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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

Farmàcies de guàrdia dels
següents caps de setmana
25 i 26 d’abril de 9 a 22.30 h: Fcia. Antich-
Rojas, L. Servera-C. Rajada,  51- 971563395
Reforç 25 d’abril de 9 a 13.30 i de 18 a 20:
Fcia. Ladaria, Pl. Marxando, 2 - 971836524
1 de maig de 9 a 22.30h: Fcia. Antich-Rojas,
L. Servera, 51 - 971563395
2 i 3 de maig de 9 a 22.30: Fcia. Ladaria, Pl.
Marxando, 2  - 971836524

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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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

És Artà un poble que millora?

Actualment a Artà es fan poques coses
importants, per no dir cap. S’han aturat
les obres del clavegueram i no es veu
idea de seguir. No s’ha acabat
l’enllumenat públic d’un gros barri i no
sembla tampoc idea de continuar. Es
fan els plenaris cada dos mesos, llevat
de qualcun d’extraordinari, i això
demostra la poca feina que hi ha en
marxa o en perspectiva. Alerta quan no
es parla d’un estament, en aquest cas el
nostre Ajuntament, tant per bé com per
mal. Les crítiques són a vegades tan
bones les negatives com les
constructives.
Per exemple: ens han fet arribar una
queixa que hem pogut comprovar i que
és ben hora d’arreglar. Es tracta
d’asfaltar dos carrers que de veritat
estan plens de clots i que són el d’Ausias
March i de Josep Sureda Blanes,
ambdós dins un voltant de pocs metres.
És ver que a dits carrers hi ha poques
cases però sí que hi ha locals comercials
i a més hi ha bastant de circulació.
També sabem de dos clots que es
cuiden de tapar-los de tant en tant però
tornen sortir ben aviat. Un és al carrer
Gran Via cantonada Jaume III. L’altre
al carrer de Santa Margalida just haver
passat el d’Argentina. També un tram
de Rafel Blanes és intransitable. Què
passa? No hi ha voluntat de fer les
coses o de no fer-les bé? És temps
d’aprofitar els pocs diners que tenim i
invertir-los millor.
No passem per un poble descuidat!!!
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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

Passat festes
Setmana Santa 2009

Passaren les festes de Pasqua amb
un temps que a estones amenaçava
pluja, però els actes principals es
pogueren realitzar sens cap mena
d’ensurt que pogués fer suspendre la
celebració.
Al capvespre del dia del Ram es va
celebrar l’acte del Pregó a Sant
Salvador, enguany a càrrec de Catalina
Thomàs Sard Moragues. Moments
abans l’Orfeó Artanenc ens va
delectar amb unes interpretacions
pròpies de Setmana Santa, dirigit per
la nova directora Maria Antònia Serra,
la qual va fer que els cantaires sortissin
lluïts i molt aplaudits pels nombrosos
assistents.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

Els vint minuts que va durar el pregó
van ser realment curts gràcies a la
bona eloqüència de la pregonera, la
qual va desglossar un tema molt adient
a la Setmana Santa que havia de
començar.
Arribat el Dijous, a l’esplanada del
convent s’hi congregà un nombrós
públic per contemplar l’acte
sacramental de la Santa Cena, el qual
va ser ben interpretat pels seus actors
ben dirigits per l’entusiasta Miquel
Mestre Genovard. Seguidament i en
processó, conduint els «passos» i  el
Sant Crist, es dirigiren cap a l’Església,
lloc on pogueren adorar la seva figura.
El Divendres Sant la vetlada va ser a
l’incomparable marc de l’esplanada
de Sant Salvador, on es va interpretar
l’acte del Davallament de la Creu,
resultant com cada any quasi
insuficient per a les persones locals i
foranes que no es volen perdre una
escenificació tan ben aconseguida.
Acte seguit i en processó es dirigiren
a la parròquia, lloc on es féu la
celebració de l’enterrament del Cos
del Crist dins el seu espectacular
sepulcre.
Així es va arribar al darrer acte popular
que tanca les festes de Pasqua i que
és l’Encontre del Crist ressuscitat
amb la seva Mare just davant la Sala,
com ja és costum de fa molts anys.
Moments abans uns quants feels
s’havien resguardat davant el Centre
per por d’una brusca i tothom portava
el paraigua, però es va aclarir i
l’encontre es va fer sense més raons.

Passat festes
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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Acte seguit es va fer acompanyament de les imatges fins a la
parròquia, on es celebrà l’ofici major de Pasqua, temple que va quedar
ple de gent que va assistir a l’ofici. Realment és aquest un acte
popular-religiós al qual molta gent gaudeix d’assistir i donar-se
mútuament els molts d’anys. A la sortida el temps s’encarregà de fer-
nos obrir el paraigua però va fer poca pluja i a més no va banyar ningú.
Cap incidència digna de mencionar, ja que com dèiem abans el temps
va acompanyar per poder celebrar tots i cada un dels actes populars
de la Setmana Santa d’enguany.
Només uns petits detalls que es podrien esmenar, i és que l’ordre dins
les processons podria ser més estricte, ja que a molts indrets es queda
desfeta la desfilada per l’accelarada marxa d’alguna confraria.
També es nota a faltar des de fa uns pocs anys manco assistència de
penitents i sobretot l’absència de la Banda de Música el Divendres
Sant, essent aquesta una impressió bastant generalitzada de moltes
persones que contemplen el pas de les processons i que es demanen
per què s’ha restat l’assistència musical. L’enhorabona a la banda
pels altres actes i també a l’Orfeó.

Passat festes
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Del demés una enhorabona a tots els
organitzadors dels mencionats actes
de Setmana Santa, i com no als actes
litúrgics de les esglésies, els quals
segur que la secció parroquial pot
comentar positivament.
Per molts d’anys.

Passat festes
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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

Artà acollirà una de les semifinals del Mallorca Prix 2009
El proper dia 2 de maig, el polisportiu
d’Artà acollirà una de les semifinals
del Mallorca Prix 2009. Durant ell
matí l’equip representant
d’Artà competirà contra els
membres d’altres equips
formats per joves de distints
pobles de Mallorca. En
aquesta ocasió l’equip arta-
nenc, que vestirà de blau,
s’haurà d’esforçar per supe-
rar als equips provinents de
Santa Margalida, Muro i
Ariany. El Mallorca Prix és
una iniciativa molt interessant
organitzada per la Direcció
Insular de Joventut del
Departament de Joventut i
Igualtat del Consell de
Mallorca amb l’esperit de
fomentar la relació entre el
jovent de Mallorca i facilitar
la dinamització dels joves en
els diferents municipis de
Mallorca. Mallorca Prix té
format de gimcana, i treballa
aspectes relacionats amb el
nostre territori, potenciant en
les proves físiques i d’habilitat
els aspectes de jocs coopera-
tius, treball en equip, foment
de la participació i de la
socialització dels joves, així com el
coneixement de temes culturals
centrats en fets i personalitats de la
nostra illa. La participació i la implicació
dels municipis en aquesta edició ha

estat valorada molt positivament ja
que ha augmentat el nombre de pobles
inscrits: de 30 a l’edició de 2008 a 40

en l’edició d’enguany. Aquest
increment de participació ha suposat
haver d’ampliar el nombre inicial de
semifinals. Els municipis inscrits en el
Mallorca Prix participen en una

primera fase a les semifinals progra-
mades, en horari de matí i horabaixa.
A cada una de les 10 semifinals es fan

4 proves físiques o d’habilitat
per equips, 1 prova física o
d’habilitat conjunta entre els
quatre municipis que compe-
teixen en aquella semifinal,
una prova escènica i una
prova cultural. El municipi
que resulti guanyador de cada
semifinal participarà a la gran
final, que tindrà lloc el dia 20
de juny, al municipi d’Inca.
S’ha de dir que totes les
semifinals seran enregistra-
des per Televisió de Mallor-
ca, que emetrà un resum de
cada una de les semifinals i
de la gran final. Els
participants podran veure la
seva participació —una
motivació més perquè hi
participin els joves— a la
vegada que facilita la difusió
i el ressò de l’activitat. Els 10
equips guanyadors de les
semifinals, que participaran
a la gran final, obtindran
diferents premis, amb
materials esportius, i el
guanyador d’aquests equips
guanyarà un viatge de cap

de setmana per fer esports d’aventura.
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Visita Institucional de la Presidenta del Consell

El dilluns passat dia 20 d’abril la
presidenta del Consell de Mallorca
Francina Armengol, va retre una visita
a Artà per veure de prop les necessitats
i mancances que té el nostre poble.
Sabem que va visitar la Residència
Posada dels Olors per assabentar-se
de les deficiències i necessitats de dit
centre.
A les 13,30 hores va tenir una reunió
a la sala d’actes del Teatre amb molts
representants de les distintes
associacions del nostre poble.
A la taula presidencial a més de la
presidenta Armengol,  hi foren
presents Joan Font de Cooperació
Local, la Consellera de Joventut i
Igualtat,  Pepa Ramis i el batle d’Artà
Rafel Gili, el qual va presentar a dits
contertulis. Va prendre la paraula la
presidenta la qual va excusar l’hora
intempestiva de dita reunió i demanar
als presents que fessin les
suggerències o demandes que
volguessin exposar.
Foren molts els representants
d’associacions locals que aixecaren
la veu per exposar els problemes que
tenen dins els seu ambient. Quasi tots
varen coincidir en que el problema
més greu era l’economia, demanant
ajuda supramunicipal. A més dels
problemes propis dels associats també
sortiren preguntes relacionades amb
la construcció de la ronda de Ses
Pesqueres, ses Païsses, els camins
rurals, el Parc Natural, el Monestir de
Bellpuig, com es repartirien els diners
que el govern Central ha promès als
ajuntaments per eixugar dèficits i altres
despeses, etc.
La presidenta va deixar que tots els
que volguessin exposassin els
problemes que patim a Artà. Després
va contestar que actualment el Consell
té unes prioritats per invertir i donar
subvencions. En primer lloc per l’obra
social i pública, necessitats polítiques
i de protecció de dependents. Que
tendria en compte totes les sol·licituds

de les quals havia pres bona nota i que
es faria el possible perquè arribassin
ajudes per resoldre els problemes més
urgents. Va dir que el Patrimoni era
una de les coses que es tendrien més
en compte, com per exemple pel
monestir de Bellpuig, Ses Païsses.
Sobre la ronda de Ses Pesqueres el
batle intervingué per aclarir que estava
dins els projectes a realitzar el 2011.
Francina Armengol afegí que es
tendrien en compte l’obertura dels
camins rurals públics i que per tal

efecte hi havia una comissió en
contacte amb la plataforma del Pla
Territorial dels ajuntaments per donar-
ne solucions.
Resumint aquesta reunió, Bellpuig té
la impressió de què és bo i positiu que
la presidenta del Consell tengui
contactes directes amb la gent
responsable dels municipis, però
sembla que les solucions seran sempre
a llarg plaç.
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TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET

Reparació de vehicles en general

Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques

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

S’arrenda
aparcament zona

Es Collet

Informació al tel. 699 578 144

El Consell de la Joventut canvia les inicials
La nova direcció del Consell de la
Joventut ha decidit unes quantes
reformes internes, a més i per tal de
donar-se a conèixer ha proposat
col·laborar activament amb les festes
de Sa Colònia de Sant Pere. A partir
d’ara el Consell Local de la Joventut
d’Artà «CLJA» és passarà a dir,
«CJAC» Consell de la Joventut d’Artà
i sa Colònia, cal recordar que és un
òrgan participatiu de les funcions del

qual són informar, consultar i fer
propostes per dissenyar la política en
matèria de joventut i planificar
activitats per donar a conèixer i
estimular la participació dels joves en
la vida associativa artanenca. Es
defineix, també, com a òrgan de
participació sectorial, quant a l’àmbit
d’actuació pública en matèria de
joventut amb la finalitat d’integrar la
participació dels joves del municipi i

de les seves associacions en els
assumptes municipals. Més
informació a la web; http://
clja.balearweb.net/
CJAC

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 fins
demà divendres dia 24. 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. Prop del Coll Baix, al
Mal Pas (Alcúdia)l, hi trobam
arquitectura singular, pintura clàssica
i art contemporani (pintura, escultura,
instal·lacions). Visitarem el Parc
d’escultures a l’aire lliure, l’Espai
Sokrates, la sala-museu on s’exposen
els Retrats d’Infants (obres entre el s.
XVI i XIX) i el jardí de roses, amb més
de 100 varietats de rosers.

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

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 !!!

Conferència: el càncer colorectal

El passat dimecres, dia 15 d’abril, va
tenir lloc a la sala d’actes del Teatre
d’Artà una conferència informativa
sobre el càncer colorectal. La
conferència fou organitzada per
l’Associació Fet per Dones i va
comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Artà. Gina Calpin,
presidenta de Fet per Dones, fou
l’encarregada de presentar els
conferenciants i de donar la
benvinguda i les gràcies al públic
assistent. La xerrada informativa va
comptar amb la presència de la
doctora Catalina Vadell, Cap
d’Oncologia de la FHM, del doctor
Andreu Sansó, Cap de Digestiu de la
FHM, de Maria Concepción Blanco,
metge de família del CS Nuredduna i
de Catalina Garau, Psicooncòloga. Els
quatre especialistes aprofitaren per
explicar quines són les característiques
del càncer colorectal, les seves
possibles causes i tractaments. També
varen deixar clar que, tot i ser el
càncer més comú entre la població
masculina i comptar amb un bon
nombre de dones afectades, també és
un tipus de malaltia que actualment
presenta un tant per cent molt elevat
de cura. Al final de la xerrada es va
cedir la paraula al públic perquè els
especialistes poguessin contestar a
les preguntes que se’ls formulaven.
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noticiari
Paella de Betlem

Recordam que demà divendres serà
el darrer dia per comprar els tiquets
per la Paella Gegant que es celebrarà
aquest diumenge en motiu del final de
curs de l’Escola d’Adults de
l’Ajuntament d’Artà.
Podeu comprar el vostre tiquet a
l’Ajuntament d’Artà, a Ses Escoles i
a l’Edifici Municipal de la Colònia de
Sant Pere. Preu únic 5 euros.
D’altra banda, us informam que el
primer bus gratuït que surt a les 11
hores dels Jardins del Collet ja es ple,
per la qual cosa n’hem posat un altre
a la vostra disposició que surt a les
11.45 del mateix lloc. Serà
imprescindible, però, que us apunteu
el dia que compreu el tiquet.
Animau-vos a venir!!
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

noticiari
Incorporació de nous músics a la banda
La banda es veurà reforçada amb la incorporació de 13 músics provinents de l’escola de música

El proper dissabte, dia 25 d’abril, a
partir de les 17.30 hores, la Banda de
Música d’Artà realitzarà un
passacarrers per passar a recollir pel
seu domicili els nous músics que
s’incorporaran a la formació. En
aquesta ocasió la volta serà bastant
llarga ja que en total s’han d’incorporar
13 nous músics que passaran a formar
part de forma activa de la plantilla de
la banda. Els nous músics que
s’incorporaran són: Jaume Mestre
Servera, Sebastià Sureda Matamalas,
Miquel Franco Palou, Miquel Cursach
Galmés, Miquel Moll Gili, Josep Bernat
Espinosa, Tomeu Esteva Sureda,
Natalie Pérez, Joan Alzina Maria, Joan
Marc París Caselles, Diego Carrillo
Amer, Josep Bisbal Zafra i Maria
Magdalena Palou Obrador. Una
vegada que tots els membres hagin
estat recollits, el passacarrers
finalitzarà al Teatre d’Artà on la banda
té previst realitzar un concert molt
especial en el qual oferiran una selecció

de bandes sonores de pel·lícules. Es
tracta de les músiques més conegudes
i emblemàtiques de la història del
cinema recollides en un original
programa: West Side Story, Titànic,

Indiana Jones, Love Story,... Les
entrades es podran aconseguir al
Teatre per un preu de 8 euros.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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noticiari

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

Canvis de circulació

Des de la setmana passada s’ha fet
efectiva la remodelació circulatòria
d’alguna de les vies del poble. Els
carrers Fondo, de l’Hort, de Son
Servera, del Ponterró i la Plaça del
Pare Llinàs han modificat el sentit de
circulació per la qual cosa és normal
que ara hi hagi certes confusions entre
els veïnats. Com és natural, aquestes
reformes s’han fet amb la intenció de
donar més fluïdesa a aquests carrers
i facilitar el trànsit rodat.

L’artanenc Cristòfol Santandreu és ascendit a general de Divisió

El nostre paisà Cristòfol Santandreu
Ferrer ha estat ascendit a general de
Divisió de la Guàrdia Civil el passat
dia 8 d’abril, en un nomenament que
va fer el Consell de Ministres segons
Reial decret 564/2009, basant-se en
la proposta de la ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras.
Cristòfol Santandreu, com segur
tothom sap, va néixer a Artà el dia 5
de novembre de 1947, té per tant
actualment 61 anys. La seva
trajectòria professional no pot ser més
brillant, ja que ha arribat a una
categoria que molts pocs poden
presumir de tenir.
Bellpuig el va entrevistar el 30 de
gener del 2004, quan era coronel de la
Zona de Balears amb destí a Palma,
càrrec que va ocupar el 16 d’octubre

del 2000. Al juny de l’any següent,
2005, era ascendit a general de Brigada
i destinat a ocupar la VI Zona de
València amb les comandàncies de
València, Alacant i Castelló. L’any
2006 fou condecorat amb la Gran
Creu de la Reial i Militar Ordre de San
Hermenegildo, essent ja general de
Brigada.
Cristòfol Santandreu va deixar un gran
record de la seva feina a la nostra
Zona de Balears i ben segur que
també ho ha fet als altres llocs on ha
exercit la seva professió. Ho
demostren els fets i la categoria on ha
arribat.
Des d’aquestes línies, Bellpuig li vol
fer arribar la més sincera enhorabona,
extensiva a tots els seus familiars.
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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

Celebrar la Setmana Santa a la Colònia de Sant Pere

Quan dic celebrar em referesc, és
clar, no al fet de passar uns dies de
vacances en la nostra localitat, sinó al
fet de participar en els actes religiosos
que en aquesta setmana es
commemoren.
A una persona que hi participi per
primera vegada la sorprendrà la
senzillesa en què es despleguen tots
els actes i tendrà la impressió que
guaita a un món distint, diferent del
que li ofereixen els «tinglados» que
sobre la Setmana Gran del
Cristianisme, mostren tots els canals
de la televisió. No es trobarà amb uns
actes perfectament organitzats, com
la paraula «santa», sinònim de
perfecte, ens pot suggerir.
Unes celebracions compartides.
Les celebracions  es preparen entre
moltes persones, i cada una hi aporta
el que sap i pot. En certs moments es
percep un cert nerviosisme, conseqüè-
ncia de costums atàviques que
fermaven aquests actes a ritus
minuciosament establerts, el quals
barraven el pas a l’espontaneïtat o
improvisació en situacions
imprevistes.
Una comunitat en procés de
recerca.  És tracta d’una comunitat
que fa un procés, que aprèn a fer-se
responsable del seu propi
funcionament, que romp el marc
establert per una tradició que l’havia
dotada de persones (monges i

capellans) que es cuidaven de tot i en
el qual tot estava a punt i en el seu lloc
en cada moment precís. Aquest marc
s’està perdent, les monges s’han tingut
que anar i els pocs capellans que
queden han d’atendre a moltes
realitats en espais de temps limitats.
S’és obert un nou camí ple de
sorpreses, en el qual caldrà donar
resposta personal i comunitària a les
noves situacions que es presentin.

Funcions molt concorregudes. La
participació en la funció i processo del
Dijous Sant i en la processo de
l’Encontre i ofici de Diumenge de
Pasqua fou massiva.

En conjunt es pot afirmar que foren
uns actes de tots, que afavoriren la
pregària i donaren a aquestes dies
anomenats sants el caire de religiositat
austera que les és propi.
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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
Consell Parroquial. Els membres
del Consell Parroquial han treballat
molt i bé. I els resultats han estat una
Setmana Santa molt digna. La coral i
l’orgue han acompanyat totes les
celebracions establint en tot moment
un diàleg harmònic amb els preveres
i el poble. La presència de la banda de
música d’Artà en el moment de
l’Encontre del dia de Pasqua va donar
rellevància i significació al símbol del
triomf de Crist sobre la mort, pedra
fonamental del Cristianisme i contrastà
amb la processó silenciosa del Dijous
Sant i amb els actes austers de les
anteriors funcions.
El Consell Parroquial, nucli que mou i
dinamitza la nostra comunitat cristiana
és reduït. La seva presència casi
imperceptible és, no obstant,
imprescindible perquè la comunitat
cristiana de la Colònia seguesqui
gaudint de bona salut .

Pancaritat a l’Ermita de Betlem
Dia 13, segona festa de Pasqua, foren molts
els coloniers i persones lligades a la nostra
localitat per motius de vacances, família o
amistat, que es traslladaren a peu o en cotxe
a l’Ermita per gaudir d’una jornada de
pancaritat ben completa: missa, dinar de paella
i de les darreres panades, rubiols i crespells.
La pujada a l’Ermita, pels qui ho feren a peu,
va permetre gaudir d’uns horitzons
primaverals. Al matí, un cel ennuvolat  reflectit
sobre la mar, donava la sensació que l’horitzó
no hi era i que el mar i el cel eren una mateixa
cosa. La meteorologia s’anunciava plujosa,
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

presagiava, així mateix, canvis
d’humor amb obertures al cel per on
guaitar un sol blanc, de primavera. El
camí estava humit, el torrent rajava i
del penya-segats brollaven cortines
d’aigua, que tocades per la llum del sol
semblaven miralls. La font de la
Bernada, poc abans d’arribar a
l’Ermita, sorprengué per la quantitat
d’aigua que vessava. Cal dir que la
baixada mostrava el mateix panorama,
però més lluent i il·luminat. Les
argelagues de bosc o gatoses
esclataven de flors grogues i petites,
mostrant el costat salvatge de la natura.
Aquest paisatge de silenci, amb el
verd  intens de les figueres, i el bosc
brostant per tot arreu ens feia pensar
i sentir que La Colònia i els seus
entorns segueixen essent un tros de
paradís que s’és escapat de la febre
formigonera que durant anys  ha
copsat les nostres illes.
El passeig fou, en poques paraules, un
joiós gaudir d’un dia de primavera que

començà plujós, (record d’un llarg
hivern), i una tarda assolellada, (presagi
d’un càlid estiu).
El dinar a l’esplanada de darrera
l’Ermita, al qual assistires prop de 200
persones, fou un dinar de germanor
en el qual tots compartirem la paella
que cuinaren en Jordi Jaume (Pistola)
i un grup disciplinat d’ajudants que

com sempre demostraren
coneixements i ofici. El temps va
acompanyar i els que per por a la pluja
havien agafat paraigua el pogueren
mantenir aplegat.
Els beneficis de la paella van al Consell
Parroquial i han de servir per ajudar al
sosteniment del culte i de l’església de
la Colònia.

Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general
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Racó del poeta
POEMA DEL DESENGANY

Mussitant un nom de dona Amb penes clavades fondes
el desengany retornava. el desengany retornava.

Prou s’havia allunyat l’hora Del mar pujaven incertes,
d’aquella cita anhelada, remors de cadència estranya...
quan a la fi pogué entendre Ingrats saluets de dubtes?
que havia esperat de bades. O murmuris d’oblidança?

Abrigat amb el desfici Amb la ment confusa i trista
el desengany retornava. el desengany retornava.

No es compliren els desitjos, Joan Mesquida. Del seu llibre «ENTRE
uns delits no es desfermaren, EL SERRAL I L’ESCUMA»
quatre mans que no desferen
l’íntim plaer d’unes ànsies,
uns llavis que no s’obriren
en clavellers de besades.

Sota el fanal de la lluna
el desengany retornava.

Entre el camí i la bardissa
xop de rou el blat tombava,
i els grills llimaven la reixa
per on sortiria l’alba.

En memòria de Isabel Capó Rotger

El passat dia 14 d’abril, de sobte i per
sorpresa, ens va deixar Isabel Capó
Rotger de Can Mengol. Bel, com era
coneguda entre les seves amistats,
era una persona que es va saber
adaptar als canvis que li tocaren viure.
La seva vida no fou gens fàcil, però
mai va acotar el cap. Destacava per
tenir una gran fortalesa i un gran
coratge que, a més, sabia transmetre
a les persones que  l’envoltaven.
Fou una dona amable, que sempre
tenia bones paraules per a tothom.
Una dona que va haver de ser el pilar
de la família i que va viure fins al
darrer moment amb plenitud. Tothom
l’estimava, ja que es feia estimar per
la seva senzillesa i la seva alegria.
Madò Bel tengué una família que
sempre va estar al seu costat i ella

gaudia de la companyia de tots (filla,
gendre, nétes, besnéts, ...). Per això,
vull exclamà ben fort i amb orgull que
era la meva padrina. Esperam que
descansi en pau devora les persones
que també estimava i que ja no eren al
seu costat. Sempre et recordarem i
t’estimarem, perquè el teu somriure
ha quedat entre nosaltres.

Herminia Planisi
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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

Club Nàutic
Assemblea: sessió ordinària i sessió
extraordinària
Dissabte 18 d’abril el Club Nàutic
celebrà assemblea ordinària i a
continuació extraordinària en les quals
es tractaren els punts següents:
Sessió Ordinària:
El President Lluís López va obrir la
sessió saludant els 38 socis assistents.
A continuació el Tresorer En Mateu
Llodrà va donar lectura, resumint certs
aspectes, del dossier lliurat als socis,
el qual en 67 pàgines desarrolla els
punts següents:
1. Memòria del exercici 2008
2. Balanç de situació
3. compte  de pèrdues i guanys
4. Despeses previstes i reals 2008
5. ingressos prevists i reals 2008
6. Tarifes de socis per a 2009
7. Tarifes trànsits 2009
8. Pressupost exercici 2009
9. Proposta plec de condicions del
lloguer de la Cantina
10.Proposta de la Junta directiva
referent a la renovació del contracte
a la Sra. Débora Ruth Ajzenszlos, per
una durada de 4 anys.
Memòria 2008. De la memòria del
exercici 2008, a més de les moltes
activitats dutes a terme tals com, actes
socials, activitats de vela i d’altres
modalitats, criden l’atenció, per la seva
repercussió directa sobre tots els socis,
aspectes com gestió de la Cantina,
ingressos per entrada de nous socis (8
socis 160.000€), la bona gestió del
restaurant, que ha passat de ser un

problema a convertir-se en una font
d’ingressos, les obres realitzades en
el port, així com de manteniment i
conservació de les instal·lacions.
En economia és remarcable que per
primera vegada en molts d’anys es
passa d’un negatiu de caixa de
217.383’65 € a un positiu de
273.461’29 €. Lo qual suposa una
disminució notable del endeutament
del Club i consolidar la  liquidesa de
l’entitat.
En aquest capítol es dóna, igualment
compte de deutes (22.373’25€)
anteriors a l’entrada de la nova
directiva, corresponents a exercicis
anteriors a 2007 i que  diferents
empreses (Electro Hidràulica, Repsol

Gas Butano i Ferros Artà) reclamaren
i justificaren no haver cobrat. Aquests
deutes estan també eixugats.
És igualment interessant la
remodelació que s’ha  fet en tot lo
referent a condicions i contractes de
personal tant de l’administració com
de marineria, vela  i neteja.
En el capítol de gestió ambiental, el
mateix que en altres àmbits, l’informe,
lliurat als socis, fa autocrítica del que
s’ha aconseguit i especialment del
que falta per aconseguir.. S’han fet
coses, però es constata que en queden
moltes per a fer i que no es pot estar
del tot satisfets amb els objectius
obtinguts. D’aquesta auto avaluació
se’n deriven tot un seguit de projectes

de la Colònia
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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per a l’exercici 2009, tals com:
actualització i millorament de tota
l’acció ambiental i més inversió en
cursos de formació.
Exercici 2009
La previsió de despeses + inversions
per al present exercici, coincident en
la previsió d’ingressos és de 988.400€.
L’informe s’estén en una exposició
detallada dels preus dels diferents
serveis i, tenint en compte l’actual
situació econòmica, es mantenen
estables o inclús en algun servei baixen.
Es preveu un nou programa de
comptabilitat analítica que millora
l’actual sistema i el dotar les oficines
de tot el material necessari per
convertir-les en una administració àgil
i moderna d’acord amb les exigències
del nostre temps. Es té previst així
mateix ampliar el sistema de seguretat
i realitzar inversions per un total de
171.400€.
Sessió extraordinària
En aquesta segona part de
l’assemblea es tractaren dos temes
pels quals els socis han mostrat sempre
molt d’interès i especial sensibilitat:
Cantina i Restaurant.
 Cantina. La Directiva presentà a
l’assemblea el plec de condicions que
ha de regir el concurs d’adjudicació i
explotació del local. S’estableix com
a punt de partida una renda no inferior
als 4800€ anuals més IVA. En l’apartat
3.10 del plec de condicions es fa
constar que en l’adjudicació es tendrà
molt en compte el criteri d’atenció i
servei als socis i que seran tinguts

molt en compte les referències que al
respecte s’aportin i el bon servei que
es proposi. L’assemblea donà suport
unànime a la proposta. A partir de
molt prest s’obriran els terminis per a
la presentació d’ofertes.
Restaurant. La Junta Directiva va
manifestar la seva satisfacció en la
forma com l’actual inquilina ha complit
els seus compromisos amb el Club i el
servei que ve donant als socis i va
proposar la renovació del contracte
per a quatre anys,  proposta que fou
majoritària ment acceptada amb dos
vots en contra i tres abstencions.
Un dels beneficis per als socis que es
fan constar en els plecs de condicions
d’adjudicació de  Cantina i Restaurant
és de què «els socis, incloent

acompanyants o convidats que
acreditin la seva qualitat de tals,
gaudiran d’un descompte no inferior
al 10% sobre els preus establerts».
En els precs i preguntes President i
membres de la Directiva aclariren
conceptes i incorporaren gairebé totes
les esmenes que els socis
raonablement exposaren.
Una assemblea ben preparada i ben
duita que honra a la Directiva i a la
gerent del Club Bàrbara Nebot Vives.

de la Colònia
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Amics de la Música
Concert d’orgue

Dissabte passat tingué lloc el concert
corresponent a la primavera dels que
organitza habitualment l’Associació
Amics de la Música. L’orgue, en certa
manera inspirador primer de la
mateixa associació, en sigué una altra
vegada protagonista i, a poc a poc,
anam gaudint de l’ampli repertori
d’aquest instrument.
El convidat de dissabte fou l’alemany
Bernhard Marx, solista i professor al
Conservatori de Rottenburg. Ens
preparà un programa basat en dos
blocs temàtics o formals. La primera
meitat girà al voltant de la música
litúrgica alemanya, amb dues Choral
Variationen -variacions sobre un
coral luterà- de, respectivament, el
gran mestre J. S. Bach i el seu
admirador Mendelssohn. Fantàstica
progressió en l’ús dels registres, que
treu a la llum admirablement les
capacitats de l’instrument. La segona
meitat es basà en referències més
contemporànies, i tingué com a
protagonista la música per a orgue del
segle XX. Per una banda, homenatge
pòstum al mestre mallorquí Antoni
Martorell amb la interpretació del seu
ricercar damunt l’himne Gloria Te
Salve Regina. Bernhard Marx va
tenir la sort de poder tocar davant del
mestre Martorell fa pocs mesos durant

un festival d’orgue a l’illa i va poder
gaudir de la seva lucidesa i
coneixements.
Finalment, un Prèlude et Danse
fugueé del compositor francés Gaston
Litaize, professor del mateix Marx,
serví de contrapunt a la vetlada. El
ritme de rumba (sic) s’amagava
darrera les harmonies contemporànies
d’una peça certament atrevida.
Com a nota d’humor musicològic -al
meu entendre, prou alemany-, l’amable
professor Marx agraí els aplaudiments

amb dues peces, una polka i una marxa,
composades anònimament per a un
tipus d’orgue que es feia servir a les
cases particulars de Suïssa quan les
grans nevades impedien els feligresos
arribar a l’església i els obligaven a
celebrar la missa a ca seva. Com es
va poder sentir, no només tocaven
himnes luterans, amb aquells orgues...

RCC

Associació de Persones Majors
Assemblea General Ordinària
Amb puntualitat i gran assistència de
socis es celebrà diumenge 19 d’abril
l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació de Persones Majors.
El President Llorenç Planisi obrí la
sessió amb paraules de benvinguda a
tots els socis i agraint al Centre Cultural
el poder celebrar en aquest local
l’assemblea i dinar.
El Secretari Lluís López llegir l’acte
de l’anterior assemblea la qual fou
aprovada per unanimitat. A

continuació va anar desgranant punt
per punt tot un enfilall d’activitats, que
posen de manifest la capacitat
organitzativa i de feina de la directiva:
Dinars i sopars en ocasió de festes
populars (Verges, Sant Antoni,
assemblees...), viatges culturals, sovint
amb col·laboració amb entitats
bancàries (Sa Nostra, Sa Caixa i Banca
March), activitats de formació i lleure
(llatra, tall i confecció, macramé,
gimnàstica), conferències sobre

automedicació i conservació i millora
de la memòria...
El punt referent a informació sobre
l’estat en que es troben les gestions
amb l’ajuntament d’Artà referent a la
construcció del nou local, havia
despertat expectació. S’esperava que
el President podria aportar alguna
novetat. I no fou així. Les coses
segueixen igual. La novetat pot ser hi
ha que veure-la amb la convicció del
President de què una vegada remoguts
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de la Colònia
els obstacles que impedeixen iniciar
l’obre, doblers no en faltaran i amb
dos bulls les faves seran cuites. Sa
veritat es que a comptar pel temps
que fa que couen ja podrien estar a
punt de servir. Va parlar, evidentment,
de les normes subsidiàries, a punt
d’arribar al seu termini final, de la
voluntat decidida del Sr. Batle de posar
fil a agulla el més prest possible i
d’una sèrie de tòpics que ja tothom
coneix. Prest en Llorenç començarà
el seu tercer mandat com a President
de l’Associació i esperam que es
compleixi allò de: «a la tercera va la
vencida».
A continuació la Tresorera Magdalena
Cursach va explicar l’estat de comptes
i balanç de l’exercici 2008. El saldo
total reflectia en data de 31.12.08
unes entrades per diferents conceptes
de 10.168,08€ i unes sortides de
3303,24€. Sorprèn com amb tants pocs
doblers l’associació és capaç de
presentar un balanç d’activitats tan
ample i positiu. Res d’estranyar que
els socis premiassin la Directiva amb
un càlid aplaudiment.
Acte seguit es passà a constituir la
Junta Rectora que ha d’organitzar la
convocatòria d’eleccions. Aquesta
Junta estarà formada per: Victòria
Piris, com a presidenta, Maria Fiol,
presidenta suplent, Francisca Riera,
secretària i Francisca Mas, secretària
suplent, seran vocals Antònia Martí i
Mari Garcias.
Hi hagué precs i preguntes referides
casi totes al tema de la construcció del
nou local.
En aquest punt un flaire i fum que
sortia de casseroles amb un arròs de
peix que hagués tornat la vida a un
mort començà a estendre’s pel local.
S’acabaren les xerramecas i els

comensals, mentre assaborien un plat
tan ben cuinat, no es cansaven d’alabar
el cuiner. Al final el President demanar
uns aplaudiments per a En Jordi, el
qual les va rebre abaixant el cap tres

vegades en mostra d’agraïment a la
seva humil persona.
Enhorabona i gràcies a la Directiva
que tan dignament acaba aquest
mandat
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Enfrontem críticament alguns tòpics sobre la nostra llengua
El pensament crític és fruit de la
reflexió, de l’anàlisi profunda i
l’avaluació de la consistència dels
arguments, opinions o afirmacions que
la gent assumeix com a vertaders,
sense una verificació. Implica aturar-
se a pensar i informar-se bé, anant
més enllà de les impressions i les
opinions. És l’únic que mereix el nom
de pensament intel·ligent. No es fa de
tòpics establerts que cobren aspecte
de veritat a força de repetir-los. Com
es pot veure, en parlar de pensament
crític ens referim a criteri o seny, i no
a crítica xafardera.
Aquell que sols és capaç de repetir el
que ha escoltat, sense reflexió, anàlisi
i verificació del que repeteix, és una
persona que viu del capet dels altres,
sense pensament propi, és una persona
alienada. Engolir talment el pensament
predominant és perillós, perquè sovint
està manipulat per interessos dubtosos.
Qui es creu el que es diu sense un
judici racional, cau en el prejudici.
Qui vulgui acostar-se a un pensament
crític, independent, autònom, propi, ha
de passar pel sedàs els tòpics,
prejudicis, estereotips, opinions..., per
destriar la palla del gra. Si no és així i
no avaluam les fonts d’informació,
estam exposats a la manipulació subtil,
que sovint està contaminada
d’interessos no confessats o
inconfessables. Així funciona, per
exemple, gran part de la propaganda
comercial.

Apliquem ara aquests criteris als tòpics
que manegen gran part dels estrangers
i peninsulars, i també,
desgraciadament, una bona part dels
mallorquins respecte de la nostra
llengua, el català, i la seva versió
mallorquina. Analitzem, amb algunes
de les moltes preguntes que ens
podríem fer, la consistència que tenen
alguns tòpics freqüents:
1) «El mallorquí és sols un dialecte»,
volent manifestar que és
menyspreable, de poca importància,
mentre el castellà és una llengua.
¿Les llengües quan es parlen no ho
fan totes en forma dialectal? ¿No és
la llengua, en si mateixa, sols un
referent formal, que no es parla enlloc?
¿L’andalús, l’argentí, l’extremeny, el
bolivià... parlen una llengua o un
dialecte?
2) «La llengua oficial de tot Espanya
i de tots els espanyols és el castellà»,
perquè així ho diu la Constitució. ¿El
que diu la Constitució és, fort i no et
moguis, vàlid i encertat? ¿Altres aliens
a un territori i a una cultura poden
decidir la llengua que s’ha de parlar a
un territori i una cultura externa? ¿No
és el català, amb la seva variant
mallorquina, la llengua de Mallorca i
dels mallorquins? ¿No passa de mida
que els mallorquins estant a ca nostra,
Mallorca, haguem de defensar la
nostra llengua?

3) «Habla cristiano», amb la
connotació semblant al que dèiem en
el primer punt: una llengua quasi
inacceptable, poc correcta, com si fos
un castellà mal parlat i de categoria
inferior. ¿El català és una llengua
inferior al castellà, a l’italià, al danès...
o a qualsevol altra?
4) «El català és un idioma que no
serveix per anar pel món». ¿El grec, el
suec, l’italià, el kiswahili, el polonès...
i mil altres idiomes, serveixen per anar
pel món? ¿Seria millor que tots els
idiomes fessin ull i en quedàs només
un i ens entendríem tots? ¿Seria
enriquidor o empobridor la desaparició
de la majoria de llengües? ¿Realment
tenir un idioma comú va contra els
idiomes existents?
5) «És una llengua que tanmateix
morirà». ¿Ens hem de conhortar amb
aquest resignat «tanmateix», tan
mallorquí? ¿No depèn de nosaltres la
seva vida i la seva mort? ¿Quan mor
una llengua sols mor una manera de
parlar o també mor una manera de
veure el món, una part essencial d’una
cultura i identitat? ¿Li hem de fer
l’eutanàsia, pensant que «tanmateix»
la pell ja és del llop?
6) «El mallorquí no és català». ¿I el
menorquí, l’eivissenc i el solleric
tampoc? ¿Tot això són llengües
distintes? ¿El murcià i el mexicà són
castellà? ¿Els polítics són els que han
de decidir damunt temes lingüístics,
com a València? ¿No és una estratègia

carta al director
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massa vella allò de «divideix i
guanyaràs», perquè ens deixem
manipular?
7) «Per respecte i bona educació hem
de parlar en castellà als forasters,
que, mal faci anys que viuen a Mallorca,
no s’han dignat a aprendre a parlar en
mallorquí». ¿No hauria de ser al revés
això? ¿No és el que s’ha assolat a
Mallorca el que s’hauria de adaptar,
per respecte i educació als mallorquins
i la seva llengua? ¿No serà que ens
han fet creure que la nostra llengua és
inferior a les altres, i hem agafat el vici
de girar la llengua totd’una que estam
davant un foraster? ¿No demostra
poc interès i una certa prepotència el
no haver fet l’esforç de parlar en
mallorquí els que fa anys que viuen a
Mallorca?
8) «Me fa vergonya sentir parlar en
castellà a un mallorquí perquè se li
nota tot d’una l’accent». ¿Això no
succeeix al 99% dels que parlen una
llengua que no és la seva? ¿No
valoraríem molt que, per exemple, un
alemany parlàs el castellà o el
mallorquí tan bé com el parlam
nosaltres, maldament el seu accent
denotàs que no és la seva llengua?

¿No admiram l’estranger que parla
correctament un idioma que no és el
seu, maldament estigui tenyit amb
l’accent del propi?
9) «El mallorquí (català) no és una
llengua culta i no serveix per expressar
segons quines coses». ¿No serà que
ens han creat un complex d’inferioritat
i durant molt de temps ha estat una
llengua marginada? ¿No ens feren,
als que tenim més de 40 anys,
analfabets en el nostre idioma? ¿No
tenim una literatura tant o més rica i
antiga com qualsevol país? ¿No serà
una certa tendència a l’autodenigració
la que ens fa parèixer que les coses
estan  més ben dites en castellà?
10) «Els defensors del català són
exagerats, nacionalistes i radicals». Si
no defensam nosaltres la nostra
llengua, qui ho farà? ¿No és una
injustícia potejar una llengua, part
fonamental d’una cultura? ¿No és de
persones normals defensar-se quan a
un li punyen l’ànima, ferint-li la dignitat
i manyuclant-li la identitat? ¿No és de
persones ben nascudes estimar la terra
que les ha vist néixer i l’heretat cultural
que han rebut? ¿Són també exagerats,
nacionalistes i radicals els castellans

que defensen el castellà? Defensar el
que estimam i que a més són drets
lingüístics, ¿no és el que correspon?
Com va dir en Goebbels, ministre de
Propaganda d’en Hitler, «una mentida
contada mil vegades es converteix en
veritat»; deixa tal petjada que arriba a
convertir-se sovint en una creença, o,
al manco, confon i fa dubtar. L’opinió
pública moltes vegades no és més que
l’opinió publicitada.
Que cadascú, aplicant el pensament
crític, tregui les conclusions del conjunt
de tots els tòpics que ens han penjat i
que es repeteixen sovint. Són molts
els mallorquins als que, dolcet dolcet,
han duit a escoltar el sermó, assimilant
com si res, els tòpics destructors de la
pròpia llengua. No vulguis ser tu un
d’ells!

     Mariano Moragues
  Vocal de l’OCB d’Artà

carta al director

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel



24 abril 2009
Número 809

26
 426

Na Caragol celebra el Dia de la Terra

Dia 22 d’abril se celebra arreu del món
el Dia de la Terra. Aquesta celebració
fou iniciada l’any 1970 amb la intenció
de sensibilitzar la població sobre els
problemes mediambientals que ja es
patien en aquell moment. Aquests
problemes no només no s’han solucionat
sinó que han augmentat. És per això
que des del departament mediambiental
de Na Caragol s’ha cregut necessari
celebrar d’una forma activa el Dia de la
Terra amb els alumnes. Les activitats
que s’han duit a terme durant aquesta
setmana han estat diverses: tallers
mediambientals, cançons i jocs,
activitats conjuntes per a tot el centre,
... En aquesta edició del Bellpuig no
podem mostrar fotos ja que el tancament
de l’edició no ens ho permet, però el
proper número ja veureu quines coses
més xul·les que hem fet.

Jocs de la terra
El dia 22 d’abril, dimecres, farem jocs
de la terra a les 5 h a Na Batlessa. El
tipus de jocs són: jocs de bimbolles,
tallers, etc. A l’escola el dilluns sembram
llavors per tota l’escola, el dimecres
vendrem vestits de verd, el divendres
farem una mandala amb elements de la
natura i el dissabte farem una diada
amb els pares per arreglar el jardí i
l’hort de l’escola. Esperam que tothom
participi a les nostres activitats. Gràcies.
Laura Montoro, Maria Bel Algaba,
Josep Rejon, Joan Fornés, Maria Inés
Eichmann.

noticiari escolar
Na Caragol



 27
24 abril 2009
Número 809

27
 427

noticiari escolar
Els alumnes d’ESO a la Talaia Moreia

El dimecres 8 d’abril, els alumnes
d’ESO del col·legi Sant Salvador férem
una excursió a la Talaia Moreia. El dia
no es presentava massa bé, ja que el
vespre havia plogut i el cel estava
nuvolat, però decidírem partir i va ser
una bona elecció, ja que l’excursió va
valer la pena. La primera part es va
fer amb bicicleta, fins a les cases de
l’Alqueria Vella, acompanyats per la
Policia Local i Protecció Civil. Allà
començà la part de caminar, amb una
aturada al campament dels soldats
per berenar i reposar forces. De tant
en tant, alguna gota ens visitava, però
sols varen ser avisos. Del campament
dels soldats fins el peu de la Talaia
caminàrem més d’una hora, gaudint
primer de tota la vista d’Aubarca i
després de tota la badia d’Alcúdia, on
ja lluïa el sol. Quan s’acabà el camí,
ens trobàrem amb el Caló als nostres
peus i tota la part de la Colònia.
Quedava la mitja horeta més feixuga
però també la més entretinguda. A
prop de les 12 del migdia arribàrem a
dalt i poguérem veure tota gran part

de l’extensió del Parc de Llevant.
Quatre gotes ens avisaren que era
hora de tornar i així ho férem. Per
tornar es va dur un bon ritme, ja que
era tot pràcticament costa avall.
Tornàrem a aturar al campament dels
soldats per dinar i després un altre cop

cap a l’Alqueria Vella. Agafàrem les
bicicletes i novament escoltats per la
Policia Local i Protecció Civil tornàrem
cap a Artà. Va ser una bona activitat
per acomiadar l’escola i començar les
tan esperades vacances de Pasqua.

I PER A PASQUA………….CRESPELLS.

Els nins de l’escoleta d’ 1 i 2 anys varen fer crespells, ho passaren d’allò més bé, juntament amb les seves mestres
pastaren   , observaren i sobretot passaren molt de gust.  Quan acabaren, les educadores enfornaren i cap a casa a tastar-
los.

Sant Salvador
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Creació d’un centre de persones adultes a Artà

La revista Bellpuig entrevista Jaume Alzina Mestre, director de l’IES Llorenç Garcías i Font, per parlar de la creació
d’un CEPA (Centre d’Educació de Persones Adultes) a Artà.

Bellpuig: En primer lloc, explicau
què és un CEPA?
Jaume Alzina: Un CEPA és, com
indiquen les seves sigles, un Centre
Educatiu de Persones Adultes. Els
CEPA’s són centres de titularitat
pública que depenen de la Conselleria
d’Educació i Cultura. El seu objectiu
és el d’oferir a les persones adultes la
possibilitat de completar o d’ampliar
la seva formació acadèmica, d’obtenir
una determinada titulació o de
preparar-se per accedir a d’altres
estudis postobligatoris o superiors.
B: Quan està previst que entri en
funcionament el CEPA d’Artà?
J.A.: A partir del proper curs
acadèmic 2009-2010. El CEPA d’Artà
s’ubicarà a les dependències de
l’Institut, tot i que tendrà un
funcionament autònom, amb un equip
directiu i un claustre de professors
propi, i amb una organització i un
sistema de funcionament independent
del de l’Institut. El CEPA d’Artà
actuarà com a centre d’àmbit comarcal
i, per tant, comptarà amb dues aules
externes, una a Capdepera i una altra
a Son Servera.

B: Com ha estat possible la creació
d’aquest CEPA?
J.A.: Com sabeu, ara fa quatre anys,
al curs 2005-06, a l’Institut Llorenç
Garcías i Font començàrem a impartir,

en horari dels capvespres, els cursos
d’educació secundària per a persones
adultes o cursos d’ESPA. Val a dir
que la iniciativa de sol·licitar aquests
ensenyaments la va prendre l’equip
directiu de l’Institut. La Conselleria
d’Educació, a partir de la proposta
que presentàrem, va signar un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Artà i el nostre centre es va convertir
en un dels pocs instituts d’educació
secundària de la part forana de
Mallorca en aconseguir l’autorització
per impartir aquests ensenyaments.
Posteriorment, en el curs 2007-08
aconseguírem ampliar l’oferta

educativa amb els cursos de
preparació per a les proves d’accés
als cicles formatius de grau superior i
a la universitat per a majors de 25
anys. Els resultats foren satisfactoris,
tant pel nombre d’alumnes matriculats
a aquests cursos, com pels resultats
obtinguts ja que 10 i 8 alumnes,
respectivament, aconseguiren superar
les proves esmentades. Actualment,
tenim un total de 59 alumnes
matriculats a aquests cursos de
preparació per a les dues proves
d’accés i 53 alumnes matriculats als
diferents cursos d’ESPA.

entrevista
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A partir d’aquests resultats i de la
demanda potencial d’aquests tipus
d’estudis, des de l’equip directiu
pensàrem que la consolidació
d’aquesta oferta educativa no seria
possible sense la creació d’un nou
marc organitzatiu. I això significava,
de fet, proposar la creació d’un
CEPA. La Conselleria d’Educació
coincidia amb els nostres
plantejaments i, immediatament,
acceptà la  proposta que va exposar
en una reunió que convocà amb els
responsables municipals. Finalment,
s’ha pres la decisió i als fullets sobre
l’oferta educativa a les Illes Balears
per al curs 2009-2010 ja hi consta el
nou CEPA d’Artà.

B: Quins estudis es podran realitzar al
futur CEPA d’Artà?
J.A.: En principi, a més dels estudis
que ja oferim actualment (els d’ESPA
per aconseguir el títol de graduació en
ESO i cursos de preparació per accedir
als cicles formatius de grau superior i
a la Universitat), també està previst
que l’oferta educativa abasti d’altres
tipus d’estudis com són, per exemple,
diferents cursos de català, de castellà,
d’idiomes estrangers, d’informàtica i,
fins i tot, d’ESPA a distància. Amb
això, el nou CEPA es farà càrrec
d’una part important dels cursos de
formació acadèmica per a persones
adultes del nostre municipi.
Naturalment, els principals beneficiats
seran els nostres conciutadans que,
sense la necessitat d’haver-se de
desplaçar a d’altres municipis,

gaudiran d’una oferta educativa
pròxima, molt interessant i de gran
importància per a la formació
acadèmica i, fins i tot, professional.
També, l’Ajuntament d’Artà se’n
veurà beneficiat ja que no s’haurà de
fer càrrec de les despeses que
representen els cursos dels
ensenyaments que, fins ara, incloïa en
la seva oferta educativa dels cursos
d’adults.

B: Quina ha de ser la participació del
nostre ajuntament en aquest nou
CEPA?
J.A: En principi, si fa no fa, la mateixa
d’aquests anys. És a dir, la signatura,
imprescindible, d’un nou conveni de
col·laboració amb la Conselleria
d’Educació. Mitjançant aquest
conveni, el nostre ajuntament ha de
seguir aportant una persona
encarregada de la consergeria i d’una
dotació econòmica per a les despeses
de manteniment semblant a l’actual,
que és de 4.500 euros anuals. Potser,
també s’haurà de fer càrrec de les
despeses d’una persona que ajudi a
completar la neteja del centre. En tot
cas, pensam que no hi ha d’haver
problemes en aquest sentit ja que
l’ajuntament ha mostrat la seva
disposició favorable a signar el conveni
aviat.

B: Com valorau, en conjunt, aquesta
oferta educativa adreçada a les
persones adultes?
J.A.: Molt positivament. Cal tenir en
compte que actualment el 38% de la

població de les Illes Balears no obté el
títol d’ESO. Aquest percentatge és
molt superior al de la mitjana estatal,
que és del 30%, i col·loca la nostra
comunitat en una de les que presenten
una taxa de fracàs escolar més
elevades de tot l’Estat.
Per altra part, quasi el 45% dels joves
de l’arxipèlag d’entre 18 i 24 anys no
aconsegueix completar els estudis de
la secundària postobligatòria
(batxillerat i cicles formatius). Basta
veure que la mitjana estatal és del
31% i que, a determinades comunitats
com Navarra i el País Basc, aquests
percentatges se situen, tan sols, entre
el 15 i 17 %.
Tot plegat, al meu entendre, representa
que les Illes Balears, pel que fa a la
formació acadèmica dels joves (si ens
atenem als percentatges abans
esmentats) es troben en una situació
extraordinàriament preocupant,
d’emergència educativa, diria jo, sobre
la qual cal actuar de pressa si no
volem perdre definitivament el tren de
la modernitat. I els CEPA’s
representen, per a molts dels qui en el
seu moment no pogueren, o no
volgueren, completar els estudis, una
segona oportunitat de formació, una
segona possibilitat per subsanar l’error
terrible que suposa haver abandonat
els estudis prematurament.
Pensem que la millor inversió que es
pot fer en l’economia es troba en el
camp de l’educació, de la formació
acadèmica i professional. I, ara, en
temps de crisi, aquesta afirmació és
encara més palesa.

entrevista
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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.

Apòstol per voler de Déu

L’Església era molt jove i donava
testimoni de Jesús amb aquella força
i valentia que venen de l’Esperit Sant.
No feia molt de temps que el primer
màrtir i diaca Esteve havia vessat la
seva sang degut al magnífic
testimoniatge que estava donant de
Jesús. El jove Saule aprovava la mort
d’Esteve. Però de cop i volta Jesús
ressuscitat surt a l’encontre de Saule,
transformarà la seva vida i la primera
reacció serà demanar «què voleu que
faci Senyor?». El perseguidor
esdevindrà en apòstol, en Pau.
Pau és conscient que ell és apòstol, no
perquè ho hagi decidit pel seu compte.
Ell sap que és un cridat, un escollit per
fer present a Jesús dins el món que li
toca viure i l’hi agradarà identificar-
se com: «Pau, apòstol per voler de
Déu».
Tots podem ser com Pau, ja que ell és
un fidel representant de la seriositat i
profunditat de la pregunta que tota
persona s’arriba a fer en un moment
o altre. I quant aquesta pregunta es
topa amb Jesucrist un no es queda
indiferent i si ho fes, és perquè realment
no s’ha aturat a mirar dins aquella
paraula, mirada, acció sempre nova i
recreadora.
També avui el Senyor crida a ser
deixebles seus. Jesús «necessita»
pastors que siguin servidors del seu
ramat, amb una clara consciència que
Ell és l’únic Pastor. Deixebles que no
tenen por ni complexos, ni desànims

davant la duresa del moment present,
perquè saben a qui han confiat la
pròpia vida. Només així sentirem la
seva mirada i correspondrem
entregant-nos a Ell.
El ser capellà és una entrega humana
i com sempre abraçar quelcom implica

també renunciar a algunes coses, així
com assumir responsabilitat i
compromís, fets que actualment
costen de viure amb normalitat. Però
per aquells que ens sentim cridats a
seguir el camí del Natzarè sabem que
la renúncia sempre és per una
grandesa i bellesa més gran que el que
es deixa enrere i constitueix una font
de vertadera alegria.
Tal vegada la por sigui l’obstacle més
gran per respondre a la crida del

Senyor. És curiós que en la Bíblia, una
de les expressions que més repeteix
Déu al seu poble és: «no tingueu por».
Tal vegada perquè Ell sap que la por
paralitza i acovardeix.
No cal dramatitzar la manca de
vocacions al sacerdoci, encara que
sigui un problema greu. En la situació
actual cal confiar en el Senyor, però
cal pregar que s’escolti més la proposta
de felicitat que Ell vol per cada un de
nosaltres. S’han de posar les
mediacions que estan al nostre abast
per fer real aquesta proposta perquè
l’home trobi l’atractiu de la vida
sacerdotal.
Des de la comunitat del Seminari
voldríem encoratjar als cristians de
Mallorca a ser fidels testimonis del
Ressuscitat, fent que en el si de les
nostres realitats hi tingui més cabuda
l’opció pel sacerdoci. Unes
comunitats on els joves es trobin amb
la bellesa de l’experiència cristiana i
no es topin amb obstacles, ni familiars
ni socials, a l’hora de proposar-se
entregar la vida a Jesús i als altres, no
com una heroïcitat sinó com a una
vocació més on la persona es sent
plenament realitzada.

Comunitat del Seminari Major
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noticiari
Reformes a Na Batlessa

La casa de cultura de Na Batlessa
està enrevoltada d’andamiatges, ja
que s’ha posat en marxa la primera
fase del procés d’adaptació i eliminació
de les barreres arquitectòniques als
edificis públics. De moment es
procedirà a la reforma de la teulada, i,
a continuació, s’iniciaran les obres
tant a l’interior com a l’exterior
d’aquest emblemàtic edifici artanenc
amb l’objectiu final d’eliminar
qualsevol barrera arquitectònica que
pugui impedir el pas a gent amb
dificultats motrius.

HORARI

Dijous i divendres de 19.30 a 21.30 h
Dissabtes i diumenges d’11.00 a 13.00 i de

19.30 a 21.30 h
Fins al 26 d’abril
A Can Cardaix
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Jaume Ferrer i Enric Mas, primer i segon classificat al Memorial David Gómez de
Pollença
Jaume Ferrer (Construccions Jaume
Danús) s’imposà, diumenge 19 d’abril,
al circuit urbà de Pollença, després de
protagonitzar una escapada que
finalitzà en solitari 36 segons abans
que el segon classificat, Enric Mas
(Construccions Jaume Danús), que
va fer una gran feina d’equip a l’altre
artanenc. Lluís Ferrer, l’altre artanenc
participant en la categoria, acabà en
cinquena posició. Cal destacar que
els integrants del Club Ciclista
Artanenc han guanyat 3 de les 4
proves disputades fins al moment.
D’altra banda, en categoria cadet,
guanyà el pollencí Sergio Gómez,
mentre que Jeroni Esteva
(Construccions Jaume Danús)
quedà en cinquena posició i Miquel
Àngel Ferrer (Construccions Jaume
Danús) acabà en vuitè lloc.
En categoria aleví, guanyà Luís Rivas,
mentre que l’artanenc Toni Ginard
(Construccions Jaume Danús)
acabà en 18a posició.

Enric Mas aconsegueix el segon lloc al trofeo de Pascua Ariany
L’artanenc Enric Mas
(Construccions Jaume Danús)
finalitzà en segona posició al selectiu
circuit urbà d’Ariany, per darrera de
Hector Alfonso (Bicicletes
Caldentey). Lluís Ferrer i Jaume
Ferrer (Construccions Jaume

Danús) acabaren en 10a i 12a posició,
respectivament.
Pel que fa a la categoria cadet, guanyà
Jose M. Caldentey (Roleauto),
mentre que Jeroni Esteva
(Construccions Jaume Danús) i

Miquel Àngel Ferrer acabaren 8è i
12è.
A més, participaren Francina Esteva
en categoria principiant, i Toni Ginard
en categoria aleví, en unes curses
amb premi per a tots els participants.

esports
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Voleibol
Toni Llabrés en el Campionat d’Europa juvenil

Del 4 al 9 d’abril es va celebrar a la ciutat
holandesa de Rotterdam el Campionat d’Europa
en la categoria juvenil, amb la participació de Toni
Llabrés amb la selecció espanyola. El fet de
participar-hi ja era tot una proesa, ja que tan sols
Espanya hi havia participat una vegada, a
Barcelona, aconseguint la 7a posició. La selecció
espanyola, amb un campionat increïble, aconseguí
la cinquena posició, cosa que li donava el
passaport pel Mundial d’Itàlia que es jugarà el
proper mes d’agost. Toni Llabrés, en les files de
l’Unicaja Almeria, va jugar tots els partits, en la
posició de lliure, realitzant un campionat
excepcional. Hi participaven 12 equips i quedaren
enquadrats en un grup amb Bielorrússia i França,
guanyant contra els primers per 3 a 0 i perdent amb
els francesos per 3 a 1. En els quarts de final
perderen contra la potent selecció polonesa, en un
partit on els espanyols no varen estar massa
encertats. En la lluita pel 5è lloc es desferen de
Bèlgica per 3 a 0 i en un gran partit derrotaren
l’amfitriona, Holanda, per 3 a 1, en un partit que va
ser ofert en directe per la televisió holandesa. Toni
va estar acompanyat pels seus pares i germà i
també per una altra família artanenca, i pogueren
veure en directe el gran campionat de la selecció
i patir a les graderies del pavelló Ahoy de Rotterdam.
Enhorabona a en Toni i a seguir fent feina.
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CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

S’arrenda
aparcament

Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent

Informació al tel. 971 83 64 38

Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques
Del 14 al 19 d’abril es celebrà a
Huelva el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques en les
categories infantil i cadet, amb àmplia
representació del Club Vòlei Artà.
La selecció infantil masculina, amb
Joan Alzina, Toni Ferragut i Albert
Piris, va ser la que obtingué millor
classificació amb un excel·lent 5è
lloc, que els jugadors balears
celebraren com si fos una victòria.
L’escenari dels seus partits va ser la
localitat d’Aljaraque i començaren el
campionat de manera espectacular,
guanyant els tres partits de la primera
fase: 3 a 2 a Galícia, en un partit molt
intens; 3 a 1 a Madrid i 3 a 0  a
Ceuta. Això els permeté passar com
a primers de grup i assegurar-se un
lloc dins els 8 millors d’Espanya. En la
segona fase començaren molt bé amb
victòria per 3 a 1 davant Astúries,
en un altre gran partit; després
perderen contra Andalusia per 3 a
1, cosa que obligava a guanyar a

esports

Canàries si volien lluitar pels 4 primers
llocs. Contra els canaris, que
posteriorment quedarien sots-
campions d’Espanya,  tot i fer un gran
partit perderen per 3 a 0. Els quedava
un partit, contra Extremadura, amb

la cinquena plaça en joc, i els
balears ho donaren tot,
remuntant un 0 a 2 en contra
per acabar guanyant 3 a 2.
Una cinquena plaça excel·lent
que va ser molt celebrada per
tot el grup i que demostrà el
gran ambient que va regnar
en aquesta selecció.
La selecció cadet femenina,
amb Maria Francisca
Infante, Maria Bel Silva,

Aina Ferragut, Pilar García i
Carme Sansó, disputà els seus partits
a Punta Umbria, aconseguint una molt
bona sisena plaça. S’ha de dir que
excepte Maria Bel Silva, que anà al
Campionat lesionada i sols jugà un
partit de lliure, les altres 4 jugadores
artanenques jugaren de titulars tots
els partits del Campionat. En la primera
fase compartiren grup amb
Extremadura, a la qual guanyaren
per 3 a 0; Astúries, que al final seria
sots-campiona, i amb la qual perderen
3 a 0 i en el decisiu partit guanyaren
a les gallegues per 3 a 1. Aquesta
segona posició de grup els assegurava
un lloc dins els 8 millors d’Espanya,
igual que als infantils. En la segonaSelecció Cadet femenina
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fase, començaren amb un gran partit contra les
catalanes, que acabarien quartes, perdent en
un igualadíssim partit, tot i el 3 a 0 final, amb
parcials de 25-23 / 25-18 i 32-30. Contra Madrid
era un partit clau si volien lluitar per les medalles,
però no pogué ser i caigueren per 3 a 1, amb
26 a 24 en quart set. Les madrilenyes, al final
aconseguirien el 3r lloc. Contra Cantàbria es
jugaven optar a la cinquena o sisena plaça si
guanyaven o setena i vuitena si perdien, i en un
partit duríssim aconseguiren la victòria per un
ajustat 3 a 2, després de remuntar per dues
vegades un marcador advers. En la lluita pel 5è
i 6è lloc, perderen amb les andaluses per 3
a 0, en un partit on el cansament de les jugadores
artanenques es notà. En l’apartat d’anotadores,
a destacar Pilar García contra Extremadura,
essent la màxima realitzadora de les balears
amb 14 punts i Maria Francisca Infante que
en la segona fase va ser la màxima anotadora
en els tres partits, amb 13 punts contra
Catalunya, 15 contra Madrid i 19 contra
Cantàbria.
La selecció infantil femenina, amb Joana
Maria Casellas i Marta Ginard, jugà els seus
encontres a Cartaya. A la primera fase els tocà
un grup de cinc i guanyaren 2 partits i en
perderen dos, aconseguint la tercera plaça.
Començaren guanyant 3 a 0 a Melilla;
perderen 3 a 0 amb la que seria sots-campiona,
Andalusia; perderen també davant Múrcia
per 3 a 1 i acabaren guanyant a Aragó per 3
a 2. Aquesta posició els donava opció de jugar
dels llocs 9 al 13. A la segona fase les coses no
anaren massa bé i perderen els 4 partits, ocupant
la posició 13. Contra Catalunya perderen 3 a
1 i Joana Maria Casellas va ser la màxima
anotadora balear amb 10 punts; amb

Cantàbria perderen 3 a 0; 3 a 1 amb Castella La Manxa i 3 a 1 amb
La Rioja. S’ha de dir que era un equip totalment renovat respecte a
l’any passat i que passaren amb bona nota aquesta primera experiència
amb la selecció.
La selecció cadet masculina, sense representants artanencs, ocupà
la vuitena posició.
En conjunt s’ha de dir que ha estat una de les millors participacions
de Balears, ja que 3 dels 4 equips han quedat dins els 8 primers, però
quan estàs tan a prop de dalt sempre es vol una mica més.
A destacar que la princesa d’Astúries, D. Leticia Ortiz, va assistir al
Campionat i va compartir dinar amb tots els jugadors i jugadores a

esports

selecció infantil masculina seleció infantil femenina
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l’hotel on estaven allotjats i alguna de
les nostres va poder dinar al seu costat,
tot una experiència.
Un bon grapat de pares artanencs va
seguir en directe el campionat i algun
dia havien de fer miracles per poder
assistir als diferents partits, ja que es

jugaven a localitats diferents. En
Tomeu Ferragut va crear un blog i
cada dia ens mostrava les millors
imatges del campionat i una crònica
de primera mà, cosa que ens va anar
molt bé i que se li ha d’agrair.

En definitiva, una gran experiència
per a tots, sobretot per als jugadors i
jugadores artanencs, que contribuïren
notablement als èxits de les diferents
seleccions. Enhorabona a tots.

Campionat de Balears infantil femení a Eivissa
Aquest cap de setmana es celebrarà
al poliesportiu «Es Vivers» d’Eivissa
el Campionat de Balears infantil
femení on hi participarà l’equip infantil
femení, Restaurant Son Bessó

Artà, com a Campió de Mallorca. El
divendres dia 24 s’enfrontarà a les
18.00 h al representant de Menorca;
dissabte a les 10.00 al representant
d’Eivissa i diumenge a les 12.00

tancarà la seva participació contra el
C.V. Bunyola. Molta sort a tot l’equip
i bon viatge a tota l’expedició
artanenca, que sabem que serà
nombrosa.

Segona Balear femenina
Una vegada disputats tots els partits
l’equip sènior femení ha quedat en 7a
posició, en una lliga molt igualada on
tan sols 3 equips han aconseguit
distanciar-se i 3 més han quedat
clarament despenjats. Les
artanenques han alternat grans partits,
sobretot contra els equips de dalt, amb
altres on no han estat tan encertades.
A destacar també que s’han perdut
bastants partits; per 3 a 2, com el
Bunyola, els dos de Vilafranca, un
amb el Porreres, un amb el Pòrtol i que
d’haver-ne guanyat algun s’hagués
acabat una mica més amunt. Tampoc
les lesions han ajudat massa, ja que
han jugat més de la meitat de la lliga
amb 6 jugadores justes. Així i tot, el
balanç és positiu, ja que l’equip ha
gaudit jugant a vòlei, i això era l’objectiu
principal i també ha crescut com a
equip, ja que hi havia bastants
incorporacions noves.

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 AD ALARO 20 19 1 0 59 14 1759 1356 39
2 CV VALLDEMOSSA 20 18 2 0 56 20 1727 1380 38
3 CV BUNYOLA 20 17 3 0 53 13 1565 1118 37
4 CV VILAFRANCA 20 12 8 0 41 36 1613 1513 32
5 CV OCTR PORRERES 20 10 10 0 40 33 1583 1486 30
6 CV PÒRTOL 20 10 10 0 36 36 1523 1471 30
7 IBESPORT ARTA 20 9 11 0 40 35 1626 1542 29
8 SANT JOSEP PORTOL 20 7 13 0 31 41 1473 1529 27
9 ESCORPI SANT FERRAN 20 5 15 0 21 49 1199 1592 25

10 RAFAL VELL 20 3 17 0 10 51 1067 1479 23
11 CV POLLENÇA 20 0 20 0 1 60 858 1527 20

SEGONA BALEAR FEMENINA. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP
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Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Capdepera, 19.04.09
Burguer King, 73
Hormigones Farrutx, 70
Parcials: (20 : 15)  (23 : 17)  (10 : 18)
(20 : 20)
L’equip artanenc jugarà la fase de
descens si no es produeix un miracle.
El partit de Capdepera el podem
considerar com un derbi, amb tot el
que això comporta, on l’equip artanenc
havia de guanyar o sí o sí.
El partit va estar controlat en tot
moment per l’equip local, però els
nostres no es volien desfer tant aviat
de les poques opcions que tenien per
no jugar la fase de descens.
La diferència màxima per part de
l’equip local va ser de 15 punts, però
que els nostres jugadors no varen
deixar que això anés a més i a falta de
5 minuts per a l’acabament del partit
la diferència tant sols era d’un punt a

favor de l’equip gabellí. Llavors
ocorregué el de sempre, 3 minuts
sense fer cap punt i 3 punts de
diferència que fan que el més segur és
que el  nostre equip hagi de jugar la
fase de descens.
L’estadística del partit va ser: Dalmau,
T. (16 Punts - 2 Rebots), Villalobos,
A. (14-3), Lliteres, X. (5-9), Gili, X.
(0-0), Alzamora, T. A. (2-2) –cinc
inicial- Gaya, A. (19-7), Bernassar,
A. (6-3), Cabrer, J. (4-3), Bover, O.
(1-3), Carrió, S. (3-0), Rosselló, M.
(0-1)
Sense eliminats

1a Autonòmica Femenina
Artà, 16.04.09
Gasóleos Mallorca, 74
Molinar, 68
Parcials: (19 : 19) (13 : 19) (21 : 15) (21
: 15)

Partit d’una gran intensitat el que
disputaren les primeres i terceres
classificades i que ens oferiren un
molt bon partit de bàsquet.
Un primer quart marcat per l’encert
visitant que va poder ser contrarestat
per les transicions ràpides de les
nostres jugadores. En el segon quart,
el Molinar va aprofitar el mal atac
posicional de les jugadores
artanenques (es va abusar del
llançament exterior i es va oblidar
donar pilotes a les jugadores interiors)
per anar-se’n amb avantatge en el
marcador.
La segona meitat les jugadores
artanenques varen sortir més
centrades i jugaren amb un puntet
més d’intensitat, i tenint en compte
que el Molinar va venir sols amb sis
jugadores, varen poder decantar el
marcador al nostre favor.
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.

VENDA:
HABITATGES de 2 habitacions, inclòs parking, 2 banys, gran cuina, galeria, porxo i terrassa
posterior en el primer pis (11 m2.).

DUPLEX de 3 habitacions i vestidor, situat a la cantonada, 2 banys, gran cuina,   galeria i un
«aseo».

APARCAMENTS a planta soterrani amb entrada de 5 mts d’amplada pel carrer Parres.

Informació als tels. 696 387 873 – 670 333 807.

2a Autonòmica Femenina
Artà, 19.04.09
CE Sant Salvador, 53
Atlètic Escolar, 31
Parcials: (10 : 08) (15 : 06) (13 : 09) (15
: 08)
Còmoda victòria de l’equip artanenc
enfront a un dels dos rivals més fluixos
de la categoria.
A l’equip artanenc li va costar entrar
dins el partit, però una vegada que
començaren a defensar amb intensitat
pogueren fer transicions ràpides
aconseguint una victòria que no va
perillar en cap moment.

Cadet Masculí
Artà, 19.04.09
Artà Flexa, 71
Bàsquet Inca, 43
Parcials: (12 : 12) (13 : 08) (20 : 04) (26
: 19)
Mal partit dels cadets que segueixen
dins una dinàmica negativa que hauria
de canviar de manera radical per poder
acabar la temporada de la millor
manera possible.
Vàrem sortir molt relaxats al partit i
amb un excés de confiança que no
aportava res positiu a l’equip i això ho
aprofitava el rival per no deixar-nos
escapar al marcador. Al segon període
per moments donàvem pinzellades de
bona defensa, però no servia per res
perquè no érem regulars en el nostre
joc.

Al descans ens vàrem adonar que no
era fàcil el partit i al tercer quart

vàrem sortir a maxacar i gràcies a una
bona defensa que ens permetia córrer
el contraatac, vàrem fer un parcial de
20-0 que només es veuria romput per
dues badades a falta de 20 segons. Ja
dins el darrer període seguírem bé en
atac, però en defensa tornàrem a
baixar la intensitat i el rival pogué fer
punts amb relativa facilitat.
Destacar el bon partit dels tres infantils
que han vengut ajudar-nos

Infantil masculí P1
Fases d’ascens
Artà, 18.04.09
Electrohidràulica, 63
Joan Capó, 38
Parcials: (16 : 06) (22 : 08) (13 : 13) (12
: 11)

Primer partit dels artanencs a fases i
primera passa per aconseguir una
plaça al grup especial per a la propera
temporada.
Partit disputat al poliesportiu de Na
Caragol on els jugadors d’Artà varen
sortir a la pista amb ganes de guanyar
el partit, i basant-se amb una bona
actitud defensiva els permeté poder
córrer el contraatac i aconseguir
cistelles fàcils. A l’atac de 5 contra 5,
eixamplaren la pista jugant amb
amplitud i pogueren atacar bastant bé
contra una defensa estàtica. Així, els
nostres varen aconseguir controlar el
partit i aconseguir una victòria que és
la primera passa per aconseguir una
plaça al grup especial. Enhorabona
als jugadors i a seguir fent feina.
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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

Mini Femení
Pla de Na Tesa, 18.04.09
Bàsquet Pla, 52
CE Sant Salvador, 22
Parcials: (08 - 02) (03 -06) (11 - 04)
(17 - 05) (06 - 04) (09 - 01)
Les nines sortiren molt tranquil·les a
la pista i l’adversari no va tenir massa
mirament, va sortir amb les piles
posades i quan les nostres jugadores
decidiren reaccionar ja fou massa tard.
L’equip mini femení després d’un
període de no competició a causa de
les vacances de setmana santa i que
el cap de setmana anterior ja
disfrutaren d’una setmana de descans,
a més de les panades i els robiols: tot
junt els van pesar una mica.
Des d’aquí animar-les per poder
afrontar aquesta recta final de la lliga
i força per seguir treballant en els
entrenament.
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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

Futbol
Tercera
15-04-2009
Els hi férem la Pasqua
Artà 3
Soledad 2
Un brillant Artà es va imposar en un
vibrant partit.
Començàrem bé el partit perquè en el
minut 16 Sureda marcava l’1 a 0 i el
Soledad no mostrava la diferència
que hi ha a la taula.
Pocs minuts després empatava l’equip
forani i poc abans del descans, tot i
que l’Artà no es deixava dominar, va
aconseguir capgirar el marcador amb
resultat d’1 a 2.
Però el millor estava per venir, encara
que ningú podia sospitar d’un desenllaç
tan emocionant.
L’equip local va sortir a la segona part
com ens té darrerament acostumats i
mai va baixar els braços tot i el
marcador en contra.
D’aquesta manera n’Isma marcà el
segon i s’encarregà també de marcar
un tercer golàs en el darrer segon de
partit fent la pasqua a l’equip solitari i
posant una mica de justícia en el
marcador.
Tot i ser un partit igualat per una
vegada la sort es va aliar amb nosaltres
i ens va servir per demostrar una
vegada més que en aquesta excel·lent
segona volta treure punts de ses
Pesqueres és una gesta difícil, ja que
els nostres jugadors encoratjats pel

nombrós públic, tot i haver-hi futbol
televisat a la mateixa hora, lluitaren
fins al darrer gol, és a dir, el darrer
segon.
És una llàstima que els de Segona B
no hagin tengut aquesta capacitat de
reacció que tenim nosaltres perquè si
no fos per ells segur que tendríem
l’Artà un any més a Tercera tot i que
encara tot és possible.
La setmana passada criticava el
vergonyós arbitratge que vàrem patir.
I com que no tot han de ser pals cap
a aquest col·lectiu vull destacar un
excel·lent Carrillo Losada, jutge del
partit. També és just dir-ho quan ho
fan bé encara que això hauria de ser
habitual.

06-04-2009
Sabem guanyar també contra 11 i
pico.
Artà 2
Poblera 0
En un dels millors partits de la
temporada l’Artà va confirmar el seu
excel·lent moment i va guanyar per 2
a 0 a un 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 sobretot 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 està 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 va esdevenir
el protagonista negatiu i s’alià amb
l’equip visitant.
Diferències de criteri escandaloses,
expulsions rigorosísimes, provocaren
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
per què 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.

Alevins F11
06-04-2009
Venguérem carregats.
Santa Mònica 0
Artà 9
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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.

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA

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 quant a nivell de joc.
I ens podem sentir contents perquè
l’Artà és un d’aquests
quatre. El Santa Mònica
no va ser rival i tan sols
destacaríem el seu porter
que tot i encaixar 9 gols
va salvar que fossin un
bon grapat més.
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’aquests 9 fou marcat per na
Desi.
Na Desi és una jugadora que mereix
tot el reconeixement i és el millor

exponent del qui estima aquest esport.
A pesar de no ser titular és 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 als que gaudíem

de la golejada ens va emocionar que
marcàs el seu primer gol oficial.

Prebenjamins
19-04-2009
Artà 4
Porto Cristo 1
Les vacances de Pasqua han anat bé.

C.E. ARTÀ: Francesc, Juan,
Miquel, Tomeu, Alberto, David,
Alexander (1), Carlos (2),
Sebastià (1) i Andrés.
Ha estat aquest el partit més
fàcil de tots els que dúiem fins
ara, cosa a la qual no estem
gaire acostumats.
Quan encara no havíem arribat
als 5 minuts de joc, ja anàvem
guanyant per dos gols a zero,
una pilota al travesser i una
constant presència dels nostres
jugadors a l’àrea del contrari.
Al final del partit el resultat va
ser de 4 gols a 1, un resultat just
vista la diferència que hi va

haver entre uns i els altres.
El proper partit serà el dissabte 25 a
les 11:15 h. a Campos.
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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
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Ponç Pons (Menorca, 1956) va ser un
lector precoç que, als deu anys, va
començar a fer poemes i va descobrir
que l’únic destí vivible era la literatura.
«Illòman» declarat que es considera
«menorquí fins al moll emblancat dels
meus ossos» i afirma que «Ser
menorquí és ser estranger pertot / Ser
menorquí és una malaltia», confessa
que escriu per a un lector invisible que
té les faccions mesclades de tots els
autors que estima (Pessoa,
Quasimodo, Seferis...). La seva obra,
plena de referències culturals i

reflexions ecolingüístiques, ha guanyat
prestigiosos premis (Cavall Verd de
Traducció Poètica, 1989: Quatre
poetes portuguesos. Ciutat de Palma,
Joan Alcover, 1995: On s’acaba el
sender. Flor Natural als Jocs Florals
de Barcelona, 1996. Premi de la Crítica
Josep Maria Llompart, 1995: Estigma.
Guillem Cifre de Colonya, 1995: Entre
el cel i la terra. Carles Riba, 1996: El
salobre. Viola d’Or als Jocs Florals,
2002: Nura. Alfons el Magnànim, 2004:
Pessoanes. Premi de la Crítica de
l’Associació d’Escriptors en Llengua

Catalana, 2004: Pessoanes. Premi
Ramon Llull, 2007. Premi Nacional
de la Crítica Catalana, 2007: Nura.
Premi de la Crítica «Serra d’Or»,
2007: Nura.) i l’ha convertit en un dels
poetes més importants de Les Illes.
Admirador de Spinoza, viu apartat del
món literari, tot repartint el seu temps
entre l’ensenyança (és catedràtic de
literatura), la dedicació a la família, la
passió per la poesia com a forma de
coneixement i el retir al camp en la
cabana d’una estància que es diu «Sa
Figuera Verda».

–Com escrius?
A mà, amb ploma o amb uns Pilot
petits de tinta blava i en paper reciclat
o darrera els folis impresos que he
corregit.
–Quan escrius?
Quan els meus fills eren petits escrivia
de nit.  Ara són grans i tenc més
temps. Solc escriure els capvespres o
els fosquets dins una caseta de llenya
que m’he fet al camp. No hi ha
electricitat i he d’encendre espelmes.
En el fons, sempre estic escrivint dins
el cap.
–Per què escrius?
Perquè sóc poeta i la Literatura és la
gran passió de la meva vida, perquè
no ho puc evitar, perquè em moriria
sense escriure o llegir, perquè: “No
puc ésser ni sóc més que Literatura”.
–Per què decidires fer-te

entrevista

escriptor?
No ho vaig decidir, hi vaig néixer.
Vaig ser un lector precoç i als deu
anys, després de fer el meu primer
poema, vaig descobrir que l’únic destí
vivible era la Literatura.
–Recomana’ns un llibre dels que
has escrit i explica’ns el per què
de la tria.
Crec que Nura, de moment, és el
millor llibre que he fet. He hagut de
menester tota una vida de lectura i
escriptura per poder fer un poema
així. Tot el que sóc, crec i sé hi és dins.
–Què és el que més t’agrada del
món que t’envolta?
La naturalesa. El camp, la mar, els
animals...  I moltes persones que estim
en concret, de forma real, perquè açò
de dir que un estima la humanitat sona
un poc fals i forçat.
–I el que menys?

La destrucció de la naturalesa, el canvi
climàtic, certes ciutats invivibles... i
moltes persones que es dediquen a
molestar els altres i a espenyar el
món.
–Què n’opines, dels mites de la
nostra cultura?
Que són bons i estimulants, necessaris:
Llull, March, Verdaguer, Mn. Antoni
Mª Alcover... Sóc un mitòman i un
fetitxista literari.
–Com es pot fer per crear un mite
popular –si és que en necessitam–
?
Sempre se’n necessiten, donen
cohesió i es creen per mèrits propis.
Per açò em dol que ningú no parli ja
d’Espriu o que a Manacor no vulguin
fer fill il·lustre o dedicar un carrer a
Miquel Àngel Riera. Una cultura que
no valora ni respecta els seus grans

Entrevista a Ponç Pons
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Viatges Llevant

autors no es mereix sobreviure.
–Com valores l’estat de la nostra
consciència cultural?
Confós, barallat, mediocre. Veig
massa sectarisme i partidisme cultural.
–Com qui vols escriure?
Com jo mateix, amb veu pròpia i agraït
pel referent de tots els autors que
estim.
–Quin és el sostre del teu ofici
d’escriptor?
Com diu un personatge de Toy Story:
l’infinit i més enllà... No tenc sostre,
veig la lluna i les estrelles. Jo cerc
Sentit i Veritat.
–Quin verí no hauríem de tastar
mai?
El verí de l’odi o de l’enveja, perquè
en lloc d’emmetzinar l’altre et maten
a tu. He descobert que per sobreviure
en el món literari són indispensables el
perdó i l’oblit.

entrevista
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

col·laboració

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

Del meu recer

Reflexió

Avui, més que mai, existeixen una
manca de valors que no fa molt teníem
per fonamentals i això produeix
filosofies oposades a les tradicionals,
amb comportaments que van en contra
de la manera de pensar de tota la vida.
I aquests canvis s’implanten dins la
nostra particularitat amb una rapidesa
insospitable, sense miraments de cap
classe.
Dic això perquè fa uns dies vaig llegir
un article que parlava de l’escriptora
francesa Françoise Sagan, qui als 19
anys va guanyar el gran premi de la
crítica, amb la novel·la «Buenos días
tristeza». Era de família rica i
d’intel·ligència privilegiada, amb una
llarga llista d’èxits literaris. Però, els
vicis en els quals va caure, segons ella
confessava a la revista R.S., l’han
duita a la runa total. Per altra banda,
també la que fou la més popular de les
presentadores de TV dels any 60 i 70
té el coratge de confessar que ha estat
víctima de la droga i del joc. El
comentarista, ve a dir «qui l’ha feta
que l’engrons». I que la serietat de la
vida radica només es viu una sola
vegada. No sembla ésser l’actitud
més encertada, a una revista que pretén
ser edificant i, per tant, seria, més
propi adoptar una postura més tolerant
i esperançadora.
D’acord, que un fet quan està fet no té
adob (Déu ens guard d’un està fet) ,

més hi ha que creure que davant unes
trevalades, siguin les que siguin, del
que es tracta es d’aixecar-se i entrar
per alguna de les portes o finestres
que sempre queden obertes. Per
exemple, la que ens du a una renovació,
a fer un canvi en la manera de viure.
Val la pena agafar aquestes noves
camades.
El passat és passat i només ens hem
de servir d’ell com una experiència.
Quan s’ha caigut, a vegades, costa
aixecar-se i ens fa por els reptes que
s’han de superar. Si Françoise Sagan
i Marisa Medina malgrat ja siguin en
la tardor, si deixen de manera definitiva,
els tassons de whisky, i tot l’enfilall de
mals vicis, dels que elles diuen que
eren esclaves, la frustració no serà
tan absoluta com si són una mica
tolerants amb si mateixes. Viure és
caminar, sense aturar-se.
La persona va aprenent a trobar els
seus propis mecanismes de reacció
davant el desequilibri que genera la no
consecució de les fites proposades.
Per altra costat, l’acceptació dels
propis límits fa que trobem molts racons
amagats, que ens fan possible créixer
i madurar amb una dosi d’esperança.
Com es veu, si hi ha un esperit positiu,
no es mira cap endarrere i es posa tota
la capacitat en viure d’acord amb tot
allò que sabem ens fa millors, com és
la cultura, i demés ideologies positives

i humanitzades. I sobretot que
sapiguem esborrar de dins nosaltres
tot el rancor que sens ha aferrat al
llarg de la vida. No acceptar
pensaments negatius i viure sense
cap classe de ressentiment. Perquè
com diu la que va ésser gran
presentadora Marisa Medina en el
seu llibre «Canalla de mis noches»
encara val la pena viure, cal intenta-
ho de ben nou.

Cristòfol Carrió i Sanxo.
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Tractaments i escomeses

Com dèiem en una de les columnes
anteriors, les generacions actuals
haurem presenciat un canvi
espectacular. Hem vist moments
crucials per al futur de la humanitat.
Noves formes han substituït usances
socials que havien estat immutables
durant segles. Però, el que es fa
necessari és mantenir la bona
convivència i, per damunt tot, anar
cercant sistemes que ens facin més
humans. Com deia Aristòtil, els
humans som animals socials que
inevitablement hem de conviure amb
els demés, dins una comunitat
organitzada.
Entre els costums socials més estesos,
la salutació ocupa un lloc prou destacat
fins el punt que són poques les coses
que es consideren de pitjor educació
que ometre el saludar. I és una prova
excel·lent, que diu molt a favor del qui
saluda, com a bon costum, a tots els
que ens trobam per la vida. Es clar
que en tot s’ha de cercar el punt mig,
indicador d’una actitud equilibrada.
Per què no és possible fer-ho dins el
ritme accelerat de llocs com a Ciutat.
És pegar a l’altre extrem, viure en una
mateixa finca i no saludar-se o el
desconèixer qui són els veïnats?
Avui dia resulta quasi obligat tractar
de senyor a qualsevol persona, mentre
que temps enrere suposava un dels
graus de la noblesa.
Fa uns cinquanta anys, el tractament,
solia ésser ben diferent. A les persones
de carrera, als empleats de l’Estat i
als que eren considerats rics se’ls
tractava de «vostè» i als nobles de
«vostre mercè».
El nom de Senyor es posava abans
del càrrec (senyor rector, senyor batlle,
senyor jutge). Quan es contestava
entre persones de la mateixa categoria
es feia amb una afirmació o amb una
negació, però en contestar a un senyor

s’afegia aquesta paraula: sí, senyor o
no senyor, (igualment per al femení).
Per altre costat, el don era anteposat
al nom de senyors o d’escala superior.
Dins la classe treballadora, els fills
tractaven als pares i majors de «vos»
i els pares als fills de «tu».
Els esmentats tractaments han
evolucionat de tal forma que el vos ja
no és tan popular i de esser un costum
tan arrelat, ha entrat en un període de
gran decadència Tota persona
desconeguda avui dia se la tracta de
vostè.
Als menestrals se’ls anomenava
mestre i a la seva esposa mestressa.
Als agricultors de certa categoria se’ls
deia l’amo i a la seva dona Madona.
Els jornalers molt majors rebien el
tractament del sen i la dona de classe
obrera de madò.
Pel carrer, amb gent d’igual categoria
es deia bon dia, bona tarda... i per
saludar a senyors o a persones de més
alt estament s’hi afegia el tenga..
Com podem veure, el tractament entre
les persones ha canviat molt, sobretot
dins els pobles de la ruralia. Avui, de
petits ja s’ensenya a tutejar els pares
i padrins. I al mateix passa als col·legis,
on els alumnes tracten de tu als
professors.
Els tractaments tenen la seva raó
d’existir i manifesten una especial
deferència a les persones que ocupen
determinats càrrecs, o per la seva
edat o per altres motius.
La moda estableix determinades
costums en el comportament social,
però convé no agafar excessives
confiances amb un tuteig indiscriminat.
Parlar bé poc costa.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Ses gloses de na Maria
Xoroia

Va per tota aquella gent
que valenta i decidida
afronta lo que li ve
en que sigui fora mida.

Els que dins els seus quefers
s’esforcen i dia a dia
reben crítiques d’aquells
que les diven: «jo faria...»

Perquè sempre es moviment
se demostra caminant,
és més fàcil solsament
arreglar coses xerrant.

De confiança un vot
per a qualsevol progrés,
aquell que fa lo que pot
ja no està obligat a més.

Maria Casellas

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



 47
24 abril 2009
Número 809

47

Sopa de lletres

Guillemots

 447

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

Cercau les següents paraules:
afortunat, senzill, reservat, apàtic,
feiner, just, eixerit, agraciat, coratjós,
passiu.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Soparem aquest peix al forn,
que surt boníssim. Convé que vagi al metge, que ha
tengut un atac d’això i no alena bé. 2. Aporten més
quantitat que a un altre. 3. Emperadrius russes.
Consonant. 4. Una de les lletres gregues. Quina
malada! 5. Hi ha res més guapo que es nostre poble?
Tractarà sobre, anirà de. 6. Uns dels caps militars. 7.
Harmonitza, va bé amb un altre, com una camisa i uns
calçons. Inflamat, ardent. 8. El déu dels encreuats.
Quants en vols? Arbre parent del nostre típic de
torrent. 9. Vehicle militar que, per sort, no veim per
les notres carreteres. Amb el que contam l’edat
d’una joveneta. 10. Enfangant el saïm. Com surt
millor el pollastre.
VERTICALS: 1. Rebia, aconseguia. Qui és el més
guapo de tots? 2. Contestaran. 3. Es dirigís. Component
el foc a la foganya, com deim per aquí. 4. Formeu una
paraula a partir d’una altra. De cap manera. 5.
Esmolen. Vocal. Consonant. 6. Com a can Bum, que
diuen. 7. Reben una finca amb l’obligació de pagar un
tant cada any. Consonant. 8. Les cares que té un
hexàgon. Amb això al fons de la mar el barco no es
mourà. 9. Anyellet. Deesa grega. 10. Tropes que
combaten les incursions enemigues.
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Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
Inici : El dilluns de cada setmana

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

Fa 40 anys
Abril del 69

Indudablemente, el «boom» turístico
ha elevado nuestro nivel de vida a
límites francamente insospechados
hace escasamente unas décadas. Los
electrodomésticos, automóviles,
viviendas, solares, ... auténticos
barómetros del confort acusan
porcentajes elevados. Se trabaja y se
gasta. Unos ahorran y, otros que son
mayoría, no. Los optimistas confían ir
escalando, subiendo cada vez más
alto, alegando la lejanía de la meta sita
en los países desarrollados.

Fa 25 anys
Abril del 84

A la col·laboració irònica xerrim-
xerram es podia llegir el següent
text (malauradament tan actual
encara) Bé, des clots ja no en parlarem
més. Al qui no li agradin que es vagi a
viure a un altre poble, i tothom feliç.
Només faltaria que per quatre bàmbols
que els molesten es clots, ala! corrents
a tapar-los. Ja estaríem bons! Si hi
foten de nas i el se palen, una altra
vegada aniran més vius. Déu ajudi a
s’enganat.

Fa 10 anys
Abril del 99

Per aquesta propera setmana està
previst l’inici de les obres de demolició
de tota la tabiqueria interior del
monestir de Bellpuig. Amb aquestes
obres, [...] l’església de bellpuig
recuperarà la seva fisonomia originària
de quan fou construït al segle XIII
com a lloc de culte. Tota la tabiqueria
posterior a la primera època serà
derruida deixant tan sols l’estructura
antiga. També està previst refer tota
la coberta.

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

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

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

Programació

Marc Armengol
http://tau.uab.es/~armengol/
Can Marc Site. Fa enginyeria
informàtica a la UAB. També em
moc pel Consell d’Estudiants de
Ciències, on entre alguns s’intenta
moure una mica la vida acadèmica,
sobretot de l’estudiant i tirar endavant
els projectes. Links interessants.

Ou de pasqua (virtual) – Viquipèdia
h t tp : / / ca .wik iped ia .o rg /wik i /
Ou_de_pasqua_(virtual)
Un ou de pasqua virtual és un missatge
ocult, o una capacitat amagada,
contingut en un objecte, com una
pel·lícula, un disc compacte, DVD,
programa informàtic, o videojoc.
L’origen del terme és sovint atribuït a
la pel·lícula El retorn dels morts vivents.

PC Hardware.org
http://pchardware.org/cat/
Tot el hardware del pc (maquinari) en
català amb el suport de PcHardware.
Programar Hardware en català,
muntatge d’un PC, instal·lació de
Windows, placa base,
microprocessador, memòria, discs,
targes ...

PC Kits
http://www.ctv.es/pckits/homec.html
Pàgina web per a aficionats,
professionals, estudiants i aficionats a
l’electrònica i als ordinadors personals
(PC’s). Informació, tutorials, links i
d’altres recursos d’electrònica.
Hardware dels PC compatibles.

Projecte Fressa 2008
http://www.xtec.cat/~jlagares/
Desenvolupament de materials
adreçats a l’educació especial;
Navegador web i escriptura per a
discapacitats, sistemes de
comunicació, … Aquí es parla i hi ha
recursos (download de «free» software
i pàgines web).

Sistema Operatiu Fiwix per 386+
http://www.fiwix.org/ca/index.html
Web oficial del projecte del
desenvolupament d’un sistema
operatiu UNIX-like anomenat Fiwix.
Hi trobareu molta informació sobre el
projecte. Està sent dissenyat i
desenvolupat principalment per usos
educacionals.



24 abril 2009
Número 809

50
 450

oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Divendres 24                      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                                        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 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

Dijous 30               CINE-CLUB
El luchador (The wrestler)
Director: Darren Aronofsky
Intèrprets: Mickey Rourke, Marisa
Tomei
Oblidat per la seva filla i incapaç de
mantenir cap relació, un lluitador
veterà sobreviu amb exhibicions de
tercera, però un atac de cor l’obliga a
retirar-se.
DRAMA · Versió original en anglès
subtitulada al castellà · No recomanada
per a menors de 13 anys  · Duració:
109 minuts

Diumenge 3     cinema                                  20h
LOS ABRAZOS ROTOS
Director: Pedro Almodóvar
Intèrprets:
Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca
Portillo
Un escriptor i guionista recorda,
catorze anys després de patir un
accident que el va deixar cec, les
circumstàncies que el van envoltar i la
dona de la seva vida, Lena.
No recomanat per a menors de 13
anys
DRAMA
Duració: 130 minuts

Dijous 7         Cinema                                        21h
GRAN TORINO
Director: Clint Eastwood
Intèrprets: Clint Eastwood, Cory
Hardrict
Un inflexible veterà de la Guerra de
Corea, amb una voluntat de ferro, es
veu obligat pels seus veïns immigrants
a enfrontar-se als seus antics
prejudicis.
No recomanat per a menors de 13
anys
THRILLER
Duració: 116 minuts

Divendres 8
IX MOSTRA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA
PIJAMA PARTY
ESCOLA DEL TEATRE (alumnes
d’Interpretació)
DIRECCIÓ: Massimo Pasqui
Preu: 4€ - Venda d’entrades el mateix
dia de l’espectacle de 19 h a 21 h
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TORNAREM EL DIA 8/V

cloenda
 452

Racó Segons la persona que ens ha cedit la fotografia per a la publicació, era el dia de la festa de Tots Sants i aleshores aquests vuit personatges devien tenir
l’edat d’uns 17 anys, no vol dir tots però sí la m

ajoria, això sí, eren bons am
ics de com

parsa, ben enllestits am
b roba de festa.

El lloc on els prengueren les fesom
ies segur que va ser el pati del fam

ós i quasi únic fotògraf artanenc d’aleshores, Jaum
e Lluïsset, del carrer d’A

ntoni B
lanes,

pel qual solien passar la m
ajor part dels que volien tenir un record per a la posteritat.

Per si teniu dubtes, els vos anom
enam

 d’esquerra a dreta.
D

rets: M
ateu B

lai, Toni Pantalí, Pedro R
ai i Joan M

urtó.
A

sseguts: Joan R
ibot, Toni M

ontseriu, Sebastià de Son Font i Jaum
e des Pont. (D

els vuit, ja n’hi ha quatre que són difunts.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


