de Palma de pista
per a totes les categories al velòdrom
Palma Arena. Com ja havíem
anunciat, el Club Ciclista Artanenc
comptava amb la participació de Jeroni
Esteva en la categoria de cadet. Hi
participaren un total de 8 corredors, i
era la primera participació d’en Jeroni
en carreres de pista. Després d’una
cursa a 40 voltes i 8 esprints, un cada
5 voltes, Jeroni Esteva guanyà la
carrera empatant a 20 punts amb
Alejandro Barrera, que va resultar
guanyador gràcies a la millor posició
del darrer esprint, segon en Jeroni i
tercer n’Alejandro.

Ciclisme
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Vólei

Infantil femení
13-03-09
C.V.Artà 1
Algaida-Valldemossa 3
13-25 / 25-18 / 19-25 / 18-25
C.V.Artà: M.Victòria Sorel, Catalina
Rozalen, Catalina Rebassa, Maria
Mestre, M. Del Mar Gil, Marley
Ravelo, Margalida Fuster i M.
Magdalena Ginard.
Bon partit de l’equip infantil, que
després d’un inici fluix, començà a
entrar en joc, guanyant el segon set i
posant en moltes dificultats a les
d’Algaida en el tercer i quart. Les
artanenques sortiren adormides i
l’equip visitant ho aprofità per endur-
se’n amb claretat el primer set. A
partir d’aquí l’equip artanenc
reaccionà i començà a desplegar un
bon joc, que li dugué a empatar
l’encontre. Els altres dos sets varen
ser igualats, però en els punts finals
les d’Algaida estaren més encertades
i es feren amb el partit.
19-03-09
Cide A 3
C.V.Artà 2
25-23 / 19-25 / 23-25 / 25-17 / 15-12
C.V.Artà: M.Victòria Sorel, Catalina
Rozalen, Maria Mestre, M. Del Mar
Gil, Maria Bel Matallana, Margalida
Fuster i M. Magdalena Ginard.
Darrer encontre de lliga de l’equip
d’Aina Ferragut i bon partit malgrat la
derrota per un ajustat 3 a 2. Al igual
que a la primera volta, l’encontre es
va haver de decidir en el cinquè set, en
un partit amb constants alternatives
en el marcador i sense un dominador
clar. En el primer set el Cide va estar
més encertat i guanyà per la mínima
25 a 23. Les nostres es saberen refer
i capgiraren el marcador col·locant-
se 2 a 1, però el conjunt col·legial tornà
a empatar el partit. En el darrer set, el
major encert local decidí l’encontre.
12-03-09

Bar Poliesportiu Artà 0
Restaurant Son Bessó Artà 3
26-28 / 13-25 / 19-25
Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Lidia Lucena, Carme
Alzamora, Núria Brazo, Margarita
Marcos, Jasmin Barreiro i Maria
Bonnin
Partit que enfrontava els dos conjunts
artanencs i victòria de les nines de
Veselin Nenchev. El primer set va ser
molt igualat i les jugadores de Toni
Massanet exhibiren un gran nivell de
joc. Al final, el major encert de les de
Veselin decidí el primer set. Això
afectà anímicament a les jugadores
de Toni Massanet, que perderen amb
claretat el segon set. El tercer tot i ser
més igualat, també va caure del mateix
costat.
20-03-09
Bar Poliesportiu Artà 3
Esporles 0
25-0 / 25-0 / 25-0

Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Lidia Lucena, Carme
Alzamora, Núria Brazo, Margarita
Marcos, Jasmin Barreiro i Maria
Bonnin
No es presentà l’equip d’Esporles
alegant poca disposició de jugadores
per desplaçar-se a Artà i la Federació
decidí donar el partit guanyat a les
artanenques per 3 a 0, finalitzant així
la lliga regular ocupant la quarta posició
a la taula classificatòria.
14-03-09
Restaurant Son Bessó 3
Sagrat Cor 0
25-15 / 25-16 / 25-19
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
Amb el primer lloc ja a la butxaca,
l’equip infantil afrontava un partit

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 SANT JOSEP PORTOL A 16 16 0 0 48 8 1329 866 32
2 CV VILAFRANCA 16 13 3 0 39 17 1254 940 29
3 ALGAIDA-VALLDEMOSSA 16 11 5 0 40 19 1335 982 27
4 CV CIDE A 16 10 6 0 37 23 1332 1132 26
5 CV MONTESION 16 9 7 0 35 24 1275 1040 25
6 CV ARTA 16 7 9 0 28 30 1172 1115 23
7 ALARO B 16 3 13 0 9 39 641 1052 19
8 ESCORPI SANT FERRAN 15 2 13 0 8 39 581 1082 17
9 CV SOLLER B 15 0 15 0 0 45 415 1125 15

INFANTIL FEMENÍ GRUP B. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 RTE. SON BESSO ARTA 18 18 0 0 54 5 1450 854 36
2 CV BUNYOLA 18 15 3 0 48 13 1442 961 33
3 CV SOLLER A 18 14 4 0 48 19 1493 1246 32
4 BAR POLIESPORTIU ARTA 18 11 7 0 38 27 1441 1172 29
5 CE SAGRAT COR 18 11 7 0 35 31 1390 1207 29
6 CV PORTOL 17 8 9 0 32 29 1242 1227 25
7 CV CIDE B 18 5 12 1 17 43 997 1339 22
8 SANT JOSEP PORTOL B 17 4 13 0 15 41 984 1231 21
9 ESPORLES VC 18 3 14 1 19 45 1055 1428 20

10 ALARO A 18 0 16 2 1 54 548 1377 16

INFANTIL FEMENÍ GRUP A. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP
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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.

complicat, contra el 4t classificat, i la
veritat és que no li va anar gens
malament. Amb la mirada ja posada
en el Campionat de Mallorca, les
artanenques feren un partit bastant
complet, sense errades importants i
amb una bona feina de servei i
recepció, que possibilità que funcionàs
la resta d’aspectes del joc.
21-03-09
Restaurant Son Bessó 3
Cide B 0
25-7 / 25-12 / 25-10
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, Teresa Esteva, M. Bel Ginard,
M. Ginard, Estelle Goonesekera,
Cinzia Zizzo, M. Fca. Bisbal, Joana
M. Casellas i Glória Quintanilla.
Victòria contundent de l’equip de
Veselin Nenchev en el darrer partit
de lliga i amb la mirada posada en el
Campionat de Mallorca que es
celebrarà a Artà aquest cap de
setmana. El servei artanenc va ser
clau per distanciar-se clarament en el
marcador i poder jugar amb
tranquil·litat.

Cadet femení. Llocs 1al 6
12-03-09
Sant Josep 0
Duplicat Artà 3
5-25 / 8-25 / 8-25
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Laura Kuhne, Victòria
Quintanilla,  Maria Bel Silva, Antònia
Maria Carrió, M. Francisca Infante i
Aina Ferragut.

Partit que enfrontava al primer i segon
classificat i les artanenques mostraren
la seva millor cara i no donaren cap
opció al rival. Al pavelló col·legial hi
havia bastant públic, conscients del
que es jugaven,  però es varen haver
de rendir a la superioritat artanenca.
Des del primer moment les d’Artà
jugaren molt centrades, disputant cada
pilota com si fos decisiva, i així anaren
obrint forat en el marcador. El servei
també va ser clau per dificultar la
construcció de l’atac local, a més de
possibilitar molts punts directes. En
atac també estaren molt encertades
les artanenques, que pogueren
desplegar tot el seu potencial.
13-03-09
Duplicat Artà 3
C.J. Petra 0
25-16 / 25-15 / 25-11
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Laura Kuhne, Victòria
Quintanilla,  Maria Bel Silva, Antònia
Maria Carrió, M. Francisca Infante,
Aina Ferragut i Aina Arrom.
Tercer partit en tres dies, i tercera
victòria contundent. Sembla que
l’equip ha posat la directa i ha
consolidat el seu joc. El Petra és un
dels equips que lluitarà per una de les
dues places que donen opció al
Campionat de Balears, juntament amb
el Sant Josep, Cide i les d’Artà i per
tant era un rival complicat. Les
artanenques, al igual que el dia abans,
no volgueren sorpreses i desplegaren
el seu millor joc des del principi, agafant
una avantatge còmoda a començament

de cada set i això les va permetre
jugar amb tranquil·litat, administrant
l’avantatge i així poder rodar a tot
l’equip. El Petra tengué moltes
dificultats en recepció i això les impedí
construir amb comoditat. Aquesta
victòria les situa en un lloc privilegiat
a la classificació, amb 5 partits jugat i
5 guanyats, sense perdre un sol set i
amb 2 victòries de marge respecte als
altres equips que el persegueixen.

Cadet masculí
10-03-09
Fusteria Alzina Artà 3
C.J. Petra 2
22-25 / 25-12 / 25-21 / 17-25 / 15-13
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Miquel Vives, Albert Piris, Toni
Ferragut,  Joan Bernat, Josep Bernat,
Miquel Torres, Andreu Sureda i Joan
Marc Piris.
Gran i emocionant partit el que ens
oferí l’equip cadet davant un Petra
que a la primera volta ens havia
guanyat per 3 a 1. Aquest equip és un
dels que ha mostrat més progrés des
de principi de temporada i al final els
resultats han arribat. Contra el Petra
es va veure un equip lluitador, que no
donà cap pilota per perduda i que va
estar encertat en atac, una de les
assignatures pendents d’aquest
conjunt. El primer set va ser molt
igualat, i en els instants finals el Petra
va estar més encertat. En el segon, els
nostres mostraren la seva millor cara
de la temporada i passaren per damunt
dels petrers sense donar-los opció. En
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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

el tercer també manejaren el ritme del
joc i s’avançaren en el marcador.
Semblava que podia acabar 3 a 1,
però els de Petra reaccionaren i
empataren novament el partit. En el
cinquè, els artanencs anaren quasi tot
el temps per darrera, però amb un 11
a 13, encadenaren 4 punts seguits que
els donaren una merescuda i lluitada
victòria, molt celebrada, per cert, per
jugadors i públic assistent.
14-03-09
Fusteria Alzina Artà 1
Pòrtol 3
25-17 / 9-25 / 11-25 / 18-25
Fusteria Alzina Artà: Joan Alzina,
Miquel Vives, Albert Piris, Toni
Ferragut,  Joan Bernat, Josep Bernat,
Miquel Torres, Andreu Sureda i Joan
Marc Piris.
Visita del líder imbatut de la categoria,
que tan sols havia perdut 4 sets en els
11 partits disputats, i els nostres
començaren avançant-se en el
marcador. Tota una sorpresa davant
un equip molt més gran físicament i
també d’edat. Els artanencs jugaren
un primer set quasi perfecte, comença-
ment amb un 11 a 0, davant la
incredulitat visitant i que posava molt
de cara el primer parcial. Els nostres
ho lluitaren tot, aixecant pilotes
impossibles i obligant als de Pòrtol a
segones i terceres pilotes per
aconseguir el punt, cosa que les feia
arriscar més i també errar. Tot i que
s’acostaren en el marcador, el primer
set ja era nostre i va ser molt celebrat.
En els altres sets, el Pòrtol posà la

directe i no es deixà sorprendre com
en el primer set. L’equip cadet ha
complert de sobres les expectatives i
ha augmentat el seu nivell de joc de
manera excel·lent, ocupant un quart
lloc a la classificació, empatat amb el
Petra. Una posició que semblava
impensable a principi de temporada i
que demostra la gran feina feta per
part dels jugadors i dels seus
entrenadors, Veselin Nenchev i
Miquel Pastor.

Juvenil femení Lliga d’or
11-03-09
Toldos Artà 3
Sant Josep-Pòrtol 0
25-17 / 27-25 / 25-8
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Laura Kuhne, Victòria
Quintanilla, Maria Bel Silva, M.
Francisca Infante i Aina Ferragut.
Després d’una setmana i mitja
aturades a causa de viatges escolars,
l’equip juvenil es tornava a posar en
marxa i afrontava el primer dels quatre
partit que havia de jugar en cinc dies.
Les artanenques començaren bé, tot i

que es notava la falta de ritme i
costava afinar el joc. Les visitants
tampoc estaren molt encertades i
això facilità la victòria en el primer
parcial. En el segon set es feren una
sèrie de canvis de posicions i les
artanenques es descentraren, cosa
que no pot passar en un equip d’aquest
nivell. Així, s’arribà a final de set amb
22 a 24 en contra, després d’anar per
darrera la major part del set. En els
punts finals tornaren a jugar el seu
millor joc, amb pressió, que sembla
que és com els agrada i es feren amb
el segon parcial. Amb la lliçó apresa,
sortiren a per totes en el tercer i el
guanyaren amb claretat.
15-03-09
Pòrtol 3
Toldos Artà 1
25-18 / 25-11 / 16-25 / 25-16
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Katty A. Sense, Victòria
Quintanilla, Maria Bel Silva, M.
Francisca Infante, Aina Arrom i Aina
Ferragut.
Darrer partit d’un maratoniana
setmana davant el primer classificat,

esports
PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS

1 CV PORTOL 12 12 0 0 36 5 1002 660 24
2 CV MANACOR 12 10 2 0 32 7 919 571 22
3 IES BENDINAT 12 8 3 1 26 14 864 769 19
4 CJ PETRA 12 5 7 0 20 22 863 848 17
5 FUSTERIA ALZINA ARTA 12 5 7 0 17 24 790 868 17
6 SANT JOSEP PORTOL (INF.) 12 2 10 0 7 30 626 872 14
7 CV BUNYOLA 12 0 12 0 0 36 424 900 12
8 ESCORPI SANT FERRAN R E T I R A D O -

CADET MASCULÍ. CLASSIFICACIÓ  FINAL 
EQUIP
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el Pòrtol, un equip contra el qual es va
fer el millor partit en molt temps a la
primera volta. Les artanenques no
jugaren el seu millor encontre i
tengueren molts alts i baixos, cosa que
davant un equip com el Pòrtol es paga
car. En el primer set anaren a remolc
durant la major part i aconseguiren
acostar-se al final amb un 21 a 18,
però els punts finals les jugà millor
l’equip local i guanyà el set. En el
segon set, les artanenques no existiren,
i el Pòrtol les passà per damunt de
manera clara. Semblava que el partit
estava resolt, però les d’Artà no podien
anar-se’n del partit deixant aquesta
imatge, una imatge que no es
corresponia amb el seu nivell, i jugaren
un tercer set excel·lent, superant a les
locals en tots els aspectes del joc i
oferint un vólei d’alt nivell al nombrós
públic assistent. El quart set començà
igualat però l’acumulació de partits es
notava i tot I l’esforç de les nostres no
pogué ser

Segona femenina
14-03-09
Ibesport Artà 3
Pollença 0
25-16 / 25-11 / 25-23
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió , Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera, Montse
Artigues, Margalida Riera i Rosario
Llaneras.
Després de molts partits, més de la
meitat de la temporada, amb tan sols
6 jugadores, l’equip artanenc

recuperava a Montse Artigues i
Margalida Riera, després de superar
dues llargues lesions. Les d’Artà
dominaren el partit des del principi,
excepte en el darrer set, que un excés
de relaxació a punt va estar de costar-
lis un disgust. L’equip artanenc, amb
un joc molt més sòlid i conjuntat va ser
superior a les pollencines, i el seu
servei les donà molts punts directes i
complicar molt la construcció de l’atac
visitant. En atac també varen ser
superiors, encara que en darrer set
s’erraren massa pilotes.
21-03-09
Alaró 3
Ibesport Artà 0
25-19 / 26-24 / 25-11
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió , Xisca Puigserver,
Aina Riera, Montse Artigues,
Margalida Riera i Rosario Llaneras.
Bon partit de les sèniors en la seva
visita al camp del primer classificat.
Exceptuant el tercer set, les nostres
donaren la cara en tot moment i a punt
estaren d’endur-se’n el segon set, cosa
que hagués donat emoció al partit. Les
artanenques seguiren en la seva línia,
sense errades greus, i amb un joc sòlid,

cosa que les permeté estar dins de
l’encontre en els dos primers sets.
Perdre el segon de manera tan ajustada
va afectar a la moral de l’equip, que
va veure com en el tercer l’Alaró
posava la directe i sentenciava el partit.

Primera balear masculina
21-03-09
Magatzems Moyà Artà 3
Rafal Vell 1
25-20 / 23-25 / 25-22 / 25-18
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Tobias Widmer, Toni Oliver, Miquel
Àngel Tous, Joan Martí Maria, Javi
Riutort, Pere Piris i  Miquel Pastor.
Lliure, Jaume Rodríguez.
Amb la permanència  a la butxaca, el
polisportiu d’Artà va presentar una
gran entrada per a despedir i mostrar
el seu suport a l’equip masculí. El
rival, el Rafal, amb el qual s’havien
jugat l’ascens la temporada passada,
ja estava descendit, però va vendre
cara la seva derrota i causà més
problemes dels esperats als locals, en
part, a causa del desencert dels
artanencs, que no jugaren un dels
seus millors partits. Els artanencs
volien fer un bon partit i oferir la

esports
PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS

1 CV PORTOL 10 9 1 0 28 7 840 598 19
2 CV CIDE 10 9 1 0 27 7 806 603 19
3 TOLDOS ARTA 10 5 5 0 22 16 850 727 15
4 CV BUNYOLA 9 4 5 0 13 16 586 625 13
5 SANT JOSEP - PÒRTOL 9 2 7 0 6 24 525 706 11
6 ESPORLES VC 10 0 10 0 4 30 479 827 10

JUVENIL FEMENIL FEMENÍ GRUP OR. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP
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esports
victòria a tot el públic que l’ha recolzat
tot l’any, i això va jugar un poc en
contra seu. Així i tot el pavelló va ser
una festa i pogué despedir l’equip així
com s’ho mereixia i poder seguir un

any més en la  màxima competició
balear. Ara l’espera el partit a
Ciutadella, on hi viatjarà part de l’afició
que l’ha acompanyat tot l’any i on
esperen repetir triomf i així ocupar

una meritòria quarta o cinquena
posició, un lloc que culminaria
l’excel·lent temporada del conjunt de
Joan Martí Maria.

Seleccions balears

Ja estan pràcticament confeccionades
les seleccions infantils i cadets que
representaran a Balears en el
Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques que es
celebrarà a Huelva del 13 al 19
d’abril. El Club Vólei Artà hi estarà
àmpliament representat, amb 10
jugadors/es. 3 jugadors a la selecció
infantil masculina: Toni Ferragut,
Albert Piris i Joan Alzina; 2
jugadores a l’infantil femenina: Marta
Ginard i Joana Maria Casellas; i 5
jugadores seran la base de la cadet
femenina: Aina Ferragut, Maria Bel
Silva, Maria Francisca Infante,
Pilar García i Carme Sansó.
Enhorabona als escollits i també a tots
aquells i aquelles que han passat per la
selecció durant aquests 3 mesos
d’entrenament i molta sort en el
Campionat.

El Club Vóilei Artà organitza el Campionat de Mallorca infantil femení
Aquest divendres 27 i dissabte 28
de març es celebrarà al poliesportiu
«Na Caragol» d’Artà, el Campionat
de Mallorca infantil femení entre els
equips de Sant Josep Pòrtol A, CV
Bunyola, Vilafranca i Restaurant Son
Bessó Artà. Els dos primers
classificats disputaran el Campionat

de Balears a Eivissa els dies 24, 25 i 26
d’abril. Els horaris dels partits seran
els següents:
Divendres 27, a les 18’00
Restaurant Son Bessó Artà –
Vilafranca
Sant Josep Pòrtol A – CV Bunyola
Dissabte 28

A les 10’00, Sant Josep Pòrtol A –
Vilafranca
A les 11’30, Restaurant Son Bessó
Artà – CV Bunyola
A les 17’30: CV Bunyola -
Vilafranca
Restaurant Son Bessó Artà – Sant
Josep Pòrtol A
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Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Artà, 22.03.09
Hormigones Farrutx, 104
Es Plet / Sa Pobla, 95
Parcials: (25 : 19) (17 : 20) (18 : 17) (17
: 21) (11 : 11) (16 : 07)
Partit molt igualat amb diferències
mínimes ja que s’hagueren de disputar
dues pròrrogues. L’equip artanenc
disputava una altra final i aconseguí el
seu propòsit: guanyar.
Tercera victòria consecutiva. Fou un
partit marcat per l’absència de defensa
i que necessità de dues pròrrogues, la
qual cosa donà molta emoció al partit.
Partit caracteritzat per un marcador
alt amb poca intensitat defensiva; el
joc a ratxes en atac i un pobríssim
58% en tirs lliures varen fer que fos
impossible aconseguir la victòria en el
temps reglamentari del partit. En la
segona i darrera pròrroga l’equip
visitant es va enfonsar, minvat ja per
l’eliminació de varis jugadors per faltes
personals i la poca rotació que presentà
l’equip pobler, els nostres jugadors
varen saber guanyar el partit, animats
constantment pel públic assistent a
l’encontre. Enhorabona a tots els
jugadors.
L’estadística del partit va ser: Lliteres,
X. (22 Punts - 9 Rebots), Villalobos,
A. (12-8), Alzamora, T. A. (3-7),
Dalmau, T. (10-2), Gili, X.  (2-0) –cinc
inicial- Riera, M. A. (23-21), Gaya, A.
(18-0), Carrió, S. (10-2), Cabrer, J. (2-
0), Bernassar, A. (2-0), Bover, O. (0-
0), Rosselló, M. (0-0)
Eliminat: Dalmau, T.
Alcúdia, 15.03.09
Ciutat d’Alcúdia, 74
Hormigones Farrutx, 93
Parcials: (17 : 22)  (13 : 20)  (21 : 25)
(23 : 26)
Ha estat la sorpresa de la jornada a
tota la categoria, i es mantenen les
opcions per evitar la fase de descens.
Els nostres jugadors varen fer un dels
partits més seriosos i més complets
que s’ha fet al llarg de la temporada.
La veritat és que varen funcionar tots

els jugadors com un perfecte equip i
cadascun va aportar el seu granet
d’arena per poder aconseguir aquesta
gran victòria. S’aconseguí la victòria
a tots els parcials.
Tant sols a manca de 2 minuts per
l’acabament del partit l’equip local es
va acostar fins als 10 punts, però els
nostres jugadors reaccionaren de
seguida i varen continuar amb la feina
ben feta i aconseguiren ja d’una vegada
una còmoda victòria.
Molt bon partit, enhorabona a tots els
jugadors i ànims que això encara no
s’ha acabat.
L’estadística del partit va ser:
Alzamora, T. A. (20 Punts - 11
Rebots), Lliteres, X. (13-3), Villalobos,
A. (14-4), Dalmau, T. (13-2),
Bernassar, A. (0-1) –cinc inicial-
Riera, M. A. (18-14), Gaya, A. (11-
0), Gili, X.  (2-3), Cabrer, J. (2-0),
Bover, O. (0-1)
Eliminat: Dalmau, T.

1ª Autonòmica Femenina
Manacor, 22.03.09
Bàsquet Manacor, 50
Gasóleos Mallorca, 51
Parcials: (15 - 09) (12 - 15) (15 - 14)
(07- 13)
Partit molt dolent de les grans enfront
un rival molt roquer que gràcies al seu
encert en el tir exterior ens va fer patir
de valent. Al final una badada
defensiva ens hagués pogut costar el
partit, però el rival va fallar un dels dos
tirs lliures decisius.
Artà, 15.03.09
Gasóleos Mallorca, 63
CEM Resonancia Llucmajor, 54
Bon partit el que feren enfront un
equip molt jove que ens va posar les
coses molt complicades amb la seva
defensa agressiva i ràpids
contraatacs. Les nostres varen anar
davant en el marcador pràcticament
tot el partit i a la fase final del partit el
varen saber controlar i així aconseguir
una altra victòria.

2ª Autonòmica femenina
Sóller, 20.03.09
Tren de Sóller, 57
Artà, 38
Parcials: (10 : 06) (10 : 09) (20 : 06) (17
: 17)
Seguint la tònica de les darreres
jornades, la manca de fluïdesa en
l’atac posicional i un pèssim 3r quart
en defensa foren els factors decisius
en la derrota de l’equip artanenc.
Una primera meitat on la defensa i les
transicions ràpides feren possible
arribar al descans a sols quatre punts
de desavantatge. Al 3r quart, l’equip
artanenc va desaparèixer de la pista
cosa que va possibilitar un parcial de
17-2 a favor de l’equip local. Al darrer
quart, l’equip artanenc, sense la tensió
pel resultat final, va saber atacar bé
però no fou suficient; mancà més
intensitat defensiva.
Artà, 15.03.09
CE Sant Salvador, 57
Campanet, 27
Parcials: (14 : 07) (12 : 10) (15 : 07) (16
: 03)
Partit sense massa història on
l’avantatge final en el marcador no
reflecteix el nivell ofert per les nostres
jugadores.
Mal partit el disputat per les nostres
jugadores però que així i tot ha estat
suficient per aconseguir una victòria
fàcil enfront les darreres classificades
de la categoria.

Júnior Masculí
Felanitx,19/03/09
Joan Capó, 64
Nadal Mobiliari, 72
Parcials (15 - 12) (21 - 27) (14 - 12)
(14 - 21)
Partit jugat a Felanitx el dijous passat
a una hora irracional, les 21,15hores.
Tot i això el nostre equip va tornar
donar una lliçó de compromís, lluita i
esforç fins al darrer minut del partit.
Fruit d’això una brillant victòria davant
el segon classificat.
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La derrota contra el líder de la
classificació ens va ferir l’orgull, volíem
donar la gran sorpresa al nostre grup
i no va poder ésser. Vàrem entrenar
tota la setmana pensant en el partit
contra el Joan Capo i amb un únic
objectiu, guanyar.
El partit va començar bé, el nostre
equip estava molt motivat i concentrat
i sabíem que el partit seria dur i
guanyaria el que més centrat estigués
en els moments decisius.
Després d’alguns dubtes vàrem
rompre de manera molt efectiva la
pressió que ens feia l’equip local, una
pressió que fregava moltes vegades
la falta personal i que l’àrbitre permetia.
Però el nostre equip no es va posar
nerviós i a poc a poc aconseguia
cistelles fàcils després de robar pilotes
en defensa i sortir ràpid al contraatac.
Però on realment ho vàrem passar
malament va ésser el minut sis del
tercer quart on l’equip local es va
posar amb set punt de diferència.
Fruit d’un temps mort i de reorganitzar
alguns aspectes defensius vàrem
acabar el tercer quart amb un
diferència d’un punt a favor nostre.
Al quart període vàrem sofrir molt
però al minut set aconseguírem un
avantatge de set punts que vàrem
saber administrar fins al darrer minut.
En definitiva gran victòria del nostre
equip i la propera jornada jugarem
contra el Llucmajor dins casa nostra,
un equip que ens va apallissar al partit
de la primera volta. Esperem poder
donar una alegria a la nostra afició, us
esperam.
Artà, 14.03.09
Nadal Mobiliari, 53
Comasa, 75
Parcials (13 : 21) (13 : 20) (17 : 22)
(10 : 12)
Partit jugat al nostre pavelló contra el
líder invicte de la nostra lliga. Un partit
molt difícil i quasi bé impossible de
guanyar però que els nostres jugadors
varen plantar cara durant tot el partit.
Teníem molt clar abans de començar
que havíem de jugar al 120 per cent si

volíem plantar cara en aquest equip
que no ha perdut cap partit durant tota
la temporada. També cal dir que ha
guanyat tots els partit per més de 30
punts de diferència.
Vàrem sortir molt concentrats i amb
ganes d’aturar el ritme frenètic que
imposa La Salle als seus partits i de fet
ho vàrem aconseguir durant els 8
primers minuts del primer quart amb
un resultat de 11-13. Però els dos
darrers minuts ens vàrem relaxar i en
dos minuts ens varen fer un parcial de
2-8.
Al segon període ens va passar una
mica el mateix; vàrem començar el
període molt bé però als darrers tres
minuts ens varen fer un parcial de 4-
10.
Al descans reflexionàrem sobre el
que havia passat i en les possible
solucions. Acordàrem intensificar la
defensa i assumir alguns riscos com
finalitzar els atacs amb  tir exterior.
La zona ens va donar bon resultats i al
tercer període ens vàrem posar a
tretze punt i la veritat és que hi havia
una bona intensitat defensiva i una
gran sortida en contraatac. En
definitiva el tercer període i el quart
varen ésser molt bons i aconseguírem
aturar la màquina de fer bàsquet de
l’equip visitant.
En definitiva, aquest partit no ens ha
de desmotivar, era un partit que sabíem
que es podia perdre i el més important
és que som l’equip que ha perdut de
menys contra el líder invicte de la
lliga.
Cal destacar que el jugador Biel Tous
va tornar recaure de la seva lesió als
bessons de la cama dreta, el jugador
Tomàs Font no va poder jugar per una
indisposició i el cop al nas que va rebre
Robert Strunk i que va fer que no
pogués jugar durant 8 minuts del primer
període. Esperam recuperar tots
aquest jugadors de cara al partit de
dijous contra el Joan Capó.

Cadet masculí
Artà, 22.03.09

Artà Flexa, 60
Esporles, 33
Parcials: (10 : 13) (11 : 04) (22 :02) (17
: 14)
Partit a priori fàcil el que havíem de
disputar, però que gràcies a la nostra
manca d’intensitat ens hauríem pogut
dur un bon ensurt.
Se’ns està fent habitual sortir adormits
i donar avantatge al rival i això a
partits més complicats ens pot sortir
molt car. En cap moment vàrem saber
rompre la zona rival i necessitàrem 5
minuts per aconseguir la primera
cistella. Al segon període augmentà-
rem la intensitat defensiva tot i que en
atac seguíem molt perduts. Al vestuari
vàrem reflexinonar i pensàrem que si
no defensàvem fort i fèiem el nostre
joc i arribàvem al final de partit estret,
seria un cara o creu on podíem perdre,
així que vàrem sortir a defensar molt
fort i matar el partit i així va ser,
parcial de 12-0 en 3 minuts que deixava
el tanteig molt al nostre favor i no
vàrem afluixar fins aconseguir un
avantatge de 30 punts. Al darrer
període ens vàrem relaxar i un parell
de badades va provocar que el rival
«maquillàs» el resultat.
En general va ser un partit dolent del
qual sols podem aprofitar la intensitat
defensiva del tercer quart.
Destacar el bon partit de l’infantil de
1r any Gabri, que a poc a poc es va
mollant i sentint-se més còmode en
aquest categoria.

Infantil masculi p1
Artà, 22.03.09
Electrohidràulica, 68
La Salle 38
Parcials: (22 - 05) (13 - 11) (16 - 10)
(17 - 12)
Partit guanyat sense cap tipus de
complicació davant un equip amb
jugadors de 1r any i que suposa una
altra passa per arribar a les fases
d’ascens.
El partit jugat el passat diumenge no
va ésser d’allò més emocionant ja que

esports
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l’equip artanenc es mostrà molt
superior. Varen començar el partit
molt intensos i agressius cosa que va
fer que al primer quart ja aconse-
guíssim una diferència de desset
punts. A partir d’aquí els artanencs es
relaxaren i jugaren sense agressivitat
defensiva i desordenats en atac, tot i
això arribaren al final guanyant
fàcilment i donant una altra passa per
classificar-se per les fases d’ascens,
fet que s’acon-seguirà si guanyen el
proper dissabte a dins la pista del
Porto Cristo. Ànim que vos queda la
darrera estirada.
Pla de Na Tesa, 15.03.09
Basquet Pla,   46
Electrohidrulica, 55
Parcials: (10 : 18) (14: 11) (07 : 08) (15
: 18)
Victòria en un partit molt important i
una gran passa per poder disputar la
fase d’ascens.
Encontre en el qual els nostres van
haver de posar tot els seus sabers per
poder aconseguir una gran victòria. El
partit ha estat molt intens ja des del
principi fins al final ja que durant tot el
temps no hi va haver grans diferències
en el marcador. Els dos equip van
sortir al camp amb ganes de guanyar
i varen defensar fort durant gairebé
tot el partit. Però els d’Artà van saber
controlar el «tempo» del partit  i van
seleccionar millor quan havien de
córrer i quan havien de jugar en estàtic
i ben amples per aconseguir obrir la
defensa d’un equip que eren molt alts
i tenien avantatge en el joc prop de la
cistella. Enhorabona als jugadors i
gràcies als pares que es desplaçaren
quasi tots per ajudar l’equip a afrontar
un partit que era molt important a
l’hora de classificar-se per jugar els
partits que decidiran qui puja al grup
«especial».

Infantil masculí P3
Artà, 22.03.09
Borinos Artà, 74
Sporting Ciutat de Palma, 23

Parcials: (19 : 09) (19 : 02) (15 : 10) (22
: 02)
Partit molt fàcil davant el darrer
classificat.
Partit sense història el que disputaren
els jugadors del Borinos davant el
darrer classificat. Des del primer
moment els nostres jugadors van
marcar el ritme, i gràcies a una bona
defensa aconseguien fer cistelles molt
fàcils. Aquesta va ser la dinàmica de
tot el partit, cosa que provocà el resultat
final. Destacar la bona actitud de tots
els jugadors davant un equip al qual a
la primera volta només guanyàrem de
15 punts. L’equip en aquests dos
darrers partits ha experimentat una
millora notable en el seu joc.
Sóller, 15.03.09
Sóller, 47
Borinos Artà, 56
Parcials: (16 : 14) (15 : 03) (06 : 21) (10
: 18)
Bon partit guanyat gràcies a la bona
segona meitat.
Bon partit el que disputaren els
jugadors del Borinos a Sóller. El partit
començà molt igualat, i cap dels dos
equips va aconseguir marcar diferèn-
cies. Un terrible segon quart dels
nostres jugadors, on només anotaren
3 punts, va fer que el Sóller arribés al
descans amb un clar avantatge de 14
punts. Però la cosa canvià a la segona
meitat, on els nostres jugadors es van
creure que podien guanyar el partit, i
a base d’una bona defensa van
aconseguir remuntar en el marcador i
posar-se per davant. Al darrer quart,
el Borinos va controlar molt bé el
ritme del partit, aconseguint un major
avantatge que li permeté arribar al
final amb molta tranquil·litat. La
llàstima va ser no poder guanyar el
basquet-average ja que dins Artà
aquest equip ens va guanyar de 14
punts.

Mini Masculí
Felanitx, 21.03.09
San Alfons, 96
CE Sant Salvador d’Artà, 45

Parcials: (14 : 14) (16 : 03) (14 : 05) (21
: 06) (11 : 17) (20 : 00)
Mal partit dels minis on sols vàrem
poder aguantar el ritme durant el primer
període.
Els nostres jugadors minis es van trobar
davant un equip millor tant en defensa
com en l’atac. No els van poder
superar en cap moment del partit,
llevat del 1r parcial que l’empatàrem.
S’ha de dir, que els nostres jugadors
van començar el partit jugant molt bé.
Ara bé, a  mesura que anava passant
el temps, i l’equip contrari anava fent
cistelles, l’Artà va perdre el cap i es
va desmotivar molt, arribant al punt
que ens van tancar el marcador.
Muro,14.03.09
CE Sant Salvador d’Artà, 43
Dakota Alcúdia, 17
Parcials: (09 : 02) (10 : 02) (11 : 02) (05
: 06) (06 : 03) (02 : 02)
Partit disputat al poliesportiu de Muro
on es disputà una diada de minis
masculí organitzada per la Federació
Balear de Bàsquet.
Mal partit dels nostres minis, enfront
un rival molt inferior. En cap moment
varen estar centrats en el joc i estaven
molt nerviosos. La defensa era
inexistent i amb atac jugàvem molt
dins la zona de 6.25, fet que no produïa
cap 1x0 molt clar. En general, vàrem
guanyar sense cap problema tot i això
ens n’anàrem amb una mala impressió
del partit fet.
Per altra banda, volíem remarcar el
pèssim comportament dels àrbitres
(tant el que pitava com el que feia de
taula), degut que en un dia tan
important per als infants, com és una
diada que les fa la federació, no vàrem
respectar el temps de joc i el període
que durava més era de 6 minuts,
mentre que els períodes són de 8
minuts. Els ho vàrem reclamar i ens
varen dir que frissàven, que a la tarda
tenien un altre partit. L’encontre va
durar 50min!

Mini femení
Sóller, 21.03.09

esports



27 març 2009
Número 807

48
 336

Joventut Mariana, 38
CE Sant Salvador d’Artà, 28
Parcials: (16 – 04) (04 – 04) (04 –
00) (04 – 00) (10 – 04) (00 – 16)
Les nostres nines van sortir molt, però
que molt relaxades i no van posar
resistència davant un equip bastant
consolidat.
A mesura que anaven passant el
quarts les nostres jugadores van anar
agafant confiança amb elles mateixes
i el darrer quart ens varen fer gaudir
d’un excel·lentíssim joc, sobretot en
defensa. Enhorabona, a totes!!

Premini masculí
Palma, 14.03.09
Hispania
CE Sant Salvador d’Artà
Partit molt fàcil per als nostres enfront
un rival inferior físicament i tècnica-
ment, tot i que ens varen posar més
resistència que dins Artà.
Els nostres feren un bon partit i es va
notar molt la millora en la defensa, on
a poc a poc adopten una millor posició
de defensa i col·locació dins pista per
anar a les ajudes. Amb atac varen fer
un joc molt col·lectiu i per moments
fèiem jugades amb moltes passades,
fet que provocava que sempre hi
hagués un company sol, que feia que
fos més senzill aconseguir. També es
va notar la millora a l’hora de carregar
el rebot ofensiu on i van tots i amb
moltes ganes.
Aquest equip des de l’aturada de
Nadal ha anat millorant molt en el seu
comportament i això també es veu
reflectit en el seu joc.

Diada de l’escoleta de bàsquet
Artà, 21.03.09

esports

Més informació www.basquetarta.com

El passat dissabte dia 21, els nins i
nines de l’escoleta de bàsquet del CE
Sant Salvador d’Artà tornaren a tenir
diada comarcal. Amb la presència
d’equips de l’escola Jaume Vidal i
Zona-5 de Manacor, equips de Son
Servera i els d’Artà, es disputaren
partits diversos en les categories
d’iniciació (5, 6 i 7 anys) i també en la

de benjamins (8 i 9 anys). Durant tot
el matí hi hagué activitat al nostre
poliesportiu, amb un nombrós públic
que pogué gaudir de l’entrega amb
què els infants de l’escoleta exerciten
l’esport de la cistella. En principi, per
al proper dissabte 4 d’abril dematí hi
torna haver diada. Us en mantindrem
informats.
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col·laboració
Del meu recer...

Vides frustrades

Quantes vegades contemplam com es transformen les
il·lusions amb frustracions. Això no tindria massa
importància si ho situéssim com un fet possible dins la
imperfecció humana. El gran problema és quan aterra dins
el nostre interior i ens tambaleja fins a fer-nos canviar les
estructures en les que es mouen les inquietuds i sentiments.
Són molts els motius que ens poden fer caure dins un estat
depressiu per veure desfet tot un món de realitats
aconseguides mitjançant un munt d’esforços. La frustració
ens ve induïda per diverses causes. Per exemple, ens pot
succeí que una entranyable amistat iniciada dins la infantesa,
de cop i volta per una mala interpretació i manca de diàleg
ens quedi desfeta sense més possibilitats d’encetar un
retrobament.
També té uns efectes summament nocius per gent que
antany vivia amb entusiasme la seva religiositat i ara veu
eclipsades les creences, quan comprova que part de la
jerarquia eclesiàstica viu d’espatlles a tot allò que pregona
que és la veritat.
El sentiment de frustració, d’una manera especial es
manifesta com un fet irremeiable, quan es tanquen
totes les portes de la salut i se sent condemnat a una
foscor, on es respiren aires d’impotència davant
d’unes expectatives presents i futures.
Una malaltia sempre és mal arribada, doncs dóna la
sensació de fer-nos víctimes d’un empresonament on
les veus que l’acompanyen no es cansen de dir que
s’agafi consciència que es tracta de cosa progressiva
i crònica.
En molts casos es té un esgotament profund que no
millora amb el repòs i sol anar acompanyat d’una
sèrie de desequilibris propis de la malaltia, que es van
agreujant a mesura que empitjora i es perden energies
físiques i mentals.
Així esdevenen les frustracions, a vegades
augmentades per l’angoixa de sentir que al seu
entorn, el proper i el més llunyà, res entén del captiveri
que es troba sotmès el malalt.
Malgrat tot, la vida que comença de bell nou tots els
dies amb l’albada i és un convit a afrontar les
frustracions. La millor manera és no deixar que ens
dominin els ressentiments, és no donar-los cabuda,
projectant una actitud reconciliadora, perquè viure
amb ells produeix un malviure i un obstacle per a la
pau.
Si de joves s’ha experimentat alguna pèrdua o limitació
i aquesta ha estat acceptada, assumida
progressivament, això farà que en la darrera etapa de

l’existència, les persones majors, en lloc de sentir-se
frustrades i amargades, podran seguir un procés d’adaptació
a la nova realitat i, sens dubte, gaudiran d’un envelliment
més sa.
Fent honor a la dita «tocar amb els peus a terra», sembla
que l’eficàcia està en acceptar la realitat ja que, promovent
un moviment d’anar en contra i demanar impossibles, no
s’aconsegueix res més que augmentar el problema.
Si hom, en fer balanç de la seva vida, de les inversions i
esforços, constata més el remordiment per tot el que ha
deixat de fer que la satisfacció pel que ha fet, la seva vida
es pot considerar frustrada.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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Qui dia passa…

El mal hivern de la primavera fa
govern

Ha començat la primavera. L’oficial,
l’astronòmica, la de veres.
Meteorològicament, també ho sembla.
Després d’un hivern malavidós, s’obri
un nou cicle vegetatiu a la natura.
L’entrada d’una nova estació pareix
que vol coincidir amb una situació de
canvi del temps que es presentarà
molt a poc a poc i que no saben si
arribarà a dur-nos pluja. És ben hora
que torni a fer una bona ploguda. Els
sembrats ho agrairien.
D’avui a una setmana haurem de
llevar una hora als nostres rellotges.
També arriba el que hem vingut a
conèixer com a «horari d’estiu».
Precisament ara és bon temps per
marcar rellotges de sol a les parets. Hi
ha una glosa que explica com es fa
aquesta feina:
A un rellotge de sol,
li posen busca a mitjanit
i un casat que té delit
la posa a s’hora que vol.

Aquests dies de temps anticiclònics,
secs i assolellats, es caracteritzen pels
matins freds, a causa de la pèrdua de
calor per la irradiació nocturna en les
nombroses hores de nit  que encara
tenim a aquestes altures de calendari.
De fet, hi ha hagut boires abundants.
Diu el refrany que «boira de març,
aigua segura i la mar moguda».
Encara no han arribat les aus
migratòries i això demostra que el
temps és molt diferent d’un any a un
altre. El seu component desconcertant,
amb alternança de temps rigorós,
sense ordre ni concert, fa que moltes
vegades els canvis de temps es
produeixin amb gran rapidesa.
La conseqüència és que hi ha la idea
que la primavera és un període que
passa aviat. El refrany ho diu ben clar:
«La primavera passa lleugera, al
revés de l’hivern que es fa etern.»
El diumenge es fa el Dia Mundial de
la Meteorologia, en què les nits i els
dies són iguals en la seva duració.
El dia 25 és la festa de l’Encarnació,
jornada en què sol començar una

espècie d’estiuet que significa el final
de l’hivern. Per aqueta raó,
antigament, deien que el sol d’aquests
dies era perillós. La festa de
l’Anunciació del Senyor hauria d’esser
el darrer dia del fred si hem de fer cas
al refrany, que ens avisa: «Per la
Mare de Déu  encarnada, la darrere
gelada.»
Un altre diu que: «Encarnació
s’enduu el gel i duu la calor.»

Març. Marçàs que de l’ovella en
fas pedaç. «Els pastors no se’n fien
gaire del mes de març. Tot i això,
tenen la fama les ovelles que
aconsegueixen passar el mes de març,
de viure tot l’any. Un proverbi
recomana, en canvi, que «si el bou
vols engreixar, al març l’has de
pasturar»  i que «quan el mes és
molt fred el pagès ha d’engrandir
el celler», encara que cal procurar no
exposar-se al sol d’aquest mes perquè
«el sol de març es nota set anys a la
cara.»

Jaume Alzamora

Bar - Pizzeria Italiana
 

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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Sopa de lletres

Guillemots

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

Cercau les següents paraules
relacionades amb els volcans: magma,
cràter, cendra, lava, foc, núvol, erupció,
xemeneia, càmara, gas.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6   

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Com que és el cap, dóna
les ordres. Llevau la vida. 2. Els que an que dues
peces entrin dins una altra. 3. Deixau que la pasta
estigui a punt fer una bona ensaïmada. Cap d’una
vela llatin. 4. Engresques a que tenguin una relació
cordial i afectuosa, reconcilies. 5. Com arriben a
Europa molts immigrats, mig morts de fred i gana.
Consonant. 6. Qui acompanyava sant Roc. Si vas
per foravila, alerta a seure damunt aquestes plantes,
que piquen a la mala. 7. Faràs servir. Estats Units,
així com ho diuen ells. 8. L’extracte, la part més
pura. Consonant. 9. El que fa l’homenatge. La
mateixa, a l’antiga. 10. Fas tornar ximple la fera.
De quin material dus la dent postissa?
VERTICALS: 1. Darrere on varen sentir cantar
un puput. La darrera. 2. Facem anar al ritme. 3.
La que es casa. Llança, sageta. 4. Proveiré.
Consonsant. 5. Aquestes segueixen la doctrina
del que va impulsar la Reforma. 6. Més enllà del
braç. Cercle que revolta les moles del molí. 7. Ha
vist el que era vera. Institut de secundària. 8. Fet
rudimentàriament, mancat de poliment. Fantàstic,
que diuen els joves. 9. Astutes, enginyoses per a
l’engany. El crit amb què espantaven els animals
els protagonistes de les nostres rondalles. 10.
Utilitzàs. El que has de fer al menjar quan li falta
un no-sé-què.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments

Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
Inici : El dilluns de cada setmana

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

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

 C/ de n'Aixa

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

Fa 40 anys
Març del 69

¿El Carnaval?... Ni siquiera nos dimos
cuenta que fuese el carnaval. ¡Cómo
va decayendo! El pasado año parecía
que el Club Llevant quería animarlo
con su lucido desfile de disfraces pero
desgraciadamente no ha tenido
continuidad. Sabemos que en el Club
de Ajedrez hubo baile y en el teatro
función de cine.

Fa 25 anys
Març del 84

Tornam insistir sobre el tema dels
clots que hi ha pels carrers de la vila.
es de davant «Es Pins» torna gros. O
hi posam remei, o haurem de fer ben
prest un pont, i així mos evitarem
qualque torsuda de peu, o un «parche»
al cotxe. No, i també devers es corral
del Rei, carrer de Sa Teulera, n’hi ha
un parei que a viva veu demanen sien
tapats.

Fa 10 anys
Març del 99

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca i
la Conselleria de Foment ja tenen a les
seves mans la proposta municipal per
a la cessió dels antics edificis de
l’estació del tren i els seus voltants.
Amb el conveni de cessió s’hi vincula
el projecte de rehabilitació de l’edifici
de l’estació i dels banys exteriors,
atorgant potestat a l’ajuntament
perquè pugui treure en concessió
l’explotació de la planta baixa com a
cafeteria-restaurant.
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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

Espai Macker de la XTEC
http://www.xtec.cat/~danton/
Espai de la XTEC (Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya)
exclusivament dedicat als usuaris de
Macintosh. Notícies i programari. Si
pensaves que un ordinador Apple era
car estaves molt equivocat. La millor
qualitat al millor preu.

Ferrer On-Line - Parabooks for
Windows
http://personales.ya.com/rofi/
Informàtica i secció per conèixer el
PC i els components, l’euro i reflexions
pel canvi de mil·leni. Inclou el programa
gratuït Parabooks for Windows, per
no perdre llibreries. Aquesta és la
única pàgina oficial de Parabooks for
Windows a Internet.

Fòrum de l’AEIC
http://aeic.xtec.cat/
Punt de trobada de coordinadors
d’Informàtica. Recull de soft. Solució
als problemes presents a les aules
dels centres de secundària. Llista de
correu de coordinadors d’Informàtica.

Informàtica i Informació Musical
ht tp: / /www.xtec.cat / recursos/
musica/index.htm
Materials, experiències, cançons
tradicionals, intercanvi d’escoles
catalanes i japoneses, Xarxa
Telemàtica Europea per a l’Educació,
Utilitats per al sintetitzador Roland
SK-50. És del Programa d’informàtica
educativa (PIE).

Informatics.cat
http://www.informatics.cat/
Benvingut/des, a Informatics.cat, nou
portal d’informàtica en català. Teniu
a la vostre disposició un fòrum per a
donar suggeriments i debat de la web.
Programari lliure, Apple, CMS,
PodCast, programació, seguretat,
tecnologia, videojocs, …

Kermit Club
http://casal.upc.es/~kermit/
Associació d’usuaris amb l’objectiu
de donar suport i fomentar l’ús de les
calculadores. Actualment, la seva
activitat en les calculadores HP i més
concretament en la HP48. Jaime Mira
& Rafa C. Marcos.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

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.

Programació Abril 09
Divendres 3                               21h
IX Mostra de Teatre , Música I Dansa
IES LLORENÇ GARCIAS I FONT
( alumnes del Taller de Teatre de 1er
d’ESO)
EL MERDI AMBIENT

Direcció:  Francesc Vernet
Venda d’entrades el mateix dia de
l’espectacle, de 19h a 21h
Preu: 4€

Dissabte 4 21.00 h.
18è aniversari ORQUESTRA OASIS,
amb actuacions de grups convidats.
L’orquestra Oasis ens obsequia amb
un espectacle musical com a
celebració del seu 18è aniversari. Amb
la col·laboració especial de: Gran
Orquestra Mallorca, Horris Kamoi,
Ossifar Rivaival...I els ballarins:
Mercè brunet i Bernat Ramis.
La recaptació que es faci es destinarà
als Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Artà perquè es creïn beques per a
estudis musicals.
Preu: 10€.  Reduïda 8€

Diumenge 5                20.30h
Carmina Burana
Companyia  Obradoiro Danza Clásica
d’Orense
Música: Carl Orf
Coreografia i Direcció: Ana María
Santos Blanco.
Preu: 10€
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TORNAREM EL DIA 10/IV

cloenda
Racó

A
questa fotografia va ser feta l’any 1969 a la Plaça de Toros de Palm

a, «alternativa com
 a torero a M

iquel D
alm

au, a) B
eroi o Saletes».

N
o és que fos en tem

ps de carnaval, era sim
plem

ent una època en què la gent jove alternava la diversió celebrant fetes que avui ens sem
blarien com

a fora de tem
ps. Però tam

bé s’ha de tenir en com
pte aquesta com

parsa de m
itja dotzena de «pallassos» artanencs que sem

pre sabien quina l’havien
de fer per cridar l’atenció, això sense fer cap classe de m

al a ningú, sinó que sim
plem

ent perquè eren de pura casta.
Els anom

enam
 d’esquerra a dreta.

Toni M
om

a, Jaum
e B

idigos, M
iquel B

eroi, actual gerent de la nostra R
esidència, el qual ens ha cedit la foto), M

iquel R
oig, de Ses R

atjoles, Jaum
e

N
iu, ja difunt i en Toni de «Telèfons».


