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

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

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

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

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

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.30 h
Dissabtes a les 19.30 h i diumenges a les 11 i
19.30 h.
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Atenció als usuaris
Canvi a l’adreça electrònica

Us pregam que, a partir d’ara, ens envieu
tots els vostres correus electrònics només
a la següent adreça:
revistabellpuig@telefonica.net

Gràcies,

Fundació Revista Bellpuig-Artà
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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
L’Orquestra Oasis celebra els 18 anys amb el Teatre de gom a gom
La recaptació es destinarà a beques per a formació musical

El passat dia 4 d’abril el Teatre d’Artà
es va omplir d’un públic entusiasta
que no es va voler perdre la gran
celebració que l’orquestra Oasis tenia
preparada. A la passada edició de la
nostra revista ja havíem anunciat que
la coneguda orquestra artanenca tot
just fa 18 anys que va pujar a un
escenari per primera vegada i que els
seus membres tenien ganes de celebrar
aquesta feliç efemèride d’una forma
especial. L’acte que va tenir lloc al
teatre no va defraudar ningú. Per
damunt l’escenari varen desfilar els
membres actuals de l’orquestra Oasis
així com altres músics que han format
part de l’emblemàtica orquestra. A
més, també es va comptar amb les
actuacions de la Gran Orquestra
Mallorca, dels Horris Kamoi i
d’Ossifar Rivaival. Totes aquestes
orquestres són prou conegudes a Artà
ja que hi han tocat diverses vegades i
han compartit moltes vetlades musicals
amb l’Oquestra Oasis. La presentació
de l’acte va anar a càrrec de Biel
Tous i Nela Mestre i, per a l’ocasió, es
va comptar amb el suport tècnic de
sonoritzacions «On Line», a més dels
muntatges audiovisuals de la mateixa
Orquestra Oasis, dels tècnics de llums
i projeccions del Teatre d’Artà i del
registre d’audio i video de «Leguas
Producciones». L’acte també va
comptar amb la presència dels
balladors Maria Mercè Brunet i de
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari

Bernat Ramis així com del suport de
l’ajuntament d’Artà, del Teatre
d’Artà, de Música i Complements, de
Tot Espectacle, de Licors Moyà, del
Forns de l’Artesana i Can Matemales,
del taller d’impressió Rafel Gili i del
Restaurant «El Dorado». Un dels
moments més especials de la vetlada
es va produir quan es va retre un sentit
homenatge a Sebastia Perelló
«Barrines» i Toni Nebot «Xinet»,
membres fundadors de l’Orquestra
Oasis, als quals el batle en nom del
consistori els va fer entrega d’una
placa commemorativa. S’ha de dir
que la recaptació total de la vetlada es
destinarà a beques per a formació
musical, la qual taquilla va ser de 3870
Euros, xec entregat a l’Ajuntament
per a Serveis Socials.
Al final de la vetlada i a petició de
l’Oasis,es van concentrar sobre
l’escenari tots els músics que havien
format part de l’orquestra durant els
seus 18 anys d’amenitzar verbenes
per tot arreu de Mallorca, els quals
foren llargament aplaudits pel nombrós
públic assistent.
Bellpuig s’adhereix a la felicitació que
reberen tots els components de
l’orquestra i en especial als dos més
antics, Sebastià i Toni.
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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
Dinar de la Residència a Cala Rotja

El passat dijous dia 26 de març, els
residents de la Posada dels Olors
foren convidats a un dinar al
Restaurant Cala Rotja de la Costa de
Canyamel, convidats pel regent de dit
restaurant, Sr. Rafa Guerrero.
En arribar recorregueren el contorn, i
quedaren agradablement sorpresos de
la reforma que es fa al terreny proper
a la finca. S’ha construït una gran
terrassa circular amb unes fonts
d’aigua circulant, s’ha enjardinat una
gran part del solar amb gespa i
s’acabarà amb la instal·lació d’una
capella, lloc on es podran celebrar
noces i altres esdeveniments.
Abans del dinar feren una mica de
temps asseguts a una de les terrasses

prenent el sol, encara que l’aire fos
una mica fred.
Sobre les 13.30 hores foren cridats a
taula, on se’ls va servir el següent
menú:
Arròs amb bacallà i verdura. De segon,
cuixa de mè amb tumbet i salsa de
tomàtiga torrada. De postres coca
dolça amb crema d’ous i sucre
caramelitzada.
No hi faltaren els vins negre, dels
Cavallers, vi blanc V.Q., vi rosat
Armero i Adrover, aigües, cafè i licors,
amenitzant l’acte música en viu a
càrrec del duo Patricia i Toni. Al final
es va brindar amb cava.
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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

 351

noticiari
Com dèiem al principi, aquest dinar
va ser enguany costejat en la seva
totalitat pel gerent, Sr. Guerrero, ja
que no hi va haver cap casa
col·laboradora com hi havia costum
altres anys.
Acabat el dinar hi hagué una estona
de ball amenitzat per Patricia i Toni,
els quals feren que els 33 residents i
convidats poguessin gaudir d’una
estona de distracció i disbauxa..
Al final, va parlar la directora del
Centre, Sor Isabel, la qual va donar
les gràcies al gerent i personal del
restaurant. Seguidament fou el batle,

Rafel Gili, que enguany també hi fou
present, el qual va agrair la convidada
i l’assistència de tots. Tancà el torn el
Sr. Guerrero, el qual digué en poques
paraules que els agraïts eren ell i el
personal del restaurant pel fet de poder
obsequiar un dinar anual als residents
de la Posada dels Olors com ja tenen
per costum des de fa uns anys, i que
esperava poder comptar l’any vinent
amb la seva assistència.
Bellpuig, com cada any, és convidat i
dóna fe d’aquesta diada festiva
celebrada al Restaurant Cala Rotja.
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noticiari

Kids World Outlet

C/ Parres, 51, enfront de la Cooperativa
Roba per nins des  d’1 Euro !!!

LIQUIDACIÓ
A partir del dia 1 d’abril, roba per a nens des d’un €
Horaris:
De dilluns a divendres de 17,00 a 20,00 hores
Dissabtes de les 10,30 a les 13,00 hores.

Carrer Parres 51, front de la Cooperativa

Artà acull el XX Encontre de Teatre en català a l’ensenyament secundari

El poble d’Artà ha tornat a ser un any
més el principal punt de trobada d’un
nombrós grup de joves, estudiants de
secundària, que senten com els bull
dins la sang la «vena teatral». Enguany
se celebren vint anys des que es
posaren en marxa aquestes trobades
teatrals amb la intenció que els joves
poguessin gaudir d’un espai on
intercanviar vivències teatrals. S’ha
de dir que a la cita d’aquest any hi han
participat més de 400 alumnes
provinents de 32 centres de les illes i
que han volgut compartir el fet teatral
fet en llengua catalana. Durant els
dies que ha durat la trobada els alumnes
han pogut participar en diferents
propostes com dansa, mim,
interpretació, gimcanes, etc. Una de
les coses que s’ha de destacar de
l’edició d’enguany és que a l’estació
s’hi ha pogut contemplar una exposició

PENYA MALLORQUINISTA D’ARTÀ
Sopar anual.

El proper dia 18 de maig, dilluns, tindrà lloc el sopar
anual. Serà a les 9 del vespre al Restaurant Ca Nostra.
Asistiran directius y jugadors del Reial Mallorca.
Preus:     Socis de la penya 15 Euros
               No socis 25 Euros
Inscripcions fins dia 15 de maig, divendres, a
l’Administració de Loteria. Andreu Garau, Tel. 649
687694.

Visca el Mallorca !!!

de fotografies a manera de resum d’aquests vint anys transcorreguts d’història
teatral. També s’ha editat un llibre que recull els textos inèdits que s’han
representat en els diferents encontres celebrats durant els anys anteriors.

El Cercador passa per Artà!

Joan Barceló, conegut com l’home del temps de l’Informatiu
Balear, es dedica ara a presentar El Cercador, un programa
setmanal que s’emet per IB3 els dilluns durant trenta minuts,
i que intenta trobar esdeveniments de rellevància de les
nostres illes.
El passat dilluns dia 6 d’abril, Joan Barcelo jove, també
conegut ara per ser un dels homes del temps d’IB3, va venir
a rodar al nostre poble. ¿Què cercava? Art, art propi de
Mallorca, d’Artà. I el van trobar al segon pis de l’Estació de
les mans de les dones i algun home que treballen peces de
Llatra o de Punt Mallorquí.
No us podeu perdre el reportatge que IB3 televisió emetrà
dilluns dia 27 d’abril a les 21.15 hores.
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A R T Á
C/. Ciutat nº 2

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

CENTRO COMERCIAL EROSKI SA COMA – CALA RAJADA

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

Horari d'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de 16,30 a 20 h.
Dissabtes
de 8,30 a 14 i de 16,30 a 20 h.

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

noticiari
Subvencions per a la normalització lingüística a les empreses
El Consell de Mallorca ha convocat
les subvencions per a la normalització
lingüística a les empreses per a
l’any 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de
març de 2009). Enguany, les activitats
que se subvencionen són:

· El foment de les revistes en
llengua catalana, en suport paper
o en format digital, publicades a
l’illa de Mallorca, sempre que
abastin una àrea informativa
superior a l’àmbit municipal, que
no pertanyin a l’Associació de la
Premsa Forana i que tenguin un
80 % de les pàgines redactades
en català. En queden exclosos
els diaris, els setmanaris, les

revistes quinzenals, les mensuals
i les escolars (entre 150 € i 3.600
€, segons els barems).

· El foment de l’edició d’almanacs
o pronòstics en llengua catalana
(20 % del cost total d’impressió).

· L’etiquetatge en llengua catalana
(30 % del pressupost).

· L’edició en llengua catalana de
material imprès (30 % del
pressupost).

· L’edició en llengua catalana de
cartes de restaurant (60 % del
pressupost).

· L’edició en llengua catalana de
pàgines web i de portals
d’Internet (30 % del pressupost).

Presentació de sol·licituds:
a) En el cas de revistes i almanacs

en llengua catalana: durant els
dos mesos posteriors a la data de
publicació de la convocatòria en
el BOIB.

b) En el cas de l’etiquetatge,
material imprès, cartes de
restaurant, pàgines web i
portals d’Internet: de dia 15 de
març a dia 8 de setembre de
2009.

Si hi estau interessats, adreçau-vos al
Servei d’Assessorament Lingüístic de
l’Ajuntament com més aviat millor.

CURS GRATUÏT DE CONSOLIDACIÓ
D’EMPRESESMANCOMUNITAT NORD DE MALLORCA

Objectius:
Assessorament a les empreses
participants per:
Diagnosticar la seva situació actual.
Elaborar el seu pla estratègic, ajustat
a cada negoci.
Millorar la seva competitivitat.
Participants:
Hi ha un màxim de 20 places per a
empresaris dels municipis d’Alcúdia,
Artà, Muro, Sa Pobla, Pollença i Santa
Margalida.

Dates de realització:
Del 20 d’abril a finals de juny de 2009.
Metodologia d’estudi:
Sessions formatives en aula,
eminentment pràctiques  i
assessorament personalitzat a
l’empresa, per part de consultors.
Lloc de realització:
Aules formatives de la Mancomunitat
Nord de Mallorca.
Av. de s´Albufera, 33. Platja de Muro.

Cost d’inscripció:
El programa es gratuït, matrícula
subvencionada per la Fundació
Incyde, Fons Social Europeu i la
Cambra de Comerç de Mallorca.
Informació i inscripcions:
Mancomunitat Nord de Mallorca
Telèfon: 971. 89 24 20
Fax:      971  89 40 00
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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

Festa fi de curs de l’escola d’adults

L’habitual Paella Gegant que es celebra al Quarter
dels Soldats de Betlem per tancar l’any acadèmic de
l’Escola d’Adults ja té data: diumenge dia 26 d’abril
a partir de les 11 hores.
Posam a la vostra disposició un autobús que sortirà
a les 11 hores dels Jardins del Collet i retornarà a les
16.30 cap a Artà. Recordau que és imprescindible
reservar plaça del bus el dia que compreu el tiquet.

Vos hi esperam a totes i a tots!

Ja podeu comprar els vostres tiquets a Ses Escoles,
a l’Ajuntament d’Artà i a l’Edifici municipal de la
Colònia de Sant Pere. Preu únic 5 €.

Conèixer mallorca
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. Us hi
esperam!
Ens trobarem totes i tots a les 10 hores
a la plaça de l’Ajuntament. L’hora
aproximada de finalització serà entre
les 12.30 i les 13 hores.

Us podeu apuntar a Ses Escoles a
partir de dimarts dia 14 d’abril i fins
dia 24 del mateix mes. Preu únic 5 €.

ALTRES SORTIDES PROGRAMADES
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).

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
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noticiari
Mallorca a dalt de tot, Everest 2006
Organitzat pel Grup excursionista Un
Raig d’Artanencs, dimecres dia 25 de
Març, tingué lloc al Teatre Municipal,
la projecció del documental «Mallorca
a dalt de tot, Everest 2006».
Presentat per Mateu Alorda i exposat
per Tolo Calafat, un del protagonistes
de la gesta.
L’audiovisual és el resultat de la
gravació de l’aventura aconseguida
el 18 de maig de 2006, de fer el cim de
l’Everest, la muntanya més alta del
mon, pel dos primers alpinistes
mallorquins Juan Antonio Olivieri «Oli»
i Tolo Calafat.
Una vegada visionat el documental,
Tolo va comentar alguns aspectes de
l’ascensió i va tenir lloc una ronda de
preguntes a càrrec del nombrós públic

que s’havia congregat i que Tolo va
anar contestant de manera molt
engrescadora.

Un relat apassionant que els assistents
varen escoltar amb molt d’interès.

OCB-Artà. L’OBRA D’ART

La delegació d’Artà de l’Obra Cultural
Balear va inaugurar, el passat dissabte
4 d’abril, l’exposició L’OBRA D’ART.
Fons artístic dels 45 anys de l’Obra
Cultural Balear. Unes cent vint
persones feren acte a la inauguració,
que va comptar amb la presència del
president de l’OCB Jaume Martí, així
com del Batle d’Artà, la directora
general de política lingüística, la
regidora de cultura d’Artà, entre molts
d’altres.
Rafel Caldentey Crego va oferir un
curt però magnífic concert de clarinet
que aconseguí, juntament amb la bona
afluència de gent i les nombroses
obres de qualitat de l’exposició, crear
una fusió entre art pictòric i musical
insuperable, en un casal, Can Cardaix,
que compta amb un espai perfecte
per a l’ocasió. Per tant, màxims
agraïments a Aina Maria Lliteras per
la bonhomia de cedir-nos la sala per
exposar i al magnífic músic Rafel
Caldentey per la seva bona disposició
a col·laborar amb l’associació Cultural
OCB.

Us recordam que podreu seguir
gaudint de l’art de la pintura fins dia 26
d’abril. Els horaris que romandrà
oberta la sala de la Fundació Can
Cardaix (c/ Rafel Blanes, 14) serà els
dimarts de 10 a 12 h, els dijous i
divendres de 19.30 a 21.30 i els

dissabtes i diumenges d’11 a 13 i de
19.30 a 21.30 hores. A més, els centres
d’ensenyament o els grups nombrosos
poden concertar cites a hores
convingudes expressament per correu
electrònic ocbarta@gmail.com . No
us la perdeu, val la pena!
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C/. Ciutat, 17 – 07570-Artà
Guillem: 659 707 777 / Tòfol : 629 820 786 / Fax : 971 832 073

Lloguer de So i Llum
Pantallas i projectors

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

www.mabullespectacles.com
Info@mabullespectacles.com

Focs artificials
Catering
Castells infantils

SA  MOLÍ Son  PARC DE ERMITA COLÒNIA  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet LLEVANT BETLEM SANT PERE
dimarts, 3 14,9 11,0 13,2 13,5 10,8 19,5 8,0 1,1
dimecres, 4 3,0 1,8 1,9 2,1 1,6 0,5 1,5 8,2
dijous, 5 0,5 0,5
divendres, 27 1,2 1,9 2 1,2 2,1 1,8 0,7
dissabte, 28 4,9 5,3 10,6 8,0 7,6 15,6 8,0
diumenge, 29 10,3 14,2 8 10,5 15,4 50,6 13,0 41,3
dilluns, 30 1,5 2,3 2,5 2,0 2,3 2,6 6,0 1,2
dimarts, 31 1,8 2,9 2,8 2,2 5,0 4,5 1,0

MES 37,6 39,4 41,0 37,3 42,0 95,6 42,2 53,3
ANY NATURAL 180,1 193,1 191,8 198,2 199,4 254,5 207,9 223,8
ANY AGRICOLA 724,9 817,8 851,2 868,0 874,9 1.150,4 756,2 809,6

MES 91,6 95,2 101,5 97,9 92,4 61,7 68,8
ANY NATURAL 134,1 132,3 138,7 140,1 128,4 96,6 111,0
ANY AGRÍCOLA 642,3 720,7 739,1 682,4 713,5 640,9 741,9
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES MARÇ DE 2009
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

Ecos

Defuncions mes de març

Dia 17, Antoni Sancho Nebot, (Xinet o de Na Murtera), 80 anys. C/.
Sorteta, 40
Dia 21, Pedro Juan Torres, (Galbis), 88 anys. C/. Terrassa, 7
Dia 31, Joan Andreu Mas, (Ribot), 74 anys. C/. Vinya, 11

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 17,0 6,4 11,7
2 16,1 5,6 10,9
3 11,8 10,0 10,9
4 15,7 9,8 12,8
5 14,1 5,3 9,7
6 14,1 8,2 11,2
7 17,4 2,7 10,1
8 17,3 4,4 10,9
9 18,3 4,3 11,3

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

Mitjana 17,0 6,3 11,7

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Març 2009   

noticiari
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Temperatures de Març 2009

Temperatura Màxima: 24,3 ºC (dia 14).
Temperatura Mínima: 2,7 ºC (dia 7).
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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

Setmana Santa

Ruptura
Assistim des de fa unes dècades a
una ruptura de tradicions sense
precedents. Tradicions i costums que
s’havien transmès durant generacions
han desaparegut o en queden d’elles
només els envoltoris. Tradicions que
tenien que veure amb la cultura del
nostre país, moltes d’elles lligades a la
religió.
La crisis de praxis religiosa és evident:
Les esglésies s’han buidat, ha disminuït
la celebració de sagraments que tenien
unes clares connotacions socials, tals
com la celebració religiosa del
matrimoni, i l’opció per un compromís
de per vida al servei de l’església o
professió en una ordre religiosa estan
baix mínims.
La Setmana Sant sembla escapar-se
d’aquesta ruptura i mantenir una
afluència i participació gairebé
massiva. És molta la gent, la qual
durant l’any no freqüenta l’església,
que en aquests dies participa
activament en processions,
escenificacions del Sant Sopar,
Endavallament, Sant Enterrament o
que simplement acudeix a contemplar
i veure passar.
Atracció
D’on prové l’energia i l’atracció que
la celebració d’aquesta Setmana
manté sobre milions de cristians i,
també de no cristians, en tot el món?
La fascinació mil·lenari del que es

celebra en l’anomenada Setmana
Santa arranca de la lectura religiosa
que d’uns esdeveniments succeïts en
els primers 40 anys de la nostra era en
fa la primitiva comunitat cristiana, i
que els evangelis ubiquen en el marc
de la setmana que s’inicia amb el
Diumenge de Rams i acaba amb el
Diumenge de Pasqua de Resurrecció.
Les successives comunitats cristianes
que es donen fins al
nostres dies han
trobat en aquests
fets una font inesgo-
table d’experiències
i sentiments religio-
sos, molts dels quals
han quedats
suggerits o plasmats
en tota classe de
m a n i f e s t a c i o n s
literàries i artísti-
ques: pintura, escul-
tura, música, teatre,
cinema.
El relat d’una
intriga
El relat de la Passió,
com ens deia el P.
Miquel en l’homilia
del Diumenge de
Rams, té caràcter
paradigmàtic i en aquest paradigma hi
estan reflectits el millor i el pitjor de les
vivències, sentiments i actituds dels

homes de tots els temps. En un o altre
passatge tots ens hi sentim implicats,
hi tenim un lloc, com elements actius
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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
o passius.
En aquesta intriga s’hi escenifica
l’amor (Darrer Sopar), l’avarícia i la
traició ( en el personatge de Judes), la
pressió popular, la gent i l’estament
religiós pressionen Pilat perquè
condemni a Jesús,  les insídies
religioses i polítiques exemplificades
en les  autoritats religioses (Gran
Sanedrí),  en el govern autonòmic
sotmès al govern central representat
per Herodes i en la delegació del
imperi Romà, representat per la figura
de Pilats. Però ens parla també de
pors, de nits de l’ànima immersa en la
foscor, de silencis incòmodes, de
soledat, de negacions d’amics íntims
en moments de dificultat, de  gent qui
no es vol complicar la vida i neda
sempre entre dues aigües (Josep
d’Arimatea que una vegada mort Jesús
demana el seu cos i el deposita en un

sepulcre tallat a la roca), d’unes dones
valentes que no l’abandonen mai (la
seva mare, la Magdalena, la Verònica),
d’espontanis que li ajuden a portar la
creu (Cirineu).
El relat arriba al seu clímax màxim en
la descripció de la mort de l’homo just
que experimenta l’abandono en la seva
doble vessant: humana, abandonat
dels homos, i  divina, abandonat de
Déu. La tragèdia està servida.
L’evangelista Sant Mateu descriu en
forma explosiva i esgarrifadora
aquests moments: «Jesús pegà un gran
crit i va expirar: Llavors la cortina del
santuari s’esquinçà en dos trossos de
dalt a baix, la terra tremolà, les roques
s’obriren...» .
 Lloc i ocasió d’experiència del
Sagrat.
En un ambient cultural en que,
evidentment, la fe no forma part de les

idees, conviccions i cultura dominant,
la Setmana Santa se’ns ofereix com
una ocasió per obrir-nos a las
sensacions, als sentiments i a les
experiències religioses que els fets
del relat de la passió han provocat en
el llarg camí de la història d’aquestes
celebracions. Són dies, com ho
simbolitza la processo de l’Encontrada
del Diumenge de Pasqua, que
afavoreixen i creen les condicions per
a la reflexió i acollida de les inquietuds
religioses que de forma permanent o
ocasional es despleguen en el nostre
interior en forma de desig,
d’impotència o de necessitat ineludible
de donar sentit a la nostra vida més
enllà de la seva evident finitud.
!Bones Festes i molts d’anys per
a tots¡

Associació de Persones Majors

La Junta Directiva de l’Associació de
Persones Majors ofereix als seus socis
durant la darrera quinzena d’aquest
mes un programa farcit d’activitats.
Assemblea General Ordinària
Dia 19 d’abril a les 13 hores es
celebrarà en el local del Centre
Cultural Sant Pere l’assemblea general
ordinària amb el següent ordre del dia:
Lectura i aprovació de l’acte de
l’anterior assemblea.
Memòria de les activitats realitzades
per l’Associació.
Informació per part del President de
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l’estat en que es troben les gestions
amb l’Ajuntament d’Artà sobre
l’edificació del nou edifici.
Balanç i aprovació de l’estat de
comptes de l’exercici 2008.
Nomenament de la Junta Electoral
que estarà formada per un President,
un Secretari i un Vocal.
Precs i preguntes.
A continuació dinar per a tots els socis
assistents. Els interessats en assistir

al dinar s’han d’apuntar al local de
l’associació el dia 10 i el 14 d’abril de
les 17 a les 18 hores.
Els socis faran una aportació de 3 € i
els no socis de 8 € per ajudar a cobrir
despeses.
Eleccions a Junta Directiva
Aquest any l’actual Junta Directiva
de l’Associació de Persones Majors
de la Colònia finalitza el seu mandat,
motiu per el qual d’acord amb els seus

estatuts  es convoquen eleccions per
a renovar els components de la Junta
Directiva. El termini de presentació
de candidatures finalitzarà a les 12 h
del dia 30 d’abril de l’any en curs. En
el cas de què es presenti més d’una
candidatura les votacions es celebraran
en el local de l’associació, el dia 16 de
maig de 2009, de les 17 a les 19h.

Torneig de Petanca Sant Pere

Dia 1 de maig començarà el torneig de Petanca Sant Pere. Els dies de
competició seran els dissabtes i diumenges. La competició acaba el dia 20 de
juny.

Consell Parroquial
Pancaritat a l’ermita de Betlem

El Consell Parroquial de la Colònia de
Sant Pere convida al Pancaritat que,
seguint una tradició de molts d’anys,
organitza el Dilluns de Pasqua a
l’ermita de Betlem d’acord amb el
següent programa:
A les 10 hores sortida de la plaça de
Sant Pere.
A migdia missa en l’esplanada de
l’ermita.
A les 13’30 dinar de paella i postres.
Els tiquets es poden adquirir al Bar
Centre o als membres del Consell
Parroquial al mòdic preu de 8 €. fins
dissabte, dia 11. Els beneficis que
comporti la venda de tiquets són per al
manteniment i despeses de l’església
de la Colònia de Sant Pere. Esperem
que faci bon dia i siguem molts els que
ens animem a participar en aquesta
excursió.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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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

Entrevista a Aina Horrach, nova gerent del Bar Centre de La Colònia

El Bar Centre, situat a la vora de la
Plaça de l’Església, ha format part de
la vida social del poble des de fa molts
d’anys. Des de que es creà hi han
passat diversos propietaris que ho han
anat tirant endavant, fent-se servidors
de tota una comunitat que hi ha gaudit
dels partits de futbol dels diumenges i
de les matinades amb el cafè fent sa
xarradeta amb els amics. Després de
restar unes setmanes tancat, de nou
s’obre conservant la seva identitat de
local quasi social del poble, un lloc on
anar a fer es cafè o una canyeta tot
llegint es diari o assabentar-te de les
noves notícies que tant discorren per
aquestes vides quotidianes i senzilles
de sa Colònia.
Aina Horrach és la nova gerent
d’aquest bar. Filla d’en Toni, de sa
papereria, és casada amb en Jordi i té
dues filles petites, na Marta i na
Clàudia. Tota una família que li donarà
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ELECTRO MECÀNICA
CA'N BISCAI

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

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

suport en aquest nou projecte en que
s’embarca amb moltes ganes i il·lusió.
Aprofitant les pluges d’aquests dies,
ens apropem al Bar Centre per fer-hi
una conversa, tot fruint d’un ambient
tranquil i càlid.
Bellpuig: Per començar, donar-te
l’enhorabona per aquesta nova
empresa, aquest nou projecte de la
teva vida, com és, sens dubte, la
reobertura d’un espai on sempre s’ha
sentit a gust la comunitat coloniera.
Aina: Moltes gràcies, i gràcies als
coloniers i colonieres que des de que
vaig obrir el passat divendres 27 de
març han estat venint i m’han donat
aquesta primera empenta,  sempre
important quan s’obre un nou negoci.
B: Què t’ha empès a prendre la decisió
i responsabilitat d’obrir aquest bar?
A: Sempre havia volgut tenir el meu
propi  bar, una feina pel meu compte,
on poder tractar a la gent com jo crec
que se sentirà més a gust, dedicant-li
el temps que faci falta i preparant els
menjars com a mi mateixa m’agraden.
Com pots suposar, no tenir sempre a
una persona darrera donant-te ordres,
et deixa un espai que et permet cuidar
els moments, els detalls i les formes
de servir a la gent. Estic contenta
d’haver-me imposat aquesta
responsabilitat i posaré tot el que estigui
en les meves mans perquè el negoci
tiri endavant.
B: A la Colònia ja hi ha molts
establiments (bars i restaurants)
d’aquest tipus. Creus que el Bar Centre
es pot fer amb una clientela estable
que n’asseguri la seva permanència?

A: Si, el bar Centre té una tradició,
una clientela estable . Del que es
tracta és de conservar-la i amb la
mida del possible augmentar-la. És
important poder constatar que no es
parteix de cero. El primer dia ja hi
havia gent que pareixia que esperava
a la porta i d’altra que no havia notat
que s’hagués tancat.
B: Quina resposta està donant la
gent?
A: La veritat és que estic molt
contenta. Des de que vaig obrir, tot el
dia hi va passant gent, des dels més
matiners fins als que venen a fer una
canyeta per l’horabaixa. N’hi ha que
vénen a berenar al matí i d’altres a
menjar una tapeta. Com que mon
pare du sa papereria, cada dia tinc
uns tres o quatre diaris diferents,
premsa local, nacional o esportiva, a
més de revistes; i això a la gent li
agrada perquè  poden elegir el diari o
revista que més les agrada o,
simplement, per allò de saber  que
sempre hi haurà un o altre diari o
revista a la seva disposició.
B: A més de les begudes típiques i els
serveis habituals d’un bar, que més
pots oferir als teus clients?
A: A més de l’oferta habitual d’un
bar,  servim entrepans variats:
pambolis de pernil, de camaiot...i tapes
variades. Els preus estan  entre els
dos euros i mig i els quatre.
Com a  novetat, oferim accés a internet
inalàmbric, així qualsevol que tingui
un ordinador portàtil pot, mentre pren
un refresc o menja un entrepà,
consultar el seu correu o fer el que

millor li sembli.
B: De moment ets tota sola per a dur
el bar. Creus que hauràs de collir algú
perquè et doni una mà?
A: Si, ara mateix, me’n faix càrrec jo
sola i, com els antics pagesos,  de sol
a sol. De moment me’n vaig desfent,
i pens que bé. Al principi hi ha moltes
despeses i això exigeix sacrificis que
faix de bon grat. Com veus hi estic
molt compromesa i esper que ho podré
tirar endavant per molts d’anys, fins
que fins i tot  se m’arribi a identificar
com n’Aina del Bar Centre! Ja, ja, ja.
B: Vols afegir alguna cosa?
A: Aprofitar l’avinentesa per donar
les gràcies a Bellpuig per aquesta
conversada i per a posar-me a mi i el
Bar Centre al servei de tothom. El Bar
Centre és ca vostra. Esper que tothom
s’hi trobi bé.
B: Molt bé,Aina¡ així doncs, des de la
secció coloniera del Bellpuig et donam
l’enhorabona i com solen dir els
mariners: ! Sort i bon vent¡

   M À C
Nota: Bellpuig recorda als seus
lectors:
Dia 18 d’abril a les 17h. Al local
social del Club Nàutic, Assemblea
General del Club Nàutic.
El mateix dissabte, dia 18 d’abril, a
les 20h. Concert d’orgue a l’església
de la Colònia a càrrec del prestigiós
organista Bernhard Marx.
L’assistència és gratuïta.
Informació més detallada sobre
ambdues activitats es pot trobar en
l’anterior Bellpuig de 27 de març
de 2009, p. 16-17 .

de la Colònia
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Sisena  regata de la lliga hivern-primavera 2009

Després de tres mesos de regates, sis
per ser més exactes, el passat dissabte
28 de març va acabar la lliga hivern
primavera i va haver de ser a aquesta
darrera prova on es va decidir el
campió. Personalment crec, que ha
estat la més ajustada de les darreres
lligues i esperem que això sigui la
tònica de les properes edicions.
Tocava prova costera el recorregut
de la qual consistia en: Anar des de la
sortida situada davant el far del moll
de la Colònia, voltar una boia que era
davant Es Caló, per després dirigir-se
cap al moll Son Serra de Marina, on hi
havia una altra boia i tornar a la
Colònia. En la reunió de patrons una
hora abans de la regata es va acordar
que si el primer vaixell en creuar la
línia ho feia en un temps inferior a 1h
54minuts s’afegiria a la regata una
altra tram consistent en anar a la boia

d’ Es Caló i tornar a la boia de sortida
que també feia d’arribada a Davant el
moll. El vent va ser de Gregal al llarg
de tot el dia amb una intensitat molt
variable d’entre 5 i 10 nusos amb molt
poc vent a prop de terra i algunes
ratxes més al centre de la badia. La
sortida va ser molt ajustada i ningú
volia regalar ni un metre ja que encara
quedaven posicions per decidir a la
classificació general. La primera entre
l’Smile de Colau Obrador i el Kaya
de Jofre/Cantó i la quarta entre l’Aia
de Miquel Oliver i el Lolita de Carles
Serra. Foren precisament aquests
quatre vaixells els que més ajustaren
a prop de la línia.
La primera cenyida fins a Es Caló va
ser calcada a les de les darreres proves
costeres, sobretot pel que fa al darrer
tram on hi sol haver situada la boia i on
cada vegada hi sol haver molt poc

vent. El primer en voltar-la va ser el
Kaya de Jofre/Cantó, seguit per l’Aia
de M. Oliver a aquests dos vaixells la
diferència que duien respecte els seus
perseguidors els va bastar per evitar
una encalmada bastant grossa que si
varen agafar la resta de participants
quedant bastant endarrerits.
Els dos primers, que ja anaven camí a
Son Serra amb l’spi, anaven agafant
de cada vegada un avantatge més
gran sobre els demés, que en el
transcurs de la prova amb un vent
més fluix però regular els va bastar
per ocupar els dos primers llocs de la
regata tant a temps real com a
compensat. Per darrera ells l’Smile
també va treure molt avantatge als
seus perseguidors més propers, el
Lolita i el Tacuma que no podien fer
res per evitar-ho. Va ser un regata
molt lenta i les posicions de la primera
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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.

de la Colònia
boia varen continuar inamovibles al
llarg de tot el recorregut, la
classificació final del dia fou: 1r Kaya,
2n Aia i 3r Smile.

Una vegada acabada la prova es va
haver de mirar el reglament per saber
qui era el campió de la lliga ja que el
Kaya i l’Smile estaven empatats a
punts i a posicions i per tant per desfer
l’empat s’havia de tenir en compte la
darrera prova. El Kaya de Jofre/
Cantó, com a guanyador d’aquesta
darrera regata també ho era de la
lliga, que com he dit abans ha estat
una de les més ajustades dels darrers
anys. Aquí en podeu veure el resultat
final.

CLASSIFICACIÓ GENERAL:
(En negre, la prova descartada (es dir la pitjor), que no conta per a  la
classificació)

Pos. Embarcació Patró P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P6 Total 
Punts

1 Kaya Joan Jofre 1 2 4 1 2 1 7
2 Smile Colau Obrador 2 1 1 2 1 3 7
3 Tacuma Toni Llinàs 3 3 3 3 4 4 16
4 Aia Miquel Oliver 6 5 6 10 3 2 22
5 Lolita Carlos Serra 5 4 5 10 6 5 25
6 Ses Xesques X. Sastre/X. Fiol 4 6 7 10 7 7 31
7 Idefix B. Weidmann 10 10 2 10 5 6 33
8 Verd Miquel Rius 8 7 8 10 8 8 39
9 Madrugada Gino Crescioli 7 10 10 10 10 10 47

L’entrega de trofeus d’aquesta lliga tendrà lloc al sopar
anual de socis que es fa cada estiu al nostre club.
Una vegada acabada aquesta lliga cal donar l’enhorabona
a tots els participants per la seva passió, constància i
dedicació,  i als organitzadors, comitè de regates i al club
que, amb els seu esforç dia a dia fa possible que podem
realitzar l’esport que més ens agrada.
No vull acomiadar-me sense abans recordar-vos les
properes regates. 25 i 26 d’abril Regata Pollença –
Colònia. I els dies 8, 9 i 10 de maig Regata Colònia –
Ciutadella. A més des del Club Nàutic es van preparant
els cursos de vela per a aquest estiu, estau atents a la
seva pàgina web  per conèixer els terminis d’inscripció. I
per acabar dir-vos que per saber 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.
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

PROPOSTA DE BATLIA EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ DELS COSTOS DE PROTECCIÓ DEL MUNICIPI
(Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà dia 31-03-09)

PER QUINS MOTIUS VÀREM
VOTAR EN CONTRA
D’AQUESTA MOCIÓ?
Ja durant el debat en Comissió
Informativa anterior al Ple, vàrem
exposar que no ens pareixia de
rebut sol·licitar compensacions
econòmiques sense disposar de
l’estudi econòmic financer sobre
el qual fonamentar l’esmentada
sol·licitud.
La part expositiva d’aquesta proposta
presentada per Rafel Gili (UM), batle
d’Artà, no té, en la nostra opinió, prou
solidesa com per a dirigir-se a les
administracions supramunicipals amb
la reivindicació que es tengui en compte
l’excepcionalitat del nostre municipi, i
per això sí trobam oportuna la sol·licitud
d’algun estudi econòmic per part d’una
institució de prestigi -en aquesta ocasió
acadèmic- com és la UIB.
Els Verds-Esquerra d’Artà no volem
participar ni donar suport a una
estratègia partidista com la que
duu a terme UM a nivell balear i
insular a través d’alguns dels seus
càrrecs municipals, com ara el batle
de Campos -i, pel que sembla, el batle
d’Artà, Rafel Gili-; en conseqüència,
tampoc no podíem votar a favor de
la moció presentada quan, al seu
darrer Acord, es faculta al batle-
president per adoptar les mesures

necessàries per portar a bon terme
aquestes propostes.
Dubtam molt que el batle d’Artà
sàpiga destriar el que convé al
nostre municipi del que li convé a
ell i al seu partit a nivell insular i
balear, i l’exemple de Campos i la
crisi política que encara no s’ha resolt
al Govern Balear per mor del xantatge
del batle Ginard n’és un bon exemple,
així com el fet que el passat dia 18 de
març els batles d’UM -entre ells el
d’Artà- no assistissin a una Assemblea
de batles organitzada pel Consell de
Mallorca per a tractar mesures contra
la crisi econòmica i aplicació de la Llei
de Dependència com a mesura de
pressió i de boicot.
La idea de sol·licitar
compensacions econòmiques, si
es pot demostrar a través d’un
estudi que són justes, no ens
sembla, de primeres, errònia ni
mancada de sentit. Però aquesta
reivindicació que podria ser justa
queda, en el nostre parer,
deslegitimada amb l’actuació diària
dels responsables polítics municipals.
Esmentar la voluntat de protecció
d’espècies de la flora protegides com
ara el Limmonium Majoricum -que
no només es dóna «als penyasegats
del Cap Ferrutx (sic)»- no ens pareix
de rebut quan des de la Casa

consistorial s’ha intentat, de totes les
maneres possibles, facilitar la
urbanització de la illeta del Molí de’n
Regalat -a la qual també hi ha
constància de la seva presència-, o la
negativa a sol·licitar-ne al Ministeri
l’adquisició. Aquesta espècie, com
d’altres que també estan protegides,
tampoc no semblen preocupar gaire
els responsables polítics municipals
quan es neguen per activa i per passiva
a aplicar la normativa municipal que
prohibeix el trànsit de cotxes no
autoritzats pels nostres espais protegits
costaners.
S’esmenten Sa Canova i Es
Canons, com si hagués estat
l’Ajuntament qui va evitar la seva
urbanització, quan és per tots sabut
que va ser gràcies als moviments
ciutadans i ecologistes que les
urbanitzacions finalment no es
varen dur a terme. El sistema dunar
de Sa Canova pateix la circulació de
vehicles no autoritzats i l’Ajuntament
té competència i normativa municipal
per a evitar la degradació produïda
per aquest factor, i no fa gaires mesos
que la nova i tercera regidora de Medi
Ambient encara dubtava en un Ple si
no seria problemàtic limitar el dret
dels vehicles a l’accés a aquest espai
natural protegit i únic (!!!!).
S’assenyala la manca d’ingressos

opinió
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

per construcció, però no es fa cap
feina dirigida a fomentar la
rehabilitació de les parts antigues
dels nostres nuclis urbans.
S’esmenta l’increment dels costs de
serveis com el de recollida de residus
per l’augment de població en
disseminats, però no es fa una política
rigorosa de disciplina urbanística i
assistim, com a la resta de municipis
de Mallorca i les Illes, a una «rur-
urbanització» consentida i potenciada
també al nivell de la planificació amb
les Normes Subsidiàries recentment
aprovades.
La proposta de Rafel Gili destil·la
una evident flaire desenvolupista
que fa temps que hauria d’haver
quedat en el bagul dels records: la
protecció del territori suposa un greuge
comparatiu amb altres municipis que
gràcies al creixement urbanístic veuen
augmentar la seva base fiscal, és la
tesi explicitada en la Moció. I quan es
dóna una crisi econòmica, a més a
més fonamentada en la «crisi del
totxo», què passa a aquells altres
municipis? No han de suportar els
efectes d’un increment de la taxa
d’atur molt més gran? No han
d’enfrontar un increment brutal de la
despesa, per exemple, en serveis
socials, tal i com s’ha vist fa poc a
Manacor?
S’esmenten en l’escrit, així mateix -i
sense gaire sentit- «els propietaris»,
que tampoc no reben cap tipus de
compensació. A quins propietaris es
refereix? Tal volta als propietaris de
l’antic Parc Natural retallat pel PP

l’any 2003, que havien demanat ajudes
que s’apujaven a 1.205.595,24 € i que
encara esperen que se’ls envii algun
tipus de resposta per part de la
Conselleria de Medi Ambient (per
cert, aquesta legislatura -i van dos
anys- en mans d’UM)? Als propietaris
als quals es va convocar per a informar-
los d’una suposada ampliació del
PARC Natural i del PORN de la
Península de Llevant -que s’hauria de
dur a terme aquesta legislatura i que
lis comportaria ajudes econòmiques
per al manteniment de les finques- i
dir-lis que anassin a l’Ajuntament a
rebre informació detallada sobre com
quedaria cada una de les finques, i que
per l’Ajuntament no troben
absolutament ningú que lis pugui donar
aquesta informació?
No queda deslegitimada tota
aquesta suposada voluntat
proteccionista dels partits de
l’equip de govern quan, al mateix
Ple que es presenta la necessitat de
reivindicar algun tipus de
«recompensa» per la mateixa, es
neguen a afrontar millores en la
protecció del territori com ara la
delegació de les competències
sobre disciplina urbanística en
l’Agència insular creada amb tal
efecte, o quan es neguen a aprovar
-per segona vegada- el Catàleg de
camins del municipi?
Com es pot compatibilitzar la negativa
a crear rutes arqueològiques i a la
vegada declarar que el govern cerca
altres tipus de turisme, turisme familiar,
cultural i alternatiu, que ve a Artà per

a trobar un contacte més estret amb el
patrimoni natural i cultural? Quina
promoció d’aquest tipus de
turisme és perseguir l’ampliació
brutal de la platja de la Colònia,
execució de la qual afortunadament
des de Demarcació de Costes va
decidir aturar en contra del criteri
del batle, Rafel Gili?
Mentres tant no canviïn realment les
polítiques del dia a dia, anar amb
reclamacions de compensació per una
suposada protecció del municipi
significarà fer el ridícul davant les
administracions supramunicipals; per
a fer el ridícul i, el que encara és
pitjor, per a fer política partidista
i demagògica des d’UM, amb
nosaltres, que no es compti.

(Si voleu accedir a la PROPOSTA
DE BATLIA EN RELACIÓ A
L’AVALUACIÓ DELS COSTOS
DE PROTECCIÓ DEL
MUNICIPI, l’hem penjada juntament
amb aquest el nostre escrit publicat
dia 2 d’abril a:
http://verds-esquerra.blogspot.com)

opinió

E-mail:

revistabellpuig@telefonica.net
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

Un tren per a ningú

carta al director

Quan encara funcionava el tramvia
de Ciutat fins al Pont d’Inca, de tant
en tant havia de fer una returada i
girar les vies per donar pas al que
venia en sentit contrari, que havia de
fer un arc al costat del que esperava
aturat. Per anar de la Porta de Sant
Antoni fins al Pont d’Inca havia de
menester devers una hora bona. Idò
bé, un bon dia un home que devia
frissar, pujà al tramvia per anar al
Pont d’Inca, i en una de les aturades
esperant el que havia de creuar-se,
veient que ja feia una bona estona que
no es movien i que el cobrador assegut
fumava un cigarret d’Ideal, el més
descansat del món, l’envestí dient:
«És ben hora de partir!; vatuadell, ja
duim massa temps aturats i jo fris!».
El cobrador, sense immutar-se ni poc
ni gens, li respongué: «L’amo, si frissau

el millor que podeu fer és anar a peu;
el tramvia és per a la gent que no té
pressa».
Llorencins, artanencs i gabellins, ja ho
sabeu, si heu d’anar a Manacor o a
Ciutat, si frissau o no voleu perdre el
temps, partiu en cotxe, perquè el tren
que ens volen posar és per a la gent
que no té pressa, és un trenet de pa
amb fonteta, fet a la biorxa. Bé, i
maldament no tengueu pressa, vius si
agafau el tren, no fos cosa que vos
surti més car que prendre cotxe, si són
dos els bitllets que han de sortir de la
mateixa butxaca.
Pareix mentida haver de grinyolar
tant per tenir un tren decent, soterrat
uns 700 miserables metres per sortir
de Manacor. Quina vergonya, quan
per la Península, com si res, fan ponts
i túnels de quilòmetres a balquena

pertot arreu! Nosaltres aquí, per
estalviar uns quants milions, xaparíem
en dos trossos Manacor, enviant a fer
vaumes el passeig del «colesterol» i la
via de bicicletes, alentint la velocitat
del tren, fent un tren mig figa mig raïm,
que no servirà ni per covar ni per
pondre... I finalment, fent un negoci
foradat, el de na Peix Frit, perquè un
tren que no sia tan ràpid com el cotxe,
més barat i amb una freqüència
adequada, serà un tren per a ningú.
Senyors del Govern no siau tan cuques
molles: posau d’una vegada els que no
sonen damunt la taula i no deixeu que
a Madrid vos mengin les sopes damunt
el cap!!! Ens deuen un tren i molt
més!

  Mariano Moragues Ribas de Pina

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.
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Alex Florez, subcampió d’Europa

Del dia 25 al 29 de març es va celebrar a Ancona
(ITALIA) els campionats d’Europa Master d’atletisme en
pista coberta, on l’atleta artanenc va revalidar el seu
subcampionat d’Europa en la prova dels 1500 m, a més, va
afegir una nova medalla d’argent en el seu palmarés en la
prova dels 3000 m, convertint-se d’aquesta manera en el
primer atleta espanyol que ho aconsegueix, quatre medalles
en dos campionats Master 35.
Després dels èxits obtinguts a la primera setmana de març
(campió d’Espanya en el 1500, tercer als 3000 i
guanyador en la Ocean Drive de Miami), n’Àlex
arribava a aquests campionats essent optimista de
les seves possibilitats.
Bellpuig entrevista a n’Alex Flórez:

A la primera jornada vares córrer la prova dels
3000m, com et vares trobar?
Quan vas a un campionat tan important, per molt bé
que et trobis sempre tens els dubte de com anirà la
cursa, sincerament els 3000 era la distància que
menys havia preparat, estava el cinquè en el ranking,
però en aquest tipus de campionats no es sol córrer
a «tope», sinó més bé, són carreres tàctiques, i això
em beneficia de cara al Rush final. I així va ser, varen
sortir lents, un dels favorits, l’Itàlia Bonani va afluixar
el ritme fet que em va permetre canviar amb més
força els darrers mil metres, acabant en 2’47 el
darrer mil amb un temps final de 8’57.
La final del 1500 va ser el darrer dia, com
passes els dies fins que arriba el moment de
córrer?
Els dies es fan llargs, no pots fer massa turisme
perquè t’has de cuidar, intentes descansar al màxim
possible, escoltes musica, mires la televisió, vas a
l’estadi a veure competir altres companys, xerres
amb el teu entrenador, fas exercici molt suau, i jo em
sol concentrar en com correré el dia de la final.

Com va ser la final dels 1500m?
He de dir, que també vaig voler participar en la prova dels
800, però per només sis centèsimes em vaig quedar fora
de la final, i això em va donar coratge per córrer amb més
ganes els 1500m. Jo tenia ben estudiat com correria, però
de vegades no basta pensar sinó que ho has de demostrar
damunt la pista. La carrera va sortir a un ritme alt, amb un
anglès que va tirar fins als 900m llavors vaig començar
encapçalar la cursa imprimint un ritme més fort, a cada

entrevista
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volta el meu entrenador en Jhony
Ouriagly, em deia que anava deixant
els rivals, i així fins als darrers 50
metres, moment en  que em va passar
el  Francés Gilbert i per un parell de
dècimes de segon em va guanyar.
Vaig acabar amb un temps de 4’02
que és millor marca espanyola de
l’any. Una carrera quasi perfecta.
Amb aquests èxits ara t’arribaran
contractes o patrocinadors, no?
Ja, ja, que va! ja m’agradaria, m’ho he
de pagar tot jo, enguany tornaré a fer
una sol·licitud de subvenció a
l’ajuntament d’Artà i a la Conselleria
d’esports, a veure si «cau»
qualquecosa, ja que l’any passat res
de res a nivell local. De totes maneres
estic obert a qualsevol patrocinador i
a dur la publicitat que faci falta, al
manco per cobrir alguna despesa. A
altres llocs d’espanya, un atleta com
jo no tendria  problemes per obtenir
ajudes de l’administració.
I ara quin serà el proper objectiu?

Ara descansar una mica, i estar amb
la meva família, després ja vindran els
campionats d’Espanya a l’aire lliure,
a Vitoria pel mes de juliol.
A qui li dediques aquestes
medalles?
Sense dubte a totes aquelles persones
que fan que pugui cada dia anar a

córrer, sense ells tot això no seria
possible, començant per la meva dona,
Joana, que és el meu millor suport,
m’ha d’aguantar els meus viatges,
entrenaments, etc. i crec que això no
es tan fàcil,  no em basten les paraules
per agrair tot el que fa per jo.

entrevista

c/ de Manacor, 1  - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78
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Jaume Morey representa els primers batles de la democràcia al Consell
L’exbatle d’Artà va fer un discurs positiu, gens nostàlgic, al Teatre Principal

Aquest dissabte passat, el Consell de
Mallorca va voler celebrar el trenta
aniversari dels ajuntaments
democràtics, on es va lliurar, de la mà
de la seva presidenta, Francina
Armengol, una medalla
commemorativa als primers 53 batles
de la democràcia de Mallorca.
L’exbatle d’Artà Jaume Morey,
present a l’acte, va ser l’encarregat
de parlar en nom de tots ells després
de la recollida de les medalles. La
veritat és que el discurs del nostre
conciutadà no va deixar ningú
indiferent i fou llargament ovacionat
per tots els presents a l’auditori de
Palma.
Jaume Morey, en el seu discurs
d’agraïment en nom dels batles del 79,
va rebutjar una mirada nostàlgica o
idealitzada d’aquells primers anys dels
ajuntaments democràtics, perquè el
que s’inicià llavors ha de continuar
ara.
Evocà les dificultats que es trobaren:
rompre la inèrcia d’un temps «en què
la relació entre ajuntaments i
ciutadans era una relació a evitar,
perquè era de sospita mútua. Per
això la volíem mudar en una de
nova assentada sobre la bona fe i
la concòrdia, per poder discrepar
amb tranquil·litat i confiança i no
des de la por, una por a la qual
estava avesada la ciutadania en
les seves relacions amb els poders
polítics. La Sala havia de ser la
casa de tots, al servei de tots».

Volien, continuà dient, una relació
transparent i respectuosa, a l’empara
de les garanties democràtiques, i ho
feren perquè «teníem ganes de feina,
atreviment per aspirar als reptes
difícils, gosadia per no arrufar-
nos davant les dificultats».
Ara, va dir, els Ajuntaments són més
sòlids i ningú nega que el que han fet
és molt. Els d’ara han de mantenir-se
en aquella línia i, com aleshores,
requereixen de «persones honestes,
preparades i agosarades per
treballar per al bé i el progrés de
les respectives comunitats». A més
de les infrastructures creades i
«l’enorme cabal de serveis» que
han posat en funcionament els
ajuntaments, va destacar tres
indicadors importants que demostren
el grau de canvi i de progrés. Un és la
incorporació de la gent jove a les
responsabilitats polítiques. «Al costat
dels joves, la dona.» I un tercer «la
incorporació de la llengua

catalana, pròpia de les Illes Balears,
en àmbits en què abans estava
proscrita i castigada».
I oferí unes recomanacions als
consistoris d’avui en dia, «Fidelitat a
la confiança rebuda.
Transparència en la gestió.
Gosadia per voler molt. Respecte
per a tots. Sensibilitat per captar el
que demanen els ciutadans d’avui.
Bon ull per endevinar el futur.
Ganes de treballar... i coratge, i
voluntat per no defallir». Aquests
principis, que va resumir dient que no
eren res més que «l’alè potent de la
democràcia», varen valer a aquells
consistoris i per això poden ser útils,
també, als d’avui. Va acabar amb una
veu d’ànim: «Així, i de tot cor, a tots
els qui ara són on vàrem ser
nosaltres, els desitjam coratge per
anar envant. Sempre envant».
Cal destacar que l’acte fos retransmès
per la Televisió de Mallorca diumenge
a la nit.

noticiari
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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

DIJOUS SANT 9 D'ABRIL
Missa del Sant Sopar                                         Convent  18.00
                                                                          Església  18.00
                                                                          Colònia   20.00

Auto Sacramental del Sant Sopar                     Convent  21.30
Processó                                                         Convent a continuació
Recorregut: Calvari, Botavant, Major, plaça de's Marxando, Rafel Blanes, Pou Nou, Figueretes.

DIVENDRES SANT 10 D'ABRIL
Celebració de la Mort del Senyor                      Convent  15.30
                                                                         Església   18.00
                                                                         Colònia    20.00

Endavallament de la Creu                                   St Salvador  21.30
Processó del Sant Enterrament                           St. Salvador a continuació
Recorregut: Costa de St Salvador, Figueretes, Pou Nou, Mn Josep Sancho de La Jordana, costa de'n Torreta,
Figueretes.

DISSABTE SANT, 11 D'ABRIL
Vigília Pasqual                                                 Convent  20.30
                                                                       Colònia  20.30
                                                                       Església  21.00

DIUMENGE DE PASQUA, 12 D'ABRIL
Processó de l'Encontrada i missa                       Artà         9.00
de Pasqua amb actuació de l'Orfeó                   Colònia  11.00
Artanenc.

Misses                                                               Convent  12.00 Al capvespre com tots els diumenges.

Programa d'actes
programa d'actes
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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.

L’IES Llorenç Garcias i Font participa en el concurs «The Fonix 2009»

Cinc alumnes de l’IES Llorenç
Garcías i Font  participaren, el passat
7 de març, a la prova de la fase
territorial del «1r Concurs d’Anglès
Interescolar de les Illes Balears (THE
FONIX 2009)». Aquest concurs que,
en el marc del Pla de la Tercera
Llengua, compta amb el suport de la
Conselleria d’Educació i Cultura té
l’objectiu de difondre l’ús de la llengua
anglesa entre els escolars.
L’alumna de 1r de Batxillerat del
nostre centre, Margalida Massanet
Andreu, (a la imatge juntament amb la
professora responsable del concurs
Remei Llavador Boix) ha superat amb
èxit la fase territorial i, per això,
participarà a la prova de la fase final
absoluta que se celebrarà el proper 25
d’abril a Palma. Enhorabona.

noticiari escolar
IES Llorenç Garcías i Font

SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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noticiari escolar
Després d’un trimestre llarg on hi ha hagut moltes activitats i quan ja s’han
donat les notes és el moment de realitzar activitats que ajudin a complementar
l’educació dels nostres nins i nines.
Això és el que hem fet aquests dos darrers dies de classe. Hem treballat valors
com l’ecologia i elements propis de la nostra cultura mallorquina. Ho hem fet
tota l’escola, començant pels més petits d’un i dos anys fins els més grans de
4t d’ESO. Per tal de realitzar aquestes jornades ha estat molt important la
col·laboració de padrins i padrines i altres persones relacionades amb el col·legi
que ens han explicat coses molt interessants i ens han ajudat a realitzar algunes
activitats.
L’escoleta i Infantil han fet crespells, han pintat personatges relacionats amb
la Setmana Santa i també han sembrat flors per tal de tenir més bonica la seva
escola i el claustre. Aquesta ha estat una activitat emmarcada dins la ideologia
ecològica del nostre centre.

Col·legi Sant Bonaventura

L’alumnat de Primària també ha realitzar
tallers de crespells i rubiols. Ha fet la
decoració personal d’un cossiol i després
hi hem sembrat algunes flors. S’han
realitzat activitats de jocs de taula i de jocs
informàtics i també el president d’Esperit
Solidari ha vingut a parlar al nostre alumnat
dels seus projectes i de la solidaritat.
Aquesta ha estat una activitat molt
interessant i que ha fet pensar a més d’un
en totes les coses que tenim i que en certa
manera no són necessàries per esser feliç.
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noticiari escolar
L’alumnat de Secundària ha anat a fer una neteja de la platja de Sa Canova i a gaudir d’una jornada de contacte directe
amb la natura  i també de relació entre companys i companyes. Varen recollir 35 bosses de fems i encara en va quedar.
La veritat és que ha estat tot un èxit malgrat la incertesa del temps.
També s’han hagut de posar el davantal i aprendre a cuinar alguns plats. Ha vingut un cuiner que ens ha ajudat a fer
menjar molt senzill però molt bo.

Bones festes a tots i alerta
amb els rubiols i les
panades.

 
 

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

* 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

Col·legi Sant Bonaventura
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noticiari escolar
A les semifinals del concurs «Què t’hi jugues?»

Ja tornam a ser nosaltres, els de 6è de
Na Caragol. Com ja us informàrem al
darrer número de la revista, ens
telefonaren del concurs Què t’hi
jugues? per dir-mos que havíem arribat
a les semifinals i la setmana passada
(dimecres, 25 de març) tornàrem anar
al plató de televisió. Jugàvem amb
l’escola de Ses Salines i va ser una

semifinal molt igualada. Pensam que
estàvem més nerviosos que la primera
vegada i també ens jugàvem més
punts a les preguntes. Ja quasi al final
nosaltres fallàrem una pregunta i l’altre
equip ens va guanyar. Enhorabona
pel CP de Ses Salines! La llàstima és
que nosaltres no poguérem accedir a
la final. Al final venguérem tots

contents. El premi va consistir en 600
euros en material informàtic pel centre
i diferents materials didàctics: llibres,
CD’s, jocs, contes ... també pel centre.
Estam molt contents d’haver arribat a
les semifinals i el que conta és
participar, divertir-nos i gaudir de noves
experiències. Ha estat molt divertit i
inoblidable!.

Na Caragol

Quins crespells més ben fets!

La setmana passada quan la Jaia Corema va visitar Na
Caragol va dur, als alumnes de l’escoleta i d’infantil, els
ingredients per fer crespells i, per això, ens hem convertit
en pastissers. Primer de tot vàrem observar els diferents
ingredients que ens va dur la Jaia: ous, farina, sucre, oli,
taronges i saïm. Després, amb l’ajuda de les mestres
vàrem mesclar cada una de les coses fins que poguérem

fer una pasta molt semblant a la plastilina. Amb un
aprimador vàrem pitjar la pasta som si fos una coca.
Finalment, la part més divertida fou quan vàrem donar
forma a la pasta amb uns motles de llauna. La veritat és
que ens quedaren uns crespells ben elegants i, sobretot,
molt bons.
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Excursió d’infantil a Porreres
Visitàrem la fàbrica de galetes de Can Gelabert i el llauner del poble

La setmana passada, els alumnes d’infantil, anàrem
d’excursió a Porreres. Allà vàrem poder visitar la fàbrica
de galetes Can Gelabert. Vàrem veure com es posava la
pasta damunt una cinta transportadora gegant, com es
donava forma a les galetes, com entraven dins el forn, com
sortien calentes i cuites i, finalment, com s’afiquen dins les
bosses i s’empaqueten. La sorpresa més grossa ens
l’enduguérem quan a la sortida de la fàbrica, en Joan, que

fou qui ens explicà com funcionava tot, ens va donar una
regalet per a cada infant i dedins hi havia una bossa de
galetes Rossellons i una altra de galetes de coco
boníssimes. Les sorpreses però no havien acabat ja que
després anàrem a cal llauner perquè ens mostràs com fa
els motles que s’utilitzen per fer crespells. Allà poguérem
veure que, a més d’aquests motles, en saben fer de
moltes altres classes: per fer pizzes, coques, panades, ...
La visita fou molt interessant i ens va agradar molt.

Programa d’educació vial

Na Maria Antònia i en Jeroni, membres de la policia local
d’Artà, l’altra dia varen visitar les aules d’infantil. Ens
ensenyaren com anàven vestits i quines coses duen damunt.
A més, gràcies a uns dibuixos, vàrem entendre molt bé
quines són les feines que la policia loca realitza: ajudar a
creuar el carrer, auxiliar i regular el trànsit en cas d’accident

o d’incendi, sancionar els cotxes o altres vehicles que
estan mal aparcats, ajudar els nins si es perden, .... La seva
visita ens va encantar i per això els volem donar les
gràcies.

Na Caragol

noticiari escolar
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Els nins i nines de 1r de Primària del Col·legi Sant Salvador visiten la biblioteca

noticiari escolar

Hem anat a la biblioteca a veure Na Maria Àngela, sa
mamà de na Marina, vàrem veure un video i li férem moltes
preguntes, també llegírem contes asseguts a una taula i al
sofà que tenen a la sala de lectura de contes.

Ens va ensenyar com es feien els carnets de la biblioteca
i ja n’hi havia molts de nins que el tenien. Aprenguèrem les
normes que hi ha a la biblioteca, com no xerrar, no menjar,
no deixar els contes per terra,no espanyar-los i no pintar-
los... Al sortir na Margalida va fer una foto a l’escala de
la biblioteca. La visita ens va agradar molta tots
Els nins i nines de 1r de Primària

Sant Salvador

La visita de na Lali

Divendres, dia 27 de març, va venir na Lali a
veure els alumnes de 3r de Primària del Col.legi
Sant Salvador. Na Lali fa feina al Parc de
Llevant, i ens va explicar quins animals i plantes
hi podem trobar allà. Ens va dir que els animals
del Parc eren salvatges, com per exemple:
marts, eriçons, rates pinyades, mussols, etc.
Esperam que aviat hi anem d’excursió i veure
el que na Lali ens va contar!

Mirella Femenias Unruh



10 abril 2009
Número 808

36
 380

noticiari escolar
Sant Salvador

El col·legi Sant Salvador fa llatra

Els cursos de 5é i 6é del Col·legi Sant Salvador hem fet
un taller de llatra, l’hem fet en tres sessions, dia 18 i 25 de
març i dia 6 d’abril.
A la primera sessió aprenguérem de fer llatró, aquesta part
va ser fàcil , després férem llatra de 7 i de 9 cames, això
ja ens va costar un poc més.
La segona sessió aprenguérem a fer llatra de puntes, llatra
de senalleta, llatra amb brins tenyits...Va ser molt divertit
això dels brins de colors.

La tercera férem botons, corda, llatra calada i alguns
s’atreviren amb el cuquet.
Aprenguérem molt en aquestes tres sessions i hem d’agrair
a les padrines i padrins que vengueren, la paciència que
tengueren a l’hora d’ensenyar-nos. Sense la seva ajuda no
hauria estat possible fer aquest taller.
A tots ells moltes gràcies en nom de tots el alumnes de 5é
i 6é del Col·legi Sant Salvador.

Josep Bisbal   6é de primària

Educació Infantil i 1r cicle de Primària reben la visita dels municipals d’Artà

Vàrem venir els municipals a l’escola. Ens vàrem ensenyar
quin era el seu treball: Posar multes, dirigir el tràfic, ajudar
a tots els serveis...Ens ensenyaren el que esteia ben fet i
mal fet. També ens varen mostrar les seves eines com les

manilles, l’emisora, sa defensa, la gorra, els guants, el
xiulet...Vàrem fer un parell de simulacres de com haviem
d’anar pel carrer i a dins el cotxe. Ens va agradar molt
conèixer la feina que fan els municipals.
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esports
Comentari hípic

El proper dilluns es celebraran les
dues semifinals i més tard la final del
Gran Premi del Criador per a cavalls
de quatre anys. A la primera semifinal
està inscrita l’egua Ohkilate Tirety,
propietat dels germans Fuster Andreu,
que sortirà darrera l’autostart amb el
dorsal nº 7 en una carrera sobre
2.150m. Referent als resultats de cada
setmana destacarem la nova victòria
de l’exemplar Onclesim VX, de la
quadra Sa Corbaia, que ha guanyat
quasi totes les carreres en les que ha
participat. De les quadres Blaugranes,
Misteriós Mar, fou segon amb un
temps de 1.17 sobre 2.200 m i també
és segon al ranquing de regularitat
mentre que el cavall Nell K, quadra
Son Morey, arribà en tercera posició
a meta en un registre de 1.19.
Per a finalitzar comentar que el
diumenge dia 19 d’abril, hi haurà
carreres importants a l’hipòdrom de
Son Pardo.

Millor PUNTS MA SP SP
Temps TOTAL 28 29 5

GENTILLE DE 1.17 25

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 24 2ON 3
MY DREAM 1.15 6

NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.19 13 3ER 2
NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 9

ONCLESIM VX 1.19 16 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 12

NOM DEL 
CAVALL

PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE MARÇ-ABRIL
LIDER:  GENTILLE DE NUIT
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EL PUIG MAJOR
Diumenge, 22- Març- 2009

Erròniament consta casi per tot que el
Puig Major té 1445 metres, però les
obres per la instal·lació d’un radar
l’any 1995 tengueren com a
conseqüència que es rebaixàs l’alçada
del Puig a 1436 metres, i a mesura que
es produïen els desmunts del cim i de
la carretera s’anaren tirant els
enderrocs pels costers donant lloc a la
creació de rossegueres artificials.
Aquest any ha tocat repetir la gesta
de pujar al sostre de Mallorca, el cim
més alt, el Puig Major, conegut també
com Puig d’en Torrella. Ara feia ja
cinc anys de la darrera vegada que hi
pujàrem i ja ens estirava.
Hi ha diferentes variants de pujada i
qualsevol d’elles fa les delícies dels
aficionats, nosaltres ho férem per Sa
Coma Fosca, un paratge casi bé alpí.
Partírem de la plataforma del
funicular, a la carretera de Sa
Calobra i després de fer un
bocí del camí dels Binis ja
destriàrem la coma,
impressionant, en mig de la
Serra de Na Rius i la imponent
mola des Morro d’en Pelut, i
ben enfront i a dalt de tot, unes
antenes que assenyalaven el
cim i era allà on havíem
d’arribar.
En un principi i vist d’enfora no sembla
molt dificultós però així com hi vas
entrant, les proporcions fan que les
muntanyes vagin tornant grans i les
persones vagin tornant molt petites.
L’ascensió no és molt llarga,
necessitàrem unes dues hores, però sí
que és fatigosa perquè és molt dreta i
amb un rost molt pronunciat.
A mitjan pujada hi ha la dificultat
d’haver de pujar una paret d’uns
quants metres aferrats amb les mans
i cercant escletxes per entrar-hi les
puntes dels peus. Molts vàrem suar
per travessar-ho, però amb punts i

amb bones, i amb tots els sentits posats,
ho vàrem superar.
Per amunt i cada vegada amb més
rost la dificultat consisteix en dosificar
l’esforç i avançar cada un al seu ritme

i com que el terreny és pedregós
també s’ha d’anar molt alerta a que
alguna pedra es pugui desprendre i
caure damunt el company de darrera.
Els darrers metres tenen la complicació
afegida del regalet dels americans de
les rossegueres on avances una passa
i en recules tres, però ja hi ha el
coratge que veus el cim ben a prop.
La satisfacció en arribar a dalt és
immensa. Pensar que estàs en el punt
més elevat de l’illa no té preu i crec
que tothom s’imagina la vista tan
espectacular que es pot contemplar
des d’allà. No debades l’Arxiduc va
dir indubtablement és un dels

panorames de muntanya més
hermosos de tot el Mediterrani.
L’any 2005 canviaren la imatge del
Puig que va passar de tenir les dues
bolles a tenir-ne una de més grossa.

Una vegada a dalt, tothom estava
més content que un Pasco i
temeràriament decidírem anar
fins a Sa Bolla per fer fotos,
però allà, ens comparegueren
els militars i molt amablement
ens convidaren a anar-nos-en,
i així ho férem.
La davallada, amb un bon soleiet,
va ser molt agradable. Ho férem
per Sa Coma de n’Arbona, antic
camí dels nevaters i on es poden

trobar dues cases de neu, una d’elles
molt grossa, i a més, la trobàrem amb
un pilotot de neu impressionant dedins.
Es veu que aquest any ha fet llarg la
nevada que hi ha caigut per aquells
paratges, ja que també en trobàrem
durant la pujada, i fa més d’un mes
que no cau cap precipitació! O sigui
que segur que hi ha hagut moments en
que devia fer por el gruix que hi havia.
Sortírem devora el túnel que duu a
Sóller i per allà férem el camí de
tornada, satisfets per haver pujat a la
muntanya més atractiva de Mallorca.

F.G.

 
www.unraigdartanencs.com 
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TENNIS
Campionat de Mallorca per equips 2009. L’equip infantil masculí i equip aleví femení,
semifinalistes.

Ha acabat el campionat de Mallorca
per equips d’aquest any. Volem fer
un resum de l’actuació artanenca dels
diferents equips que han participat
destacant la participació i la
classificació a les semifinals de l’equip
infantil masculí (format per Miquel
Sebastià Rosselló Gili, Albert Piris,
Biel Serra, Toni Femenies i Gabriel
Serra) i l’equip aleví femení (format
per Maria Bel Schulz i Maria Rosa
Riera).
Després d’haver-se classificat com a
primer de grup en la fase de lligueta,
la mala sort del sorteig va emparentar
l’equip infantil contra l’equip més
potent, el Global Tennis Club de
Marratxí. Dels quatre jugadors, només
Albert Piris va poder aconseguir la
victòria davant Pau Costa (número
2). Els altres jugadors van perdre (Tià
Rosselló, Biel Serra i Toni Femenies).
Una autèntica llàstima ja que si el
sorteig hagués estat un altre, jugant
contra el Club Tennis La Salle o el
Club Tennis Santa Ponsa, segurament
haurien jugat la final, i amb això s’hauria
obtingut el pas al Campionat de
Balears. Una altra vegada serà.
L’equip aleví femení compost per
Maria Rosa Riera i Maria Bel Schulz
va aconseguir la classificació, contra
tot pronòstic, a les semifinals del
campionat insular. Aquesta
classificació ja pot ser considerada
com a molt meritòria, ja que una
jugadora és benjamina de segon any i
l’altra és aleví de primer any. Es va
perdre contra l’equip de La Salle
davant dues jugadores dos anys majors
i de les millors de la seva categoria a
nivell insular, però el fet de poder
jugar aquesta ronda és per donar
l’enhorabona a les dues jugadores.
Per acabar volem fer menció de tots
els jugadors i jugadores del Club Tennis

Artà que han participat en l’edició
d’aquest any del Campionat de
Mallorca per equips.

Equip Cadet Masculí: Joan Algaba,
Toni Artigues, Andreu Caselles,
Vicens Marí, Jordi Molina, Joan Toni
Morey, Joan Marc Piris, Miquel
Sebastià Rosselló, Miquel Angel
Schulz, Maria Bel Artigues i Irene
Pocoví.

Equip Infantil Masculí: Toni Femenies,
Albert Piris, Miquel Sebastià Rosselló,
Biel Serra i Gabriel Serra.
Equip Infantil Femení: Maria Bel
Artigues i Irene Pocoví.
Equip Aleví Femení: Maria Rosa Riera
i Maria Bel Schulz.
Equip Benjamí: Noè Amer,Toni
Esteva, Sasha Goonesekera, Leander
Maria i Maria Rosa Riera.
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Diada Club Ciclista Artanenc

El passat 29 de març el Club Ciclista
Artanenc va celebrar la seva I Diada.
Es va organitzar una sortida amb
bicicleta de 120 km, amb recorregut
pel Pla de Mallorca i després, en
arribar, un dinar per a tothom que
volgués al restaurant de Sant Salvador.
A la sortida amb bicicleta hi havia un
total de 42 ciclistes preinscrits, però el
mal temps va fer que a la sortida
només fossin 12 els agosarats. Amb

molta d’aigua, vent i fred varen fer
115 km sense cap incident.
En arribar, dinar a  Sant Salvador, en
el qual participaren 58 amics  del
ciclisme. Va ser un dinar més plàcid
que la sortida amb la bicicleta. En
acabar el dinar es van fer entrega
d’unes fotos de record als participants
locals del 58è Circuit Ciclista Festes
de Sant Salvador 2008. El president
del club, Miquel Alzamora, va

reclamar, ja que hi havia una regidora
de l’Ajuntament present al dinar, la
voltadora. Pregant que: «Per favor,,
fes arrfibar al batle i al regidor
d’esports que no volem sentir xerrar
de voltadora, sinó que volem que
sigui una realitat» .    Després va
convidar tots als assistents a la
participació de la pròxima edició de la
diada.

2a Victòria d’Enric Mas i pòdium per Jeroni Esteva i Miquel Àngel Ferrer
Aquest cap de setmana es va dur a
terme la segona etapa de la Challenge
en Edat Escolar, organitzada per
Unisport Consulting. Hi havia curses
per als principiants, alevins, infantils i
cadets. En principiants, hi participà
Francina Esteva, en unes  proves
d’habilitat sense competir. I en alevins,
que hi concursà Toni Ginard, en unes
proves gincama-habilitat, sense
competició. Ja en categoria Infantil sí
que era competició de veres. Una
contrarellotge de 1,8 km, pujada al
castell de Bellver i una cursa tots
plegats, també només d’1,8 km de
pujada. En la contrarellotge s’imposà
l’artanenc Enric Màs Nicolau (
Construccions Jaume Danús) per
3’57,» per 4’01" d’Hector Alfonso
(Bicicletes Caldentey) i en 3r lloc
Marc Buades (Metal Blindis) amb un
temps de 4’07". En la prova en línia el
guanyador va ser Hector Alfonso
(Bicicletes Caldentey) seguit de Marc
Buandes ( Metal Blindis) i en 3r lloc
Enric Mas Nicolau ( Construccions
Jaume Danús), tots amb el mateix
temps. Aquest fet va donar la victòria
absoluta de les dues proves a Enric
Mas( Construccions Jaume Danús),
seguit d’Hector Alfonso (Bicicletes
Caldentey) i Marc Buades (Metal
Blindis). En la categoria de cadet
varen realitzar les mateixes proves

amb el mateix recorregut, una
contrarellotge i una carrera en línea.
Els guanyadors varen ser Alejandro
Barrera (metal Blindis) 3’35", seguit
de Jeroni Esteva (Construccions
Jaume Danús) 3’43", en 3r lloc Sebàtia
Barcelo (Aguamar) 3’47", i 4rt, l’altre
artanenc, Miquel Angel Ferrer Ginard
(Contruccions Jaume Danus) 3’49". I
en la carrera en línea el guanyador va
ser Jeroni Esteva (Contruccions
Jaume Danús) a 1" de Miquel Angel
Ferrer Ginard (Contruccions Jaume
Danus), doblet artanenc, en 3r lloc

Alejandro Barrera (Metal Blindis),
també a 1". I ja 4rt a 5 « va ser
Sebastià Barceló (Aguamar). En la
combinació de les 2 carreres la
classificació quedà: Alejandro Barrera
(Metal Blindis), 2n a 7» Jeroni Esteva
(Contruccions Jaume Danús) i 3r
Miquel Angel Ferrer Ginard
(Contruccions Jaume Danús) a 14".
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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.

Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Artà, 06.04.09
Hormigones Farrutx, 93
Llucmajor, 74
Parcials: (20 : 14)  (21 : 22)  (28 :
22) (24 : 16)
Si cada partit hagués estat així! Garra
i entrega des del primer minut fins a
l’acabament del partit.
El Llucmajor és un equip que també
entra en la lluita per evitar el play-out
de descens i se complica encara més
les coses (per un punt de diferència
tenim el bàsquet avarage directe al
nostre favor).
Del partit podem comentar que des de
bon començament els nostres jugadors
varen marcar un fort ritme que tant
sols varen baixar en el segon quart,
cosa que feia pensar que el nostre
equip tornaria a tenir problemes per
poder aconseguir la victòria. Però en
el darrer quart el nostre equip va
funcionar de forma perfecta i quan les
coses estaven complicades el tir
exterior va funcionar a la perfecció.
Enhorabona a tots.
L’estadística del partit va ser:
Villalobos, A. (18 Punts - 6 Rebots),
Alzamora, T. A. (17-7), Gili, X.  (4-3),
Dalmau, T. (4-4), Cabrer, J. (3-4) –
cinc inicial- Riera, M. A. (16-5),
Bernassar, A. (18-4), Lliteres, X. (5-
9), Carrió, S. (6-1), Bover, O. (2-3),
Rosselló, M. (0-0)
Eliminat: Lliteres, X.

Manacor, 29.03.09
Bàsquet Manacor, 73
Hormigones Farrutx, 69
Parcials: (19 : 12)  (14 : 15)  (11 :
27) (29 : 15)
Sis minuts fora fer cap punt i... nova
derrota.
Si eliminam aquests sis minuts podríem
dir que va ser un partit bastant complet
per part del nostre equip, encara que
estar aquest temps fora fer cap cistella
és impossible aconseguir la victòria.
L’equip local va tenir controlat el
partit fins al descans, però en el tercer
temps els nostres jugadors
aconseguiren  un còmode avantatge
que pareixia definitiu, però des del
començament del quart temps fins a
falta de 6 minuts per acabar el partit 0
punts. Aquesta derrota posa contra
les cordes al nostre equip per evitar el
play-off de descens.
L’estadística del partit va ser: Lliteres,
X. (11 Punts - 5 Rebots), Dalmau, T.
(8-3), Alzamora, T. A. (4-4),
Villalobos, A. (5-2), Bernassar, A. (2-
1) –cinc inicial- Riera, M. A. (21-8),
Gaya, A. (6-6), Cabrer, J. (5-4), Carrió,
S. (7-1), Bover, O. (0-1), Rosselló, M.
(0-1), Gili, X.
Eliminat: Lliteres, X.

1a Autonòmica Femenina
Binissalem, 06.04.09
Binissalem, 83
Artà, 71

Parcials: (26 : 13) (11 : 19) (22 : 14) (24
: 25)
Partit on la manca d’encert en els
llançaments, sobretot a la segona
meitat, i el nul balanç defensiu foren
els factors que expliquen aquesta
derrota enfront d’uns darrers
classificats de la lliga.
Va haver de passar tot un quart perquè
l’equip artanenc s’adonés que havia
començat el partit, cosa que va
aprofitar l’equip local per aconseguir
una renta de tretze al final del 1r quart
amb un joc basat en ràpides transicions
i aconseguint cistelles fàcils. Al segon
quart, l’equip artanenc va desplegar
el seu millor joc i aconseguí reduir la
diferència en el marcador. Un inici de
tercer quart igualat va donar pas a un
parcial de 24-5 entre final d’aquest
quart i començament del darrer
repetint el guió del primer quart,
transicions ràpides de l’equip local i
desencert en el llançament de les
nostres jugadores. L’equip artanenc
va aconseguir maquillar el resultat per
l’esgotament i l’acumulació de faltes
personals de l’equip binissalemer que
acabà el partit en tres jugadores.
Artà, 29.03.09
Gasóleos Mallorca, 69
Bàsquet Pla, 62

Parcials: (18 : 17) (13 : 14) (22 : 10) (16
: 21)
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Després del mal partit jugat a Manacor
i tenint en compte que el rival era un
poquet millor s’esperava que trobar
més dificultats per vencer; partit més
fàcil del que es suposava.
En atac vàrem estar encertades
(excepte els tirs de 3: 1 de 8 intents);
però el partit el guanyàrem en defensa
des del moment que vàrem saber
ajustar les ajudes defensives.
La millor notícia, sens dubte, és el bon
partit de les jugadores menys habituals
i que tanta falta ens farà quan disputem
la lligueta d’ascens.

2a Autonòmica Femenina
Palma, 03.04.09
Bons Aires, 48
Artà, 27
Parcials: (12 : 05) (14 : 13) (08 : 02) (14
: 07)
Mal partit de les nostres jugadores on
mai tingueren opcions d’emportar-se
la victòria.
A les nostres jugadores les va costar
entrar dins el partit, però varen intentar
reaccionar al segon quart on,
segurament, varen desplegar el millor
joc, però que la manca d’encert en els
tirs lliures (varen fallar vuit tirs lliures
seguits) va fer impossible reduir
l’avantatge local. A la segona meitat,
l’equip artanenc va desaparèixer del
partit i l’equip local va gaudir d’una
còmoda victòria.
Artà, 29.03.09
Artà, 41
Felanitx, 37

Parcials: (11 : 08) (12 : 02) (06 : 09) (12
: 18)
Una molt bona actitud en defensa va
fer possible una victòria que gairebé
se’ns escapa per l’encert en el
llançament exterior de l’equip visitant
en el darrer quart.
L’equip artanenc va marcar el ritme
de partit des de la defensa en els 3rs
primers quarts, però l’encert en el
llançament de l’equip felanitxer més
enllà de la línea de 6,25 en el darrer
quart va posar el marcador 38-36 al

darrer minut (parcial de 2-15), però
l’equip artanenc va seguir defensat
amb intensitat i aconseguint guanyar
el partit gràcies als llançaments de tir
lliures i capturar rebots ofensius.

Júnior Masculí
Muro, 04.04.09
Bàsquet Muro, 50
Nadal Mobiliari, 63
Parcials (11 : 13) (14 : 23) (12 : 12) (13
: 15)
Partit que no va tenir massa història,
simplement un mal partit que es va
poder guanyar per orgull i ganes.
Ens vàrem presentar a jugar contra el
Bàsquet Muro amb tres baixes molt
importants i amb una setmana on el
grip i el constipat havien fet molt de
mal. Alguns jugadors varen venir a
jugar i no havien entrenat de tota la
setmana.
El primer parcial va ésser molt ajustat,
11 a 13 a favor nostre. Havíem de fer
alguna cosa i necessitàvem canviar el
ritme del partit per tal de poder optar
a la victòria. Vàrem plantejar una
zona i un atac basat en el 2x2 en el
«poste baix» ja que els seus pivots
eren molt febles i lents. La cosa ens
va sortir bé i el parcial a final del segon
quart fou 14-23.
Però el tercer i quart període la forma
física va passar factura i les forces
començaren a fallar, mantinguérem
la zona i sense passar massa pena
guanyàrem un partit a priori fàcil però
a causa de les circumstàncies se’ns
va fer molt difícil guanyar.
Ara ens queda recuperar les baixes i
curar tots aquests refredats i grips per
tal de poder gaudir del nivell de joc de
setmanes anteriors.
Artà, 28.03.09
Nadal Mobiliari, 47
Prom. Prats Garcia 76
Parcials (13 : 29) (06 : 18) (11 : 11)
(17 : 18)
El pitjor partit que hem jugat aquesta
segona volta. Partit sense ritme, sense
intensitat i sense ganes.

Jugàvem contra el segon classificat
de la taula classificatòria però aquesta
vegada no hi va haver sort  ni ganes.
Vàrem començar el partit amb un
parcial de 6 a 20 a favor de l’equip
visitant i aquí es va acabar el partit.
L’equip  visitant jugava amb molta
intensitat i el nostre equip no
aconseguia dur un bon ritme de partit
ni fer cistelles fàcils. L’equip visitant
es va dedicar a pressionar molt les
línies de passada i robava pilotes
fàcilment i aconseguia contraatacs
molt ràpids i en superioritat. El balanç
defensiu nostre era nul.
Al tercer i quart període la tònica va
canviar tot i que el partit ja estava
decidit i que en cap moment l’equip
local va poder optar a guanyar el
partit.
En definitiva, partit per oblidar i
esperem que aquesta actitud no es
torni a repetir.
De totes formes cal recordar que
s’ha començat molt bé la segona
volta i on de cinc partits que s’han
jugat se n’han guanyat 3 (a la primera
s’havien perdut tots aquests  cinc
partits)
Ara comença la segona part de la
competició on no ens podem relaxar
i hem de tornar a recuperar el ritme
i la intensitat de joc.

Cadet Masculí
Alcúdia, 03.04.09
Alcúdia, 80
Artà Flexa, 30
Parcials: (22 :04) (19 : 11) (21 : 04)
(18 : 11)
Lamentable partit el jugat dins Alcúdia
on hi havia el lideratge en joc.
Bastà els primer minuts de partit per
veure quina seria la tònica de
l’encontre: el rival sortí a per totes, en
canvi el nostre equip semblà acovardat
i sense cap tipus de motivació. Un
parcial de 22-4 als primers 10 minuts
feia preveure el pitjor, i així va ser.
Durant tot el partit el rival realitzà una
defensa molt agressiva, pressionant
a tota la pista, per moments de forma
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il·legal i, una vegada recuperada la
possessió de la pilota, sortien a córrer
deixant-se la pell sobre el pàrquet. En
canvi nosaltres ni defensàvem, ni
anàvem al rebot, ni corríem, res. Al
final, derrota per 50 punts que ens
costa el lideratge i possiblement el
campionat del grup.
Tot i que l’equip comptàvem amb les
baixes de dues peces claus a l’equip
com són en Robert i n’Arnau, a més
de n’Enric, això no ha de servir
d’excusa per justificar la pobra imatge
que vàrem donar. Sempre deim que
ens poden guanyar, però almenys
lluitant, cosa que ahir no vàrem fer.
En definitiva, partit terrorífic el que
vàrem jugar i penosa actitud de tot
l’equip.

Infantil masculi P1
Porto Cristo, 28.03.09
Porto Cristo), 38
Electrohidràulica  69
Parcials: (11 : 15) (12 : 11 (07 : 09) (08
: 34)
Amb aquest partit s’acaba la segona
volta ,i amb la victòria, ens classificam
per disputar la fase d’ascens.
El partit va tenir dues parts ben
diferents. Durant els tres primers
quarts els artanencs varen jugar molt
nerviosos i més pendents de les
decisions arbitrals que de jugar com
saben , cosa que els feia no distanciar-
se en el marcador i cada vegada
jugaven més pressionats i amb poc
seny. Però per sort saberen reaccionar
a temps i es posaren les piles: posaren
l’agressivitat necessària a la pista i
deixaren de tenir tant en compte les
decisions de l’àrbitre. Així, els permeté
robar balons, córrer al contraatac i
accelerar el partit i portar-lo a un
ritme més elevat. A poc a poc
agafàrem una bona diferència en el
marcador i aconseguírem la victòria
que els classifica per les fases
d’ascens.
Enhorabona a l’equip i gràcies als
pares que es tornaren desplaçar per

recolzar l’equip en un altre partit
decisiu.

Infantil masculí P3
Esporles, 29.03.09
Esporles, 48
Borinos Artà, 51
Parcials: (12 : 08) (10 : 17) (16 : 15) (10
: 11)
Victòria molt sofrida en un dels pitjors
partits jugats pel Borinos.
Partit molt dolent el que jugaren els
nostres jugadors a Esporles. El canvi
d’hora sens dubte que afectà el
rendiment dels jugadors, però la falta
d’actitud que mostraren res té a veure
amb l’horari. El Borinos va jugar tot el
partit adormit, sense defensar gens ni
mica, i amb una agressivitat nul·la de
cara a cistella. Només la superioritat
física dels nostres jugadors va
permetre que al final del partit el
resultat ens fos favorable. L’únic

destacable va ser l’actuació d’en
Gabriel Serra, autor de 20 punts i una
gran defensa en els moments decisius.

Escoleta de bàsquet
Artà, 04.04.09
El dissabte passat, dia 4 dematí, hi
tornà haver diada de básquet comarcal
al nostre poliesportiu. Amb la
presència d’equips de Manacor (Zona-
5, Bàsquet Manacor i s’Illot), de
Capdepera, de Son Servera i d’Artà,
de les 10 fins a les 13 hores
aproximadament, es disputaren
diferents partits de cada una de les
categories que participen en aquests
tipus de trobades: 5 anys, 6 anys, 7
anys i benjamins. Els partits foren
disputats i molt entretinguts, i es
pogueren veure els avanços que dia a
dia fan aquests petits esportistes, el
joc dels quals res rés té a veure amb
el dels inicis quan començaren.
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

esports
Futbol

Tercera
06-04-2009
Artà 2
Poblera 0
Sabem guanyar també contra 11 i
pico.
En un dels millors partits de la
temporada l’Artà va confirmar el seu
excel·lent moment i guanyar per 2 a 0
a uns dels clàssics de la categoria.
El Poblera empenyia amb força els
primers minuts i pareixia que el gol
visitant només era qüestió de temps
però l’Artà i sobre tot un grandiós
porter Xisco Bisbal va saber aturar
aquestes envestides i l’equip del pla
va baixar el seu ritme fins a anivellar
el joc.
L’Artà en treta de falta va marcar el
primer i a partir d’aquí va començar
un altre partit.
El qui subscriu això no esta gens a
favor de parlar en contra dels àrbitres,
consider que fan una labor
importantíssima i totalment ingrata fins
i tot perillosa de vegades i aquest
col·lectiu demostra cada diumenge la
seva passió per aquest esport.
Una vegada dit això no puc amagar el
que passà damunt la gespa a fi de fer
una crònica completa.
A partir del gol l’àrbitre esdevenir el
protagonista negatiu i s’alià amb
l’equip visitant.
Diferències de criteri escandaloses,
expulsions rigorosíssimes, va provocar
que un partit totalment normal tornàs

brut i en ocasions perillós. En resum
que donava la impressió a més d’un
que no podia consentir que l’equip
modest anàs per davant en el
marcador.
Tanmateix en l’interminable temps de
descompte, encara treim comptes de
perquè el va allargar tant, en un
contraatac artanenc va venir el segon
gol a pesar de jugar amb 10 jugadors
i contra 11 i pico.
31-03-2009
Mallorca B 5
Artà 1
Es tanca una gran ratxa.
Només el líder va poder trencar una
magnifica ratxa de 5 jornades sense
perdre cosa que ni els mes optimistes
podrien pensar que això pogués
succeir.
El Mallorca B va golejar en el seu
camp a un l’Artà que no va donar
mostres de reacció.
Cinc gols marcats per cinc jugadors
diferents demostren el bon moment
dels vermellencs, que reforcen la seva
posició de líders en la taula de Tercera.
En el primer minut, el col·legiat va
xiular penal en l’àrea visitant per mans
de Sureda després de passada de
Jaime.
El set mallorquinista es va encarregar
de materialitzar la pena màxima,
iniciant la golejada.
El mateix Jaime va assistir a Sergi
que, amb un gran remat de cap, va
batre a Bisbal.

En el minut 20, Sergio Tejera, en un
contraatac, va creuar el baló per a
marcar l’últim tant de la primera part.
En la segona part el Mallorca va
seguir pressionant a l’Artà amb
ocasions clares d’Hugo, Sergio Tejera
i un tret al travesser de Fullana.
L’Artà va aprofitar un penal de Martí
Noceras sobre Galmés per a retallar
distàncies, però en els últims minuts
els locals van treure tot el seu potencial
i Hugo i Ismael van arrodonir una
golejada que va donar calor a les
poques persones que es van donar
cita en Son Bibiloni.

Juvenils
28-03-2009
Bunyola 7 Artà 0
Artà 0 Esporles 2
L’Artà perd davant els equips
capdavanters.
L’equip d’Artà va sortir golejat en la
seva visita a Bunyola. Un partit que
de per si era molt difícil i edemés va
afrontar el partit amb moltes de baixes
ja que un parell de jugadors eren de
viatge i això va suposar que els d’Artà
haguessin d’agafar cadets perquè el
Bunyola no va voler aplaçar al partit.
Contra l’Esporles no va ser un partit
molt vistós però crec que l’àrbitre va
condiciona molt el partit sobre tot a
l’equip nostre ja que va mostrar set
targetes grogues a la primera part i
això, que era un partit net, molt net,



 45
10 abril 2009
Número 808

45
 389

però que ell pareixia que no ho veia
així.
L’equip visitant acabà amb el
marcador de 1 a 0 malgrat que els
d’Artà es meresqueren qualque gol ja
que va fer un pal i disposar de dues
ocasions més
Una que va desbaratar el porter i
l’altre que va sortir fora per ben poc.
Cal esperar una reacció del equip
d’Artà ja que ara estan en zona de
descens però amb ganes i més voluntat
segur que salven un any mes la
categoria. Ànims!!

Alevins F-11
06-04-2009
Santa Mònica 0
Artà 9
Venguerem carregats.
Aquesta segona visita a Palma
consecutiva va servir per a demostrar
que en aquesta lliga hi ha quatre equips
aspirants i la resta estan a una bona
distància quan a nivell de joc.

I es podem sentir contents perquè
l’Artà es un d’aquests quatre. El Santa
Mònica no va ser rival i tant sols
destacaríem el seu porter que tot i
encaixar 9 gols va salvar que fossin un
bon grapat més.
En quant als nostres jugadors donava
la sensació que era un partit
d’entrenament i en la segona part,
com sol ser habitual pitjaren una mica
el gas i en quasi cada ocasió la pilota
era recollida de dins la xarxa.
Un d’aquets 9 fou marcat per na
Desi.
Na Desi es una jugadora que mereix
tot el reconeixement i es el millor
exponent del qui estima aquest esport.
A pesar de no ser titular es la clara
referència del que ha de ser un
esportista. Ho dóna tot en els
entrenaments i en els partits i tant als
seus companys com els que gaudíem
de la golejada ens va emocionar que
marcàs el seu primer gol oficial.

Bé idò, aprofit per rectificar la crònica
de la setmana passada sobre la jornada
de descans que serà aquesta setmana,
tot i que a nivell de lliga perquè el
proper dijous i dissabte l’equip juga un
torneig a Porto Cristo.
31-03-2009
Sant Pere 0
Artà 4
Guanyàrem a mig gas.
El partit disputat el dissabte no passarà
a la història ja que l’equip artanenc va
controlar en tot moment la situació i
no vengueren més gols perquè es va
donar la sensació que l’Artà jugava a
mig gas.
En cap moment el Sant Pere va trobar
la clau del gol ni tant sols va posar amb
apuris al porter.
Recordam que amb aquest partit s’ha
acabat la primera volta i que aquesta
lliga està encara oberta ja que tant
sols estam a 3 punts del primer i
encara tot depèn de nosaltres acabar
amb primer lloc i de jugadors com en
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Jose Carlos Quiroga, que va estar
molt encertat en defensa i no va deixar
que es creàs perill pel seu redol.

Prebenjamins F-8
29-03-2009
Petra 2
Artà 2
Empat que sap a poc
Alineació: Diego, Alfons, Ferrer,
Danner, Joan, Adrià, Grillo, Jaume
Andreu i Julio
Partit que en la primera part fou poc
vistosa i en la qual no hi va haver quasi
ocasions de gols, només la que tengué
Grillo però que acabar defora ja que
va pegar molt malament a la pilota. El
descans s’arriba amb empat a 0.
Després del descans els artanencs
sortiren amb més ganes i aconseguir
marcar a la treta de una falta que
acabar amb gol de Grillo després d’una
jugada molt embullada. Pocs minuts
després Julio va fer un golàs des de
fora de l’àrea que acaba entrant per
tota l’esquadra.
A partir del segon gol els artanencs es
tiran molt enrera i els petrers
començaren a arribar fins a la porteria
de Diego que fins aquell moment no

havia tingut gaire feina i tal empesa
arribaren els dos gols de l’equip local,
a causa del mal joc que feren els
artanencs després de fer un bon partit
fins marcar el 0-2.

Prebenjamins
05-04-2009
Manacor 6
Artà 0
Derrota contra un Manacor superior
CE. Artà: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, David, Carlos,
Sebastià i Andres.
No hi va haver cap opció davant un
equip tècnica i físicament superior als
nostres i, si a més li afegim que érem
els justos (baixa d’Alexander per
febra) i que uns quans d’ells no estaven
al 100%, ens podem donar per satisfets
amb el resultat final.
Així i tot, els nins no deixaren de lluitar
en cap moment i possiblement
mereixeren marcar algun gol però no
era el nostre dia i millor guardar-los
per a un altre partit en el què juguem
amb qualque equip de «la nostra lliga».
El proper partit serà passat Setmana
Santa a Ses Pesqueres contra el Porto
Cristo el 17 o 18 d’Abril.

30-03-2009
Artà 3
Santanyi 0
Primera victòria a ca nostra
CE Artà: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, David, Carlos (1),
Sebastià (1), Alexander (1) i Andres.
Els més petits ens varen oferir un gran
partit (el millor de la temporada) davant
un Santanyi què en la primera volta
ens havia guanyat per idèntic marcador
(3-0) i el qual compte amb tots els
jugadors de segon any.
Tots els jugadors varen fer un bon
partit, pressionant, corrent i lluitant
totes ses pilotes, la qual cosa va fer
què els de Santanyi es posessin
nerviosos veient que no ens podien
superar.
El primer gol va arribar al final del
primer quart amb un xut d’en Sebastià,
i no va ser fins a la darrera part quan
arribaren els altres dos, un fet per en
Carlos i el definitiu 3-0 per n’
Alexander, desprès d’una gran pujada
d’en David.
El millor de tot va ser veure la cara
dels nins quan va acabar el partit.

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

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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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

esportsVólei

Restaurant Son Bessó Artà en infantil femení i Duplicat Artà en cadet femení,
CAMPIONS DE MALLORCA
Els equips de base del Club Vólei Artà
no deixen d’aconseguir noves fites i
aquest cap de setmana es proclamaren
per primera vegada Campions de
Mallorca en categoria infantil i cadet,
cosa que no havien aconseguit mai.
En la categoria infantil suposava el 4t
campionat de Mallorca consecutiu,
però en categoria cadet era la primera
vegada. Les dades d’aquests dos
equips han estat espectaculars. Tant
l’equip infantil femení com el cadet
femení no han perdut cap partit en
tota la lliga. En totes les categories de
Mallorca, amb la 1a balear inclosa,
sols hi ha 3 equips que no han perdut
cap partit, el Pòrtol cadet masculí i els
dos equips artanencs. A més, el cadet
femení, no ha cedit un sol set en els 20
partits disputats. L’equip infantil
comptant el Campionat de Mallorca
ha guanyat els 21 partits disputats. Campionat de Mallorca infantil femení

El divendres 27 i dissabte 28 de març
es va celebrar en el poliesportiu «Na
Caragol» d’Artà, el Campionat de
Mallorca infantil femení, organitzat
pel Club Vólei Artà i la Federació
Balear de Voleibol, amb el suport
de l’Ajuntament d’Artà. Aquest
campionat enfrontava els dos primers
classificats de cada grup de la lliga
regular, el Restaurant Son Bessó Artà
i el Bunyola del grup A i el Sant Josep-
Pòrtol i el Vilafranca del grup B. El
divendres, i sobretot el dissabte, les

grades del polieportiu artanenc
s’ompliren per gaudir del vólei de les
més jovenetes, les infantils, i la veritat
és que emoció i bon joc no hi faltaren.

27-03-09
Restaurant Son Bessó Artà 3
Vilafranca 0
25-19 / 25-22 / 25-12
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, M. Fca Bisbal, Teresa Esteva,
M. Bel Ginard, Marta Ginard, Estelle
Goonesekera, Cinzia Zizzo, Joana M.
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Casellas, Glòria Quintanilla i M. Fca.
Pastor

Bunyola 3
Sant Josep Pòrtol 0

28-03-09
Restaurant Son Bessó Artà 3
Bunyola 1

Sant Josep Pòrtol 3
Vilafranca 0

Bunyola 3
Vilafranca 0

Restaurant Son Bessó Artà 3
Sant Josep-Pòrtol 2
Classificació Final Campionat de
Mallorca

L’objectiu principal era aconseguir
una de les dues primeres places que
donaven opció a participar en el
Campionat de Balears, i no sols es va
aconseguir això sinó  també el
Campionat de Mallorca, encara que
amb sofriment fins el darrer punt.
El primer partit era molt important,
ja que els nervis podien traïr a les
nostres i la sort dels emparallaments
va fer que ens tocàs contra el segon
de l’altre grup, el Vilafranca, i per tant
un rival en teoria assequible. Com era
de suposar  les artanenques sortiren
histèriques. Eren conscients del que
es jugaven i no estaven acostumades
a tant de públic. Els dos primers sets
es guanyaren de forma més o menys
ajustada i en el tercer, ja més centrades,
començaren a desplegar el seu joc i el
guanyaren de manera clara. La
sorpresa, entre cometes, es va produïr
a l’altre partit ja que el Bunyola, segon
del grup A, guanyà amb claretat al
Sant Josep-Pòrtol, primer del grup B.
El que semblava que havia de ser una
final el dissabte capvespre entre els
dos primers de cada grup, ja no ho
semblava tant. Ara el partit important
era contra el Bunyola el dissabte
matí, que enfrontava als dos conjunts

imbatuts. Les artanenques ja havien
guanyat els dos partits de la lliga
regular a les de Bunyola per 3 a 1,
però això era un altre partit, i cap dels
dos partia amb avantatge. El partit
començà igualat, però el major encert
en el servei, donà bastants  punts
directes a les artanenques, que
aconseguiren obrir forat en el
marcador. S’arribà a final de set amb
un cert avantatge, que aconseguiren
mantenir-la i fer-se amb el primer
parcial. En el segon set, l’equip de
Veselin seguí amb la mateixa dinàmica,
sense errades importants, i treballant
de valent  en tots els aspectes del joc.
El segon set també era pel conjunt
artanenc i l’encontre es posava molt
de cara davant l’alegria de la
nombrosa afició.  El Bunyola però no
ho havia dit tot encara i va sortir a per
totes en el tercer set, i ràpidament
agafà un avantatge que ja va ser
insalvable, i guanyant el tercer parcial.
En el quart, les d’Artà tornaren a
mostrar la seva millor imatge i es
feren amb el set i partit. Ja sols quedava
un esglaó per aconseguir l’objectiu. El
Sant Josep-Pòrtol havia guanyat al
Vilafranca i per tant, encara era viu.
Hi podia haver un triple empat si les
col·legials guanyaven a les
artanenques i les de Bunyola a les de
Vilafranca. Les de Bunyola compliren,
guanyant 3 a 0 i s’asseguraven,
pràcticament una de les dues primeres
places. El partit de les artanenques,
contra el Sant Josep-Pòrtol, no podia
començar millor. Amb Maria Bel
Artigues al servei, les nostres es
col·locaren 22 a 0, que al final va ser
25 a 1. Semblava que tot estava fet, i
això va ser la gran errada de les

artanenques, confiar-se. Les
col·legials no tenien res a perdre, ja
que era impossible que els anàs pitjor.
Amb aquesta mentalitat, començaren
el segon set i poc a poc anaren sumant
punts. Semblava que les nostres
esperassen una altra sèrie de serveis
per acabar el set però no arribà i les de
ciutat empataren l’encontre davant la
sorpresa de tothom. Ara ja era un
altre partit i tots  ja feien contes de
cara a la classificació final. Començà
el tercer set i les nostres semblava
que encara no s’ho creien i el Sant
Josep anava llançat i tornà a guanyar
el tercer set. Ara si que es feien
càlculs a les males, ja que ningú veia
clara la seva classificació. L’únic que
ho tenia segur era el Bunyola, que si
no guanyava l’Artà quedava campió,
i si guanyava sots-campió. En el quart
set les d’Artà despertaren i se’n
adonaren que estaven a punt de tirar
per terra total la feina dels dos primers
partits i del primer set d’aquest.
Empataren l’encontre i tot es decidiria
en el cinquè set, més emoció
impossible. El tie break començà
malament per a les artanenques, que
tornaven a estar histèriques i això no
les deixava jugar el seu millor joc. Hi
va haver canvi de camp amb 4 a 8 per
a les visitants. La cosa estava
malament i ja hi havia gent que es
resignava amb el segon lloc, però
arribà la reacció i la bogeria a les
grades i a la pista. Les artanenques
capgiraren el marcador i s’imposaren
per 15 a 13, amb un final de set
magnífic que les dugué a guanyar el
Campionat de Mallorca.
Tot el pavelló va ser una festa i les
nines, algunes plorant, celebraren

EQUIP PJ P
G

P
P

N
P

J
F

JC P

RTE. SON BESSO ARTA 3 3 0 0 9 3 6
CV BUNYOLA 3 2 1 0 7 3 5
SANT JOSEP PORTOL 3 1 2 0 5 6 4
CV VILAFRANCA 3 0 3 0 0 9 3

esports
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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

INMOBILIARIA COLONIA SAN PEDRO

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

aquesta gran victòria, una victòria
d’un equip pràcticament nou, amb 3
jugadores de la temporada passada,
fet que encara li dóna més mèrit a
n’aquest triomf.
L’entrega de trofeus i medalles va
anar a càrrec de Pep Alzina, president
del Club Vólei Artà i Manuel Galán,
regidor d’Esports de l’Ajuntament
d’Artà.
Un cap de setmana increible per
aquestes joves jugadores, per
l’entrenador, pares i tota l’afició
artanenca. Enhorabona a totes!

Diada de Vólei
El dissabte 4 d’abril es disputà una
nova diada de vólei a Manacor, amb la
participació del Club Voleibol
Manacor i el Club Vólei Artà. El
nostres hi prengueren part amb 3
equips alevins i 3 equips benjamins i
continuaren mostrant la seva excel·lent
progressió.

Cadet femení. Llocs 1al 6
26-03-09
DUPLICAT ARTÀ 3
IES Bendinat 0
25-6 / 25-11 / 25-16
Toldos Artà: Pilar García, Aina Arrom,
Laura Kuhne, Victòria Quintanilla,
Maria Bel Silva, Antònia Maria Carrió,
M. Francisca Infante i Aina Ferragut.
Victòria fàcil davant un equip que
encara no ens havíem enfrontat
aquesta temporada i que havia creat
dubtes a l’escalfament, ja que eren
jugadores molts grans i tenien un bon

joc d’atac. Quan començà el partit,
però, es va veure un conjunt amb
molts problemes en recepció i defensa
i això feia que no poguessin emprar la
seva millor arma, que era el remat.
28-03-09
DUPLICAT ARTÀ 3
Sant Josep-Pòrtol 0
25-9 / 25-11 / 25-15
Toldos Artà: Carme Sansó, Aina
Arrom, Pilar García, Laura Kuhne,
Victòria Quintanilla,  Maria Bel Silva,
Antònia Maria Carrió, M. Francisca
Infante, Aina Ferragut i i Katty Allisson
Sense
Partit que podia assegurar el 1r lloc en
el Campionat de Mallorca i les
artanenques no desaprofitaren
l’oportunitat. L’equip artanenc sortí
molt mentalitzat i no donà cap opció al
Sant Josep, un equip que s’haurà de
jugar la segona plaça amb el Petra i el
Cide, per poder anar al Campionat de
Balears. Les d’Artà estaren
encertades en servei i atac, però no
tant en recepció, sobretot a principi de
partit i això no les permetia construir
amb comoditat.
02-04-09
Cide 0
DUPLICAT ARTÀ 3
12-25 / 18-25 / 14-25
Toldos Artà: Aina Arrom, Carme
Sansó, Pilar García, Laura Kuhne,
Victòria Quintanilla,  Maria Bel Silva,
M. Francisca Infante, Aina Ferragut
i i Katty Allisson Sense
Amb el primer lloc assegurat, les cadets
s’enfrontaven a un dels possibles rivals

en el Campionat de Balears, ja que
Cide, Sant Josep i Petra es jugaran la
segona plaça. Les artanenques no
començaren encertades en recepció i
el Cide ho aprofità per obrir una mica
de forat en el marcador, 8 a 2. Poc a
poc anaren agafant el seu nivell i
capgiraren el marcador amb un parcial
de 4 a 23 i guanyaren el 1r set. En el
altres dos sets les d’Artà controlaren
el joc, cosa que les permeté provar
algunes jugades en atac.
03-04-09
Bendinat 0
DUPLICAT ARTÀ 3
10-25 / 13-25 / 9-25
Toldos Artà: Aina Arrom, Carme
Sansó, Pilar García, Laura Kuhne,
Victòria Quintanilla,  Antònia Maria
Carrió, M. Francisca Infante, Aina
Ferragut i i Katty Allisson Sense
Darrer partit del Campionat de
Mallorca i victòria contundent en el
seu desplaçament a Bendinat. El servei
artanenc va fer molt mal a la recepció
local, aconseguint molts punts directes
i també fent que no poguessin atacar
amb comoditat. L’efectiu servei de
les d’Artà també obligar a les
col·legials a haver de passar moltes
pilotes fàcils, que no desaprofitaren
les nostres per contraatacar amb
facilitat. Ara queda un mes i mig per
a preparar el Campionat de Balears,
però abans 5 jugadores partiran cap a
Huelva amb la selecció balear per a
disputar el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques.

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Segona femenina
03-04-09
IBESPORT ARTÀ 2
Vilafranca 3
25-19 / 25-21 / 16-25 / 12-25 / 9-15
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió , Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera, Montse
Artigues, Margalida Riera i Rosario
Llaneras.
Molt ben encarrilat tenia el partit l’equip
sènior, que deixà escapar un aventatge
de 2 a 0 per acabar perdent el partit
per 2 a 3. Les artanenques
començaren el partit molt encertades,
i guanyaren els dos primers sets amb
un gran joc de conjunt. En el tercer set
les vilafranqueres començaren a
treballar de valent en defensa,
aixencant totes les pilotes i això va
posar nervioses a les nostres que
arriscaren més i començaren a errar.
El treball de conjunt, sobretot en
defensa, de les artanenques deixava
espais buits i ho aprofitaven les
visitants per fer fintes i anar augmentat
l’avantatge en el marcador. En el
cinquè set ho intentaren, però les de la
vila anaven llançades i es feren amb el
partit.
04-04-09
IBESPORT ARTÀ 0
Valldemossa 3
20-25 / 21-25 / 11-25
Ibesport Artà: Coloma Maria, Maria
Coloma Carrió , Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera, Montse
Artigues, Margalida Riera i Rosario
Llaneras.

Darrer partit de lliga i després de la
decepció del dia abans contra el
Vilafranca, havien de rebre la visita
del segon classificat. Tot i la derrota,
el joc mostrat per les artanenques va
ser molt millor que el dia abans i la
sensació general va ser que  havien
jugat molt més bé. En defensa es
treballar molt i això va fer que es
tenguessin més opcions en atac i que
el Valldemossa hagués de jugar
segones i terceres pilotes d’atac,
convertint el partit en un gran
espectacle.

Primera balear masculina
28-03-09
Ciutadella 3
MAGATZEMS MOYÀ ARTÀ 1
20-25 / 25-23 / 25-18 / 25-23
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer,
Toni Oliver, Miquel Angel Tous, Joan
Martí Maria, Javi Riutort, Pere Piris i
Miquel Pastor. Lliure, Jaume
Rodríguez.
Darrer partit de lliga jugat a Menorca
I partit molt igualat el que jugaren els

Els esports continuen
 a la pàgina 53

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 CV EIVISSA 18 17 1 0 53 5 1416 1083 35
2 CV BUNYOLA 18 17 1 0 51 12 1515 1244 35
3 CV MANACOR 18 9 9 0 40 32 1600 1578 27
4 CV VALLDEMOSSA 18 9 9 0 35 38 1564 1576 27
5 CV CIUTADELLA 18 9 9 0 32 41 1580 1577 27
6 CV PÒRTOL 18 8 10 0 29 39 1489 1516 26
7 MAGATZEMS MOYÀ ARTÀ 18 7 11 0 35 42 1634 1709 25
8 CV ALCUDIA 18 7 11 0 33 43 1622 1681 25
9 CV SON FERRER 18 5 13 0 24 43 1403 1513 23

10 RAFAL VELL 18 2 15 1 14 51 1211 1557 19

PRIMERA BALEA MASCULINA. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP

equips d’Artà i Ciutadella. Els artanecs
comptaven amb la important baixa de
Tobias Widmer, tot un referent en
atac, però així i tot tengueren opcions.
El conjunt artanenc sortí molt motivat
i s’endugué el primer set, gràcies a un
bon  treball defensiu i una bona
efectivitat atacant. El segon set va ser
clau, ja que els nostres disposaren
d’un 21 a 23 que hagués posat molt de
cara el partit, però els locals capgiraren
el marcador. Això va ser una injecció
de moral pels menorquins, que
passaren de tenir el partit pràcticament
perdut a tenir sèries opcions de
victòria. El tercer set va ser clarament
pels locals. En el quart tornà a reinar
la igualtat i a punt estaren els nostres
de forçar un cinquè set, però el major
encert ciutadallenc en els moments
claus decidí el partit.

esports
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Sopa de lletres

Guillemots

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. També en té molta qui
té molta de barra. Ho fa un que obliga l’altre a
defensar-se. 2. Fas que l’altre se senti inferior.
3. Que tenen forma de figura geométrica de
vuit cares. 4. Com ho faig? Fermarà. Vocal. 5.
Proveït d’elements que li permenten volar. Riu
asturià. 6. Publicassis. 7. Cosa sense gens
d’interés, gens notable. Consonant. Porta cap
aquí. 8. A la peixateria en trobarem de tota mida
i fan bon brou. El que dóna de bo al brou això
que hem duit de la peixateria. 9. De forma d’ou.
Planeta germà del nostre sistema solar. 10.
Aquesta és técnica: quan l’estigma pot rebre el
pol·len perquè la flor és oberta. Consonant.
VERTICALS: 1. Té els mobles d’això. Amb
les parets d’aquest color. 2. Anava en cotxe i
feia això. 3. Quan has acabat de dinar. Teixit
corporal que conté greix. 4. El més estimat. 5.
Allà baix de tot del cos. La teva. Nota musical
(feia estona que no en sortien). 6. Molt duita,
gastada. Tall amb la falç l’herba. 7. Quines
ganes de passar els dolços horabaixes d’estiu
assegut aquí. Vocal. 8. Dels eixos. Una explosió.
9. No hi veu, pobret, i és de naixement. Qui
escolta el que parla. 10. Assenyat, compassat.

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

Cercau els següents noms: Barcelona,
València, Bilbao, Tarragona, Madrid,
Lleida, Cadis, Vigo, Sevilla, Palma.
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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/ de la Travessa

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

 

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

Fa 40 anys
Abril del 69

Se han visto los primeros autocares
de turistas que han hecho parada
donde muy bien podrían hacer parada
y fonda, si se organizara un itinerario
turístico de interés para los visitantes;
ya que por fortuna a Artá no le faltan
alicientes notables y de variado gusto,
que van desde la joya arqueológica de
«Ses Païsses», a la típica industria del
palmito, sin olvidar el museo o la ojeada
a la comarca desde un balcón
estupendo de San Salvador.

Fa 25 anys
Abril del 84

Las aplicaciones de los ordenadores
familiares son ilimitadas. No sólo
sirven para jugar a «marcianitos» y
llevar la contabilidad casera, ya que
sería tonto pensar tan solo en estas
posibilidades de las infinitas que se
pueden conseguir: Incluso es, o puede
ser, un motivo para eliminar la elineante
TV y abrir un campo de diálogo familiar
(...) a través del teclado ya que son
más personas que pueden intervenir
directamente y de manera activa.

Fa 10 anys
Abril del 99

Les festes de Pasqua són per a molts
de nosaltres una fita assenyalada per
deixar de banda les feines rutinàries
de cada dia i recuperar energies per
així envestir la recta final que ens ha
de portar a les portes de l’estiu. Per
alguns són unes dates adequades per
fer un petit viatge [...]. D’altres,
adoptant una actitud més conformista
pensen que a cap lloc estaran millor
que a ca seva [...]Un tercer grup [...]
decideixen anar d’acampada [...].
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esportsNatació

Xisca Tous en el Campionat
d’Espanya Absolut de Primavera
«open»
Del 2 al 5 d’abril es disputà en el centre aquàtic
municipal de Màlaga el «X Campionat d’Espanya
abolut de primavera», on hi participaven nedadors
de tot el món ja que estava obert a nedadors de
fora. Serà un campionat recordat pel récord del
món del cordovès Rafa Muñoz en els 50 m.
papallona i na xisca podrà dir que era allà. Xisca
Tous nedà les proves de 400 i 800 lliures, on
s’imposà Erika Villaecija, campiona d’Europa
dels 800 lliures, quasi res. En els 800, Xisca
marcà un temps de 9’26"72, millor marca
personal en piscina de 50 m. i que li donà una
magnífica 13a posició a la general. En els 400
també millorà la seva marca personal amb un
temps de 4’33"65, ocupant el lloc 19 a la
general. Enhorabona i a seguir entrenant

5ª jornada de lliga benjamí ialeví
El dissabte 28 de març es celebrà a la piscina del polieportiu
«Prínceps d’Espanya» la cinquena jornada de lliga benjamí i aleví,
amb la gran notícia de la mínima de Bàrbara García pels Jocs
Escolars que es celebraran a Eivissa els dies 9 i 10 de maig.
Bàrbara aconseguí un temps de 1’22"00, la mínima exacta en els
100 lliures. La veritat és que va ser una gran jornada de lliga pels
nostres nedadors, ja que tots baixaren els seus temps personals i
alguns es quedaren molt aprop de la mínima pels Jocs Escolars. Els
temps varen ser els següents:

- 50 lliures: Clara Ginard (98), 53’80; Iraide Juez (98), 39"17,
millorant 3 segons la seva marca personal.

- 100 lliures: Juliol Mayol (98), 1’49"32; Roc Bisbal (98),
1’39"51, millorant 7 segons la seva marca personal; Pascula
Tello (98), 1’21"86, millorant 6 segons la seva marca
personal; Bàrbara García (97), 1’22"00, millorant 3 segons
la seva marca personal; Neus Trigo (97), 1’24"36, ,
millorant 3 segons la seva marca personal; Maria Paula
Flor (97), 1’24"63, millorant 9 segons la seva marca
personal; Elena Barba (97), 1’28"59; Marina Cursach
(97), 1’29"47; Victòria Bauzá (97), 1’48"82; Carla Cueto
(99), 1’45"58.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Diumenge 12         cinema                    20h
Bienvenidos al Norte
Director: Dany Boon
Intèrprets: Kad Merad, Dany Boon,
Michel Galabru
En Phillippe és un carter que destinen,
en contra de la seva voluntat, a un
poblet al costat de la frontera amb
Bèlgica. Phillippe pensa que serà un
lloc horrible.
COMÈDIA · Versió doblada al
castellà · Per a tots els públics- Duració:
106 minuts

Dijous 16       cine-club          21h
Che: Guerrilla
Director: Steven Soderbergh
Intèrprets: Benicio del Toro, Oscar
Jaenada,
Després de la revolució cubana, el
Che apareix a Bolívia, on organitza un
grup de cubans i bolivians per
començar la gran revolució
llatinoamericana.
Versió original en castellà ·No
recomanada per a menors de 7 anys
Duració: 135 minuts

Diumenge 16        Cinema              20h
El curioso caso de Benjamin Button
Director: David Fincher
Intèrprets: Brad Pitt, Cate Blanchett
Basada en l’obra de Scott Fitzgerald,
explica la història d’un home que neix
amb 80 anys i va rejovenint. Un home
que, com nosaltres, no pot parar el
temps.

DRAMA · Versió doblada al castellà
· Per a tots els públics · Duració: 166
minuts

Divendres 24         Teatre                   21h
IX MOSTRA DE TEATRE ,
MÚSICA I DANSA COL·LEGI
SANT SALVADOR ( alumnes de
3er i 4art d’E.S.O)
EL DIA MÉS FELIÇ DE TOTA LA
MEVA VIDA
DIRECCIÓ: Bernat Mayol
Amb la col·laboració especial de
Magdalena Matallana
Venda d’entrades el mateix dia de
l’espectacle, de 19h a 21h
Preu: 4€

Divendres 24    Concert         22.30h
WILL JONSON. Concert
Emoció sense aditius, cruesa sense
suavitzar, cicatrius amb dignitat. Cada
concert és una mena de ritual religiós
al servei d’un Folk-rock nuu, subtil i
poètic
Més informació a : http://
www.myspace.com/centromatic
Preu: 2€. Ho patrocina : Ibatur- Un
hivern a Mallorca

Dissabte 25     Concert           21h
LA BANDA DE MÚSICA VA AL
CINEMA
La Banda de Música ens oferirà un
atractiu i singular concert de bandes
sonores de pel·lícules. Les músiques
més conegudes i emblemàtiques de la
història del cinema recollides en un
original programa: West Side Story,

Titànic, Indiana Jones, Love StoryPreu:
8€

Diumenge 26        cinema                    20h
Slumdog millionaire
Directors: Danny Boyle i Loveleen
Tandan
Intèrprets: Dev Patel, Anil Kapoor
Un jove orfe d’un barri pobre de
Bombay es presenta a un concurs de
televisió. Davant de la sorpresa de
tots, respon correctament a totes les
preguntes.
DRAMA · Versió doblada al castellà
· No recomanada per a menors de 13
anys · Duració: 120 minut
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TORNAREM EL DIA 24/IV

cloenda

A
questa fotografia va ser feta el dia de Pasqua de l’any 1998 a la sortida de l’ofici de la nostra parròquia.

C
om

 a nota curiosa hem
 de destacar que era el dia 12 d’abril, data en què enguany tam

bé hi coincideix. Fa 11 anys i aquestes set herm
oses jovenetes

es conserven tan guapetones, sim
pàtiques i plantoses com

 sem
pre, m

aldam
ent hagi passat poc m

és d’una dècada.
Encara que segur tothom

 les coneixerà, les anom
enarem

 com
 sem

pre d’esquerra a dreta.
C

atalina N
adal, M

aria M
assot, M

argalida Fuster, A
ntònia Ferragut, M

ª À
ngela B

overa, C
atalina Palou i M

aria M
anyana.

(Foto d’arxiu de B
ellpuig).

Racó


