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agenda

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.

TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
971 550730
http://www.infomanacor.com/
aumasa/

Tren
971 177777
ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
horaris_renfe.htm

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
 9 i 10 de maig de 9 a 22.30 h: Fcia. Cirer - Sa
Pedruscada, 9 –Capdepera. Tel. 971819133
Reforç 9 de maig de 9 a 13.30 i de 18 a 20:
Fcia. Salom, Artà
16 i 17 de maig de 9 a 22.30h: Fcia. Aguiló-
Sancho, C/. Pla d’en Cosset, 4 – Capdepera
Tel. 971563134
Reforç 16 de maig de 9 a 13.30 i de 18 a 20:
Fcia. Ladaria-Artà

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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sumari editorial

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

L’ajuntament fa, a poc a
poc…

No creim ni molt manco que les nostres
queixes i suggeriments facin accelerar
els arreglaments que sovint
denunciam, però la realitat és que a
l’editorial del 24 d’abril denunciàvem
dos clots i un tram de carrer de Rafel
Blanes del tot intransitable. Idò fa
pocs dies que aquest ha estat asfaltat
i tapats els clots esmentats a molts
altres carrers. Una cullerada de mel
als responsables i una enhorabona
també a l’ajuntament per haver
capgirat el sentit de la circulació als
carrers de Son Servera i Pontarró. És
una millora que trobam encertada,
encara que els veïnats es trobin de
moment un poc desconcertats.
Ara ja només falten dos carrers que
són els més urgents d’asfaltar: el
d’Ausias March i Josep Sureda
Blanes, els quals són del tot
intransitables. Però tot arribarà i
qualsevol dia quedaran com a nous.
També és ver que de clots, n’hi ha a
molts altres carrers.
Hi ha altres temes referents a la
circulació que també necessiten
arreglar. Per posar un exemple,
assenyalar passos de vianants al
creuer Gran Via-Santa Margalida. És
de caixó que hi fan molta falta a causa
de la perillositat existent. N’hi ha a
altres indrets que estan quasi esborrats
i és ben hora de repintar-los.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Vetlada musical al Teatre

El passat dissabte dia 25 d’abril tengué
lloc la incorporació de tretze nous
músics a la Banda de Música d’Artà,
tal com ja anunciàrem a la darrera
edició del dia 24.
A la tarda, la Banda en ple, amb
l’abanderat i el director al davant, van
recórrer els domicilis dels nous tretze
músics que havien de ser admesos
oficialment, en un acte molt emotiu.
A les 21 hores va tenir lloc al Teatre
una gran vetlada musical amenitzada
per la Banda, la qual va fer les delícies
del nombrós públic que omplia el
Teatre, interpretant amb bona nota
melodies de pel·lícules antigues i
modernes.
Des d’aquestes línies vagi la més
sincera enhorabona a tots i cada un
dels components de la Banda, que ja
són molts, com també als seus director
i subdirector, pel seu treball en pro de
l’afecció dels artanencs a la música.

Al final hi hagué entrega de rams de
flors, i forts aplaudiments a cada una
de les interpretacions.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Fi de curs d’adults a Betlem

El diumenge dia 26 d’abril es va
celebrar la tradicional diada del final
de curs de l’escola d’adults.
Prop de 500 persones es congregaren
a l’esplanada del quarter de Betlem
(segons el cuiner es repartiren 470
racions de paella).
A l’arribada de la gent i durant l’espera
del dinar, el grup de xeremiers van
interpretar cançons pròpies del seu
repertori, fent que la diada tengués un
caràcter més festiu. Abans del dinar
el batle va fer el tradicional discurset
donant les gràcies a tots els assistents,
i esperant que el dinar fes bon profit a
tothom.
Les paelles foren accelerades per
mor de l’insegur temps, a estones ben
ennuvolat, i a les 13 hores ja es repartia
la primera paella, que per cert va ser,
com sempre deim, no sabem si de
primera però sí molt ben condimentada
pel grup colonier amb el seu xef Jordi
Pistola al front. No hi faltà
l’ensaïmada, el gelat i la fruita i la gent
quedà satisfeta.
Al final hi hagué uns minuts de bel
cant a càrrec d’una espontània que
fou escoltada amb atenció i aplaudida
al final. Després la gent sembla tenir
puces i a pesar del dia assolellat tothom
va tocar soletes cap al poble. (Hem
d’esmentar que s’hi desplaçaren dos
autocars de d’Artà.)
Així mateix, un grupet d’homes i dones
que els agrada jugar a les cartes,
aprofitaren el bon temps per quedar
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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

 458

noticiari
més de dues hores gaudint de la bona
estada a un lloc tan privilegiat. Es va
fer un comentari general que és una
llàstima que no s’organitzi una
sobretaula de música, ball o
entreteniment per acabar la diada.
Incidències
Només un comentari que es va sentir
fent tertúlia. La prohibició de pujar
fins al quarter amb els cotxes a càrrec
d’una parella de la Policia Local,
situada a l’entrada del camí, quan al
voltant de l’esplanada hi havia bastants
cotxes aparcats, els quals segur que
ho feren en bon matí, però que feien
mal efecte. El suggeriment podria ser
per a anys propers adequar les voravies
i terrenys pròxims a l’esplanada per
tal que hi poguessin caber tots els
cotxes, ja que moltes persones són
majors i a més van carregades amb
viandes per fer el piscolabis i entrants
del dinar.
Del demés l’enhorabona a tothom.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca

 459

noticiari
Pujada a l’Ermita

El mal temps  hagué de perllongar la jornada pel dia 2.

Enguany el temps va jugar una mala
passada al dia 1 de maig. De bon matí
ja amenaçava brusca i els més valents
que sortiren prest a peu cap a l’ermita
els agafà una forta tempesta d’aigua
que els obligà a tornar cap al poble,
xops i sense arribar a la meta.
Degut a la inclemència imprevisible
del temps, es va decidir ajornar la
trobada pel dia següent, dissabte dia
2. Així mateix es va celebrar una
missa dins la capella on s’hi aficaren
els al·lots de la catequesi i una trentena
de persones majors.
El dissabte foren unes 160 persones
les que assistiren a menjar la paella a
l’ermita i gaudir d’un dia ben assolejat
i acollidor. S’havien repartit més de
150 tiquets per poder gaudir del dinar.
Al dir de tothom la paella va ser molt
bona, cosa que no sempre és fàcil
aconseguir per molta gent. Els qui
volgueren pogueren repetir plat.
També es va servir ensaïmada a voler
i fruita.
Per tant l’enhorabona als cuiners i
ajudants per la seva feina i
col·laboració com també a tots els que
cuiden el «casinet» i els «polos», detall
que fa augmentar la quantia de diners
que serveixen per ajuda de les obres
de la sagristia de la parròquia.
L’any passat comentàvem que
l’assistència era manco de cada any,
el passat foren uns 300, així que en
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noticiari

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

comparació, enguany foren més. Les
fotografies que Bellpuig fa cada any,
sentim molt no haver-les pogut fer
amb més gent però el motiu és prou
evident, aquest any la gent no hi era.
I això que ell temps va convidar ja que
va fer un sol esplendorós. Esperem
que l’any vinent sigui el temps més
propici i la gent pugui assistir més
massivament.
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Nou dins Artà !!! 

ADI 

Acadèmia d’Idiomes i Repàs 

 

El dia de la informació serà dissabte,   23 de 

maig,  de les 11 fins a les 21 hores. 

 

Es faran classes de repàs des de primària fins a batxillerat, 

suport dels deures i també classes de anglès, català, castellà, 

alemany i francès 
 

Escola de Estiu a partir del dia 22 

de juny fins setembre per alumnes 

de 8 a 12 anys!!! 

 
 

C/Santa Margalida 32A ( abans el local Beep) 

Tel: 971-836642 
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noticiari

TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET

Reparació de vehicles en general

Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques

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

S’arrenda
aparcament

C/ de Maria Ignasia Morell

Informació al tel. 699 578 144

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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noticiari

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

Necrològica

Fa poc més de dos mesos,
concretament el dia 19 de febrer,  que
ens va deixar per sempre en Francisco
Barbón Sureda, víctima d’una llarga i
penosa malaltia.
Fa pocs dies, concretament el passat
diumenge dia 26 d’abril moria la seva
esposa Antònia Grillo Llano, degut a
una cruel però curta malaltia que va
accelerar la seva mort en poc més de
6 mesos, després de ser intervenguda
quirúrgicament dues vegades a
l’Hospital de Manacor, lloc on va
deixar d’existir.
Que podem dir d’Antònia Grillo que
tothom no sàpiga? Antònia era una
persona amable, simpàtica i amiga de
fer el bé a tots els que l’envoltaven.
Tenia el seu marit i dos fills, a més de
la seva mare i els germans Fernando
i Maria, als quals adorava i es desvivia
per ells. Mai tenia un mal dia per a
ningú i encara havia de néixer cap
persona que pogués tenir agraviada.
Tot el diumenge l’assistència al
tanatori va ser un anar i venir de gent
que volia donar el condol personalment
tant als dos fills Xisco i Toño, a les
seves companyes Loli i Antònia,

germans Fernando i Maria, nebots i
demés familiars. (La mare no hi va
assistir).
El funeral va ser una forta expressió
del pesar que tot el poble va tenir en
vers de la mort de n’Antònia. Més de
mitja hora va desfilar gent a condolar
entre ells molts joves i amics dels
equips de futbol on els dos germans
varen jugar.

Des d’aquestes simples línies la família
en ple vol expressar les més
expressives gràcies per les mostres
de condol i arropament que han tengut.
Un fort agraïment a tots els que
assistiren al funeral i pregaren per
Antònia, la qual tots enyorarem.
Bellpuig també s’adhereix a la
pregària per Antònia.
Al cel sia.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Atenció als usuaris
Canvi a l’adreça electrònica

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

Gràcies,
Fundació Revista Bellpuig-Artà
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noticiari
Santa Margalida i Capdepera aconsegueixen la plaça de finalistes al Mallorca Prix
celebrat a Artà

Els equips de Santa Margalida amb 99
punts, i Capdepera, amb 68, guanyaren
les 2 semifinals del Mallorca Prix 2009
que es va celebrar a Artà. Aquesta
competició és organitzada pel
Departament de Joventut i Igualtat del
Consell de Mallorca. La final es
disputarà el proper dia 20 de juny a
Inca. La primera de les semifinals va
tenir lloc a partir de les 10.15 del matí
i va comptar amb la presència de la
consellera de Joventut i Igualtat,
Josefina Ramis, del batle d’Artà, Rafel
Gili i del director insular de Joventut,
Tolo Grimalt. També hi foren presents
regidors i regidores dels diferents
municipis que participaven en aquesta
gimcana insular, alguns d’ells com a
participants de les proves.
S’ha de dir que l’equip d’Artà, amb 78
punts, va fer un gran paper ja que va
aconseguir quedar en segon lloc a la
seva semifinal, seguit de Muro amb 76
i Ariany, amb 56.
Posteriorment, a les 15.30 hores va
tenir lloc la segona semifinal, en la que
després de Capdepera, els resultats
de la resta d’equips foren: Manacor,
amb 62 punts i Son Servera amb 52.
Mallroca Prix està destinat als joves
de més de 16 anys de tots els pobles de
Mallorca, que competeixen per equips.
Cada poble participant forma un equip
d’entre 15 i 20 persones i amb una
mitjana d’edat que no pot superar els
30 anys. A cada un dels equips
participants hi ha d’haver un
representant municipal, preferentment

el regidor de Joventut.
La competició té un format de gimcana
estructurada en diferents tipus de
proves: d’habilitat i físiques, una
escènica i, finalment, una cultural. Amb
aquestes categories se cerca treballar

diferents aspectes relacionats amb el
nostre territori i els fets i personalitats
de la nostra cultura, a través del joc
cooperatiu, la participació i la
socialització dels joves.
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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

SA  MOLÍ Son  PARC DE ERMITA COLÒNIA  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet LLEVANT BETLEM SANT PERE
dimecres, 1 3,5 5,8 3 9,0 8,0 6,8 10,0 14,5
dijous, 2 15,3 12,5 15,5 11,8 13,6 17,0 12,0 14,0
divendres, 3 3,1 3,0 0,6 3,2 2,7 1,5 5,0 8,5
dimarts, 7 1,2 1,5 1,0 1,5 2,0
dimecres, 8 0,3 0,2 2,5
dijous, 9 1,2 0,2 0,6 1,2 1,0 0,6
dissabte, 11 0,4 5,0
diumenge, 12 23,0 30,7 27,5 25,4 25,3 35,4 32,0 34,2
dilluns, 13 1,6
dimecres, 15 6,1 8,8 7,8 6,9 8,2 7,0 7,5 7,0
dissabte, 18 5,0 2,4 1,0
dilluns, 20 4,1 3,0 3 6,0 3,4 2,5 2,7
dimarts, 21 6,2 6,8 7 5,5 6,0 6,5 6,5 6,9
dissabte, 25 0,2
diumenge, 26 0,2 0,2
dijous, 30 0,4 0,4 0,8

MES 67,8 72,2 69,7 70,4 68,4 83,4 75,0 94,5
ANY NATURAL 247,9 265,3 261,5 268,6 267,8 337,9 282,9 318,3
ANY AGRICOLA 792,7 890,0 920,9 938,4 943,3 1.233,8 831,2 904,1

MES 24,0 22,3 22,4 21,2 29,8 24,0 26,4
ANY NATURAL 158,1 154,6 161,1 161,3 158,2 120,6 137,4
ANY AGRÍCOLA 666,3 743,0 761,5 703,6 743,3 664,9 768,3
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D'ABRIL DE 2009

TOTALS
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noticiari

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 11,4 8,2 9,8
2 11,5 9,6 10,6
3 13,8 8,9 11,4
4 17,4 9,3 13,4
5 21,5 5,2 13,4
6 19,2 8,8 14,0
7 17,3 7,4 12,4
8 16,1 10,2 13,2
9 14,7 10,8 12,8

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

Mitjana 18,9 9,7 14,3

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Abril 2009   
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Temperatures d'Abril 2009

Temperatura Màxima: 27,0 ºC (dia 24).
Temperatura Mínima: 4,7 ºC (dia 12).

Ecos
Defuncions mes d’abril

Dia 11, Margalida Artigues Lliteras, a) Cantes, 86 anys. C/. Pontarró, 22
Dia 14, Isabel Capó Rotger, a) Capó, 87 anys. C/. Sant Marc, 3 (Colònia)
Dia 17, Margalida Sancho Sancho, a) Crespina, 80 anys. C/. Sant Francesc,
13
Dia 19, Gudula Eva Isoldre Siebeck, 79 anys, Finca Sa Calobra
Dia 23, Joana Aina Obrador Servera, a) Clareta, 65 anys.(Religiosa)
Dia 26, Antònia Grillo Llano, 56 anys. C/ Santa Margalida, 51
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Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Escola Pública Rosa dels Vents

Aina Planisi, professora
de l’escola Rosa dels
Vents, ens ha fet arribar
un text i recull de fotos
que reflecteixen algunes
de les moltes activitats
que duu a terme l’escola.
Ella, com les demés
mestres, es passa el dia
entre nins i nines i quan
arriba a casa el més
normal és tenir ganes de

desconnectar. La sensació, no obstant, que es percep si un
visita l’escola és que les mestres es mouen entre els nins
i nines com un peix dins l’aigua i que parlar de l’escola, en
o fora de la feina, els és un plaer.
Com podreu comprovar, fotos i texts es retroalimenten i
s’enriqueixen mútuament. Ens parlen de l’escola com una
realitat plena de color i de vida, de nins i nines jugant i fent
feina, fruint de la vida i, a més, ens la mostren a través de

fotos, cosa que li dóna un valor documental i artístic més
atractiu. Bellpuig vos deixa ja amb Aina, les mestres i els
nins i nines de Rosa dels Vents:
Aquest tercer trimestre els nins i nines de l’escola Rosa
dels Vents han començat la natació a la piscina municipal
. Cada divendres agafen el bus per desplaçar-se al poble
d’Artà per realitzar aquesta activitat.
El grup de 1r d’Educació Primària reberen la visita de
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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

 469

de la Colònia

n’Olga i na Pepa del PAC d’Artà per vacunar-los. Tots
ells varen ésser molt valents i desprès de la vacuna pujaren
corrent cap al bus que les esperava per anar a natació.
El dia 23 celebrarem el dia de Sant Jordi amb una paradeta
de llibres que vàrem recollir durant tota la setmana. Els
nins i nines de 1r foren els encarregats de la venda. També
férem un punt de llibre.
Ja hem començat l’hortet de la primavera - estiu. Desprès
de la tornada de les festes de Pasqua vàrem preparar la
terra i sembrarem lletugues, pebres, alberginieres,
tomatigueres, ravenets i alfabegueres.

Associació Persones Majors
El passat 30 d’abril a les 12h va
acabar el termini per a presentació de
candidatures en vistes a formar la
nova directiva de la Associació de
Persones Majors de la Colònia de
Sant Pere. S’ha presentat una única
candidatura i, tal com es preveu en els
estatuts, al no concórrer més d’una
candidatura aquesta queda elegida
sense necessitat de convocar els socis

a votar. Es tracta d’una junta directiva
de continuïtat amb algunes cares
noves:
President: Llorenç Planisi
Vicepresident: Julio Serra
Secretari: Antoni Horrach
Tresorera: Magdalena Cursach
Vocals: Maria Garcia, Carme Bonet i
Pau Simó Benejam.

Des d’aquesta secció de Bellpuig
donam l’enhorabona al President
Llorenç Planisi i a tots els membres
que des d’ara integraran la Directiva
de l’Associació. Il·lusió segur que no
els en falta, i tampoc confiança
sabedors de què poden comptar amb
la col·laboració generosa de tots els
associats. ¡Ànim, doncs, i bon vent!
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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

Racó del poeta
«No Vull...» és un poema que Mesquida va escriure fa
uns 25 anys. En ell sembla explorar el món dels seus
anhels i no li fa vergonya confessar la seva dèria de tenir
ales per volar sense deixar de posar els peus a terra. El
poema pressent reaccions als seus anhels i les escriu
com per necessitat de pair-les. Ho fa de manera col·loquial
i acaba demanant que les veus dels lectors no s’absentin,
ni deixin de portar-li els mots, paraules que li fan falta.
Pens que, per a aquells als quals llegir els poemes de’n
Joan se’ns ha convertit en un vici, podem afirmar que els
seus desitjos s’han complit i ha aconseguit el que volia.

NO VULL...

No vull sentir les vostres veus retudes
perquè la meva s’esglaia.

Però no em digueu. «Baixa dels estels»,
Penseu una cosa i és l’altra,
perquè no tinc d’on baixar,
que mai no he pujat als astres
encara que qualque pic
el desig m’ha pres volada
i, qui sap si allò que anhel,
senzillament siguin ales.

No vull que les vostres veus sonin d’enfora,
puix que no puc discernir la vostra parla.

Tampoc m’acuseu de què «cerc veroles»
sols perquè acaroni les vostres paraules,
i escapçant-les amb les meves
aposti dols i coratges
tot fent glossaris superflus,
cisellats de queixes vanes.
Però no em digueu; «posa els peus a terra»,
la sent a tota hora dessota les plantes!

No vull que les vostres veus s’absentin,
els mots que no dieu em fan molta falta.

Joan Mesquida 1984
Del seu llibre Entre el Serral i l’escuma.
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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

Club Nàutic
Cursets de Vela

Tots els socis del Club Nàutic reberen fa dies informació sobre
els Cursets de Vela que un any més organitza aquesta entitat. És
una activitat d’estiu que pot interessar també a no socis i per això
la posam a consideració dels lectors de Bellpuig.
Els cursets tant d’iniciació com de perfeccionament van dirigits
a nins i nines a partir de 7 anys que sàpiguen nedar.
Estan prevists els següents torns:
1r. Torn: 29.06 – 12.07.
2n.Torn: 13.07 – 26.07.
3r. Torn: 27.07 – 09.08.
4t. Torn: 10.08 – 23.08.
5è. Torn: 24.08 – o6.09.
El preu de cada curset: Socis 120€. No socis: 150€
Els cursets es faran en català, idioma de la nostra comunitat,
també es podran seguir en castellà com idioma complementari.
Les inscripcions es poder fer des del 4 de maig.
Més informació sobre horaris i altres aspectes d’interès es pot
obtenir en les oficines del Club Nàutic. Telèfon 971 589 118.
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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

noticiari
3 X 3 EXTREM

L’àrea de joventut de l’ajuntament
d’Artà, organitza el tercer torneig 3 x
3 Extrem, emmarcat dins el programa
d’oci nocturn juvenil, Anem de
Xaranga. Aquest torneig es celebrarà
el dissabte dia 16 de maig, i a partir de
les 21 h al poliesportiu municipal de
Na Caragol d’Artà.

Què és el 3 x 3 Extrem?
És un nou format esportiu, on es
practiquen tres esports col·lectius,
Futbet – Volei - Bàsquet, dins una
mateixa jornada. Els tres esports es
juguen de manera aleatòria i guanya
l’equip que més punts fa.

Com es juga?
L’organització, mitjançant un sorteig,
distribuirà els equips en tres camps
diferents. Es realitzarà un quadrant
en funció dels equips que hi participen.

Els temps dels partits dependrà
dels equips apuntats, que seran entre
els 5 i 10 minuts aproximadament
per partit. Passat el temps establert
per l’organització, l’equip que guany
en aquell instant, tendra un punt.
En cas d’empat, en el bàsquet, es

llançaran 3 tirs lliures i en el  futbet
3 penals. Al volei aquell equip que
guany de 2 punts, s’endurà el/s
punt/s.
Al volei i al futbet, empraran tot el

seu camp, el bàsquet només mitja
cantxa.

Guanya aquell equip que haguí realitzat
més punts.

Quí pot participar?
Els equips estan formats per tres
jugadors, entre els quals l’edat mitja
no pot sobrepassar els 30 anys. L’edat
mínima es de 14 anys.
Els equips poden estar format per
homes, dones, o ser mixtes (homes i
dones).
Cada equip pot tenir un reserva.
Categories:

% Masculí
% Femení
% Mixte

Què val participar?
El preu per equip és de 7 €, hi haurà
premis pels guanyadors de cada
categoria .

Què cal fer per participar al
torneig?
La inscripció es pot realitzar al
Poliesportiu de Na Caragol (tel. 971
83 51 42),  a través del dinamitzador
sociocultural de l’ajuntament al 609
309 443, o al Centre Jove d’Artà. El
darrer dia d’inscripció serà el divendres
15 de maig.

Més informació

Centre Jove  c/ Auberador, 1- davora
Plaça de s’Aigo
centrejove@arta-web.com
Poliesportiu Municipal de Na Caragol
www.arta-web.com

 

CCoommiissssiióó  ddee  lleess  FFeesstteess  
  ddee  SSaanntt  SSaallvvaaddoorr  22000099  

 
Dimecres 1133  ddee  mmaaiigg tendra lloc la reunió de la 
Comissió de Festes de Sant Salvador.   

En aquesta reunió es determinarà el programa de 
festes (concerts, exposicions, dies, horaris, etc.). 
 

La reunió començarà a les 2211  hh, a la sala de 
reunions del Teatre d’Artà. 

 
 
 
 
 

REGIDORIA DE FESTES 
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Informació dels serveis educatius: Programes d’estiu.

Aquest estiu, els Serveis Educatius
tornen a posar en marxa els programes
d’animació socioeducativa infantil
Estiu Viu Artà, Estiu Viu
Colònia de Sant Pere  i el
programa Viu l’Esport, per tal
que els nins i nines gaudeixin del
seu temps lliure d’una manera
divertida i profitosa. D’aquesta
manera, a través de diverses
activitats, treballam per un bon
desenvolupament de l’infant en
el camp del lleure.
Llocs on es realitzen les
activitats:
Estiu Viu Artà: Les activitats es
duran a terme al CP Na Caragol.
Estiu Viu Colònia de Sant Pere:
Les activitats es duran a terme al
CP Rosa dels Vents.
Viu l’Esport: Les activitats es
realitzaran al Poliesportiu i a les
instal·lacions on s’hagin de dur a
terme les activitats puntuals.
Dates de realització i horaris:
Els programes es duran a terme
en els mesos de juliol i agost.
Començaran el dia 1 de juliol i
acabaran el 31 d’agost.
El programa Viu l’Esport
s’aplicarà també el mes d’agost
si hi ha un mínim de 10
participants.
L’horari de les activitats serà de
dilluns a divendres, de 9 h a 13,30
h. Hi ha el Servei Matiner, de 8 h
a 9 h, per a les persones que en
justifiquin la necessitat.
Qui s’hi pot apuntar:
Estiu Viu Artà i Colònia de Sant
Pere: Tots els nins i nines en edats
compreses entre 4 i 10 anys (nascuts
entre 1999 i 2005, ambdós inclosos) i
que estiguin empadronats en el
municipi d’Artà (*)
Viu l’Esport: Tots els nins i nines en
edats compreses entre 10 i 14 anys
(nascuts entre 1995 i 1999, ambdós
inclosos) i que estiguin empadronats
en el municipi d’Artà (*).

Dates, lloc i horaris de matrícula:

El període de matrícula dels tres
programes serà del 18 al 22 de
maig.
Ø Per l’Estiu Viu Artà i Viu l’Esport:

A l’edifici Municipal de Ses
Escoles. Telèfon: 971 83 56 24.
Horari de matrícula: de 9 a 14 h,
de dilluns a divendres, i dilluns 18
de maig de 16 a 18 h.

Ø Per Estiu Viu Colònia de Sant
Pere: A l’Oficina Municipal de la
Colònia. Telèfon: 971 58 92 97.
Horari de matrícula: de 10 h a 14
h, de dilluns a divendres.
Què hem de menester:
Foto de dimensió carnet (per als
que es matriculin per primera
vegada).
Carnet de família nombrosa (si
n’és el cas).
Certificat de l’IBAS de
minusvalidesa (si n’és el cas).
Preus:
- Un mes: 121 €.
- Dos mesos 217 €.
 Si s’hi inscriuen germans o fills
de família nombrosa, s’aplicarà
un 20 % de descompte.
Si s’hi matriculen tres o més
germans, s’aplicarà un 30 % de
descompte.
Hi ha beques limitades dels
Serveis Socials si es justifiquen,
prèviament, els ingressos.
Si el participant té el certificat de
minusvalidesa de l’IBAS,
s’aplicarà un 20 % de descompte.
El preu inclou el material de les
activitats, el transport de les
excursions que es realitzin i
l’assegurança individual.

IMPORTANT:
(*) Per a qualsevol dubte,
consultau els criteris d’admissió
en el lloc de la matrícula.
Places limitades per ordre de
matrícula.
La matrícula es donarà per

formalitzada quan s’hagi realitzat
l’ingrés bancari.
ATENCIÓ:
ÉS IMPRESCINDIBLE PASSAR
PEL LLOC DE MATRÍCULA
ABANS D’ACUDIR A
L’ENTITAT BANCÀRIA.
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noticiariIn Memoriam
Joana Aina Obrador Servera.
Tot una vida estimant.

Na Joana Aina, ens has deixat i és
molt mal d’acceptar aquest món sense
la teva presència. Sempre has estat el
punt de referència per a molta gent.
Des de Caravaca de la Cruz, Múrcia,
sempre t’implicaves en qualsevol
tasca dels joves i no tan joves, dels
més pobres i vellets els quals no tenien
a on acollir-se.
Manchai, Perú, totes aquells nins i
nines petitons que res tenien per a
dur-se’n a la boca, mai oblidaran el
molt que tu els estimaves.
Hondures, Barra del Patuca,
segurament les teves petjades
d’aquells llocs seran imborrables. Per
a ells la paraula amor sempre va estar
a l’ordre del dia amb tantes i tantes
hores conversant de les coses de Déu,
amb promeses complides i mai amb
engany. Quants de viatges a aquella
cabana per a donar consol i coratge

amb el teu somriure a un malalt...Varen
ser deu anys molt intensos.
Els orfes del Patuca, que varen estrenar
cabanes gràcies a tu i al poble d’Artà.
De veritat foren anys molts durs.

Inclús record quan te demanàvem: «-
Joana, quan tornaràs?» sempre ens
contestaves: «- Quan Déu vulgui», i
així ha estat.
Podríem escriure pàgines i més
pàgines de fets del teu tarannà coratjós
i de persona decidida per a bé dels qui
ho passaven malament i d’alguns que
visqueren estant al teu costat. Per
part meva, no em cansaria mai de
relatar-los i sols perquè quedi
constància del que feies i el molt que
estimaves als més necessitats com a
Germana de la Caritat i missionera.
Nosaltres, com a família, la teva
comunitat del convent i el poble d’Artà,
te varem dir adéu de tot cor. El que és
ben segur és que tu mai moriràs, ja
que només moren aquells que queden
dins l’oblit. Per això, els qui t’estimam
mai t’oblidarem.

Pau Piris Llabrés.

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

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

noticiari
Joan Alzamora «Metxo» rep el premi almud que cada any concedeix l’Obreria de Sant
Marc
Durant el transcurs d’una agradable
vetlada cultural, organitzada per
l’Obreria de Sant Marc, el popular
Joan Alzamora «Metxo» va rebre el
guardó almud en reconeixement de la
seva tasca feta envers la cultura
popular. De tots és sabut que en Joan
«Metxo» sempre ha duit la bandera
artanenca per tot on ha estat –i no són
pocs llocs- Gràcies a la seva aportació
encara es conserven moltes cançons,
dites i poemes que en Joan s’ha
encarregat de repetir i cantar
incansablement. Tot aquest esforç ha
estat recentment reconegut durant la
XII vetlada popular  que va organitzar
l’Obreria de Sant Marc i que va tenir
lloc a Montuïri. A més d’en Metxo
també varen rebre un premi el
porrerenc Joan Miralles i el musicòleg
Xavier Carbonell.

Foto Jaume Cabrer

Bodes de Plata

El passat dia 17 de març  el matrimoni
format per Ramon Molina i Maria
Antònia Jaume varen celebrar els seus
25 anys de casats.
En Ramon va nèixer el dia 3 d’abril de
1959 i na Mª Antònia el 10 de desembre
del 1963 i es varen casar el dia 17 de
març de l’any 1984.
Per recordar tal esdeveniment i deixar
constància de les seves noces, feren
un sopar al qual convidaren els seus
familiars i amics. Encara que no

respectaren la data de la boda, per les
seves conveniències, celebraren les
noces de plata el dia 25 d’abril passat
amb el sopar esmentat ple d’alegria i
disbauxa,  bevent xampàn i fent vots
per poder celebrar amb salut les noces
d’or.
Enhorabona.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

noticiari
Sant Jordi 2009, una rosa… un llibre… i sol
Després d’un hivern tan humit com el que acabam
de passar ja havíem gairebé oblidat aquella dolça
sensació que ens produeix a la pell el sol de primavera.
Enguany, la festivitat de Sant Jordi, ha vengut
acompanyada d’un dia lluent que ha permès que la
gent sortís a celebrar una festivitat que, de cada
vegada, és més acceptada al nostre poble. Des de
fa anys, al carrer de Ciutat, durant el capvespre de
dia 23 d’abril, hi podem trobar diverses paradetes on

es poden comprar llibres i roses. Aquesta és una bona
ocasió per trobar les darreres novetats editorials, o algun
altre llibre, per un preu més reduït del que és habitual.
Enguany, a més dels llibres i les roses, també hi hem pogut
trobar els xeremiers que s’anaven passejant pel carrer de
Ciutat i que animaven la festa amb les seves tonades.
L’ajuntament d’Artà també va voler aprofitar l’ocasió per
lliurar els premis de narrativa i de dibuix dels concursos
que havia organitzat per Sant Jordi 2009.
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

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

Trenta anys i un dia
Vivim els trenta anys dels ajuntaments
democràtiques. N’hi ha que ho
celebren i a d’altres se’ls oblida.
Nosaltres, com a Independents, tenim
ganes de celebrar-ho, ens sembla una
fita prou important i amb una
repercussió inqüestionable en la
societat.
Així mateix creim que ja és ben hora
de plantejar-nos quina és aquesta
democràcia que vivim i en quin estadi
es troba. No ens volem sumar a la
queixa popular que tots els polítics són
iguals i tots són corruptes i, per tant,
igual de corruptes. I distingim
perfectament la gran diferència entre
la nostra democràcia i allò, anomenat
dictadura, que hi havia ara fa trenta
anys. Molts ja no se’n recorden d’allò
que hi havia, però cal no oblidar-ho,
per no repetir-ho. La diferència no
només la situam en la llibertat per
poder votar els representants polítics,
l’hem de situar també en la manca de
llibertat per poder expressar les pròpies
idees, en la nul·la participació dels
ciutadans en l’activitat pública, en la
prohibició de dir les coses en la pròpia
llengua, en haver-se d’amagar per
reunir-se... I ni en parlem de les
prioritats d’aquell sistema polític, que
no passaven en cap cas ni per
l’educació, ni per tenir en compte les
minories, ni per cap d’aquests avenços

ètics que ara ja pareixen superats, i
fins i tot caducats.
És evident que tot això, que ara ens
costa tan poc criticar, és fruit de la
feina i de la il·lusió que hi saberen
posar molts d’homes i és cert,
malauradament, poques dones. Això
que vivim ara és el millor del sistemes
que hem sabut construir entre tots.
Això que vivim ara és allò que es
mereix la nostra societat.
I el que viurem, o viuran, d’aquí a
trenta anys serà també el resultat
d’això que farem a partir d’ara. Cal
una reflexió. Pensem en els graus de
participació de la ciutadania en la vida
pública, pensem en la implicació que
tenim en les associacions o entitats,
jutgem els nostres polítics amb la
mateixa mesura en què ens miram la
nostra guixa.
I així i tot, ho haurem d’admetre,
estarem un poc decebuts amb aquest
sistema que hem construït entre tots.
Algú ha dit que és la dictadura de la
imatge. Nosaltres preferim
anomenar-ho la imatge de la
democràcia. O les imatges. Les
imatges de Miquel Nadal i de Rosa
Estaràs cada dia als mitjans de
comunicació, no perquè facin feina
sinó perquè tenen conflictes amb el
seu propi partit. Si aquesta és la imatge
de la nostra democràcia haurem

d’admetre que és una democràcia
prima i feble, poc alimentada o mal
alimentada. Una democràcia feta amb
pastissos ensucrats buits de vitamines.
En qualsevol cas, això són només
imatges i volem entendre que els
governs que ens representen fan la
seva feina, la gestió del dia a dia, que
molt sovint no es veu ni dóna vots.
Hem de creure que els partits polítics
fan la seva política perquè creuen en
el benestar i el progrés del poble que
pretenen representar. Hem de creure
que cada un de nosaltres, a part de
preocupar-nos per la nostra parcel·la
privada, ens interessa també el bé
comú, que hem construir entre tots.
Ho hem de creure i hem de fer possible
que així sigui. Tots, institucions, partits
polítics, associacions i ciutadans. Tots,
per tal d’enfortir aquesta democràcia,
entradeta d’anys i que ja no està per
fer ninades. Del contrari, ens temem
que la línia divisòria entre això, que
ara anomenam democràcia, i allò, que
ara anomenam dictadura,  pot trencar-
se, o pitjor encara tornar-se invisible.
I, aleshores, qui voldrà recordar que
alguna vegada hi ha estat?
Artà, maig de 2009
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Descobrim la música
Els alumnes de l’escoleta de Na
Caragol han tengut ocasió de conèixer
i experimentar amb la música gràcies
a les dues setmanes que hi han dedicat.
Durant aquestes dues setmanes
l’escoleta ha rebut la visita de
diferentes persones –pares i mares,
mestres, padrins i padrines i altra gent
relacionada amb els alumnes- que els
han mostrat i explicat com s’han de
tocar alguns instruments. A més, les
educadores han muntat un racó de
música on els alumnes podien trobar-
hi diferents instruments de música,

llibres i contes i altre material relacionat
amb el tema treballat.

Diada a la Punta de N’Amer

Els grups dels dos cinquès del Cp Na Caragol
vam anar a fer una petita excursió, vam anar
al castell de la Punta de N’Amer (Cala Millor
- Sant Llorenç). L’itinerari fou el següent: Artà
- Cala Millor - Punta de N’Amer - Sa Coma -
Artà.
A les 9,30 el bus ens va venir a cercar. Ens vam
passar tot el viatge xerrant. Quan vam arribar
vam començar a caminar ben a prop de la mar.
El paisatge era preciós! Espectaculars vols de
gavines, la platja il·luminada per la llum del
Sol...
Caminant caminant vam arribar al castell. Era
una antiga torre de vigilància que utilitzaven
per defensar-se dels intrusos, enemics i sobretot
dels pirates!
Abans d’entrar a la torre vam berenar i després
vam accedir a la petita fortificació medieval.
No sé perquè però em vaig sentir protegida allí
dins. A la planta baixa trobam una primera sala

noticiari escolar

Na Caragol
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ampla on hi ha una petita mostra d’armes
antigues però útils. Una bala de canó de pedra,
escopetes, trabucs, espases, fones... algunes
de les armes allí mostrades.
Per una escala molt estreta on només hi cabia
una persona pujam a una primera planta on hi
vam trobar el mecanisme per obrir la porta,
una gran roda de fusta que tirava de cadenes
per pujar la porta. A més, petites finestres
allargades per on podien vigilar i atacar en cas
d’invasió.
Seguim pujant per l’escala de caragol i arribam
al terrat. Allà dalt hi havia un canó molt gros
i rovellat. A més, forats al terra per on els
defensors podien llançar pedres i altres
materials als possibles invasors si aconseguien
trepar per les parets del castell.
Destacar que a vora del castell, a un bar que
hi ha tenen un lloro molt graciós que repeteix
sovint les paraules que li dius.
Vam continuar caminant, cantant, xerrant i
rient fins que vàrem arribar a la preciosa platja
de Sa Coma. Vam jugar a beisbol, futbol, botar
a la corda, volei, tennis, jugar amb l’arena...
Ens ho vam passar pipa!

noticiari escolar

Finalment el bus ens va venir a cercar i ens vam passar tot el camí
cantant fins arribar a l’escola. Com que vàrem arribar abans de les
dues vam comentar allò que més i allò que menys ens havia agradat de
l’excursió. Jo no sé què dir com aspecte negatiu ja que va ser una
excursió de primera! Pens que els mestres s’ho han currat molt bé!
Moltes gràcies per escoltar-me!

Martina Llop Salas
Alumna de 5è curs B

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

Na Caragol
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Col·legi Sant Bonaventura

Durant el mes d’abril la policia local
ha visitat els col·legis d’Artà per
explicar com els alumnes de tots els
centres han de circular per els carrers
del poble; a la nostra escola van venir
dia 1 d’abril i la visita va esser molt
profitosa.
Dia 23 d’abril també celebrarem el
dia del llibre fent diferents activitats a
tota l’escola: férem intercanvis de
llibres, vàrem exposar la biblioteca
d’aula a les entrades tant d’infantil
com de primària, etc, etc.

l’escoleta els quals gaudiren molt
d’aquesta activitat.

Els alumnes de 4t d’E.S.O. prepararen
un conte en power point i
dramatitzacions per l’alumnat de 1r,
2n i 3r de primària, l’etapa d’infantil i

Dia  24, divendres, tinguérem la visita
d’un animador de lectura amb qui

vàrem riure, tocant
instrument i
cantant cançons
d’altres països,
escoltant contes
divertits i
participant dels
seus jocs originals.

Aquí reproduïm
algunes de les
impressions que ha
tingut l’alumnat
amb la visita
d’aquest gran
animador.
«En Víctor ens ha

contat un conte i ens ha
cantat una cançó. Ha triat
un parell de nins i nines i
després les mestres per
cantar i tocar instruments.»
Sergi Viejo Barba. 1r
Primària
«En Víctor conte contes a
Artà. En Víctor és d’Àfrica
i toca el tambor, la flauta i

canta. M’ha agradat molt, ha estat molt divertit.»
Joan Moyà Nadal. 1r Primària
«Víctor i la seva aventura. Avui dia 24 ha vengut en
Victor. Ens ha cantat cançons, hem tocat tambors,
flautes i panderetes. Després hem ballat i cantat.
Després ha contat un conte i ens ha fet moltes rialles.

noticiari escolar

Sant Bonaventura



 29
8 maig 2009
Número 810

29

L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

C/. Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690

I en Victor ens va ensenyar a dir una
paraula africana: «acuna matata» que
significa sense problemes».
Siade Cordero Hertel. 2n Primària.
Diferents cursos de primària i
d’E.S.O., es desplaçaren al teatre per
assistir a la representació de dues
obres en anglès, s’ho passaren molt
bé, ja que els feren participar de
l’espectacle.

noticiari escolar

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.

Sant Bonaventura
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Visita a l’Ajuntament

Els nins i nines de 3r de primària del col·legi Sant
Salvador anàrem de visita a l’ajuntament. Primer,
anàrem a la sala de informació, després a la sala de
recaptació i cadastre, després a la sala de
empadronament, i a la sala de tresoreria i urbanisme.
I finalment a veure el batlle, la sala de batlia i a la sala
on fan els plens.

Joan Vives Infante

Visita de Miquel Arguimbau al col·legi Sant Salvador

Dia 22 d’Abril, coincidint amb les
celebracions de  la setmana del dia del
llibre, ens va visitar Miquel
Arguimbau,  periodista, guionista de
radio i televisió, col·laborador en
diversos programes juvenils, d’humor
.....
És autor de diversos llibres entre els
quals hi trobam « Ai significa amor»,
una novel·la que hem llegit els nins i
nines de 5è i 6è del col·legi Sant
Salvador en el segon trimestre, que
ens ha agradat molt i que recomenan
llegir a tots els nins i nines a partir de
12 anys.
Ens va agardar molt xerrar amb ell
una estona i saber coses de la seva
vida on viu en que treballa i que és el
que més li agrada.
El que  més ens va agradar va ser que
sabérem que els estius els passa a
Artà i que per ell va ser tot un privilegi

haver vengut a la nostra escola a passar una estona amb nosaltres i conèixer-
nos. Esperam que algun dia el trobem per un dels carrers del poble i poder-lo
saludar.

6è de primària col·legi Sant Salvador.

El dia dels multicontes

noticiari escolar

Dia 23 de abril, dia del llibre, els alumnes de
primària, infantil i guarderia del col·legi Sant
Salvador anàrem, durant el matí, a escoltar
contes.
Un grup de 5 alumnes de 6è de primària
organitzàrem aquesta diada.
En primer lloc ajudàrem a preparar els cartells
per enunciar els diferents contes : HANSEL
I GRETEL, SA COVA DE SA BRUIXA
JOANA, SANT JORDI, ES PUIG DES
TRESOR, STAR WARS, LA CABRA I

Sant  Salvador
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EL CABRIT, ES CASTELL
D’IRAS I NO TORNARÀS,
L’ABAT I EL REI I THE WIZAR
OF OZ .
A continuació preparàrem les entrades
: les del primer cicle valien 4 euros, les
del segon cicle 4,50 euros i les del
tercer clicle valien 4,60 euros .
Finalment venérem les entrades a tots
els nins i nines de primària utilitzant
doblers de plàstic. Cada nin i nina
podia triar 3 contes.

Va ser un èxit total tothom s’ho va
passar molt bé.
I mos agradaria que l’any qui ve es
tornàs a repetir.

Maria torres, Ahlam Zaaj, Marc
Dalmau, Aroha Vega, Aaron Vega
( Organitzadors )

Sant  Salvador

El col·legi Sant Salvador flipant amb el Quequicom

Quina relació té el Big Bang amb el Superman? O l’home
d’Atapuerca amb Starwars? Aquestes i altres preguntes
foren respostes pel presentador Miquel Piris del programa
de divulgació científica Quequicom del canal 33.
Els alumnes de 5è, 6è i 1r d’ESO gaudiren dels experiments
pels quals es va donar a  conèixer l’evolució de la Terra
des del Big Bang fins als nostres dies.

Entre les activitats que els varen cridar més l’atenció hi va
haver la de comparar els 50 metres de la cinta mètrica amb
l’origen de l’univers; o també com un globus pot resistir la
pressió de 500 claus i no explotar. Fins i tot un dels nostres
alumnes va aconseguir fer foc amb els estris que utilitzaven
els primitius.

TARZAN

El passat dimarts, dia 21 d’abril els alumnes de Primària
del Col·legi Sant Salvador varen anar al teatre a veure
TARZAN, una obra en anglès. Des del departament de
llengua estrangera creim que és important implicar els
alumnes en activitats
dimàmiques i engresca-
dores perquè contribueixen
a una millora en les
habilitats lingüístiques. Els
alumnes s’ho passaren bé
i gaudiren de l’obra perquè
els van fer participar, cantar
i ballar.

El dia més feliç de la meva vida

És el dia de noces el dia més feliç de la meva vida? O no?
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO del Col·legi Sant Salvador
varen representar el passat dia 24 d’abril, l’obra de teatre
«El dia més feliç de la meva vida». Mitjançant l’obra varen
intentar donar resposta en aquesta pregunta.
Els espectadors
es varen
entretenir i
divertir, mentre
els alumnes
gaudiren de ser
actors damunt un
escenari.
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Volei

Campionat de Balears infantil femení Eivissa 09.
Restaurant Son Bessó Artà 3r classificat
Els dies 24, 25 i 26 d’abril es celebrà
al poliesportiu es Vivers d’Eivissa el
Campionat de Balears infantil femení,
amb la participació del C.V. Eivissa,
E.E. Ciutadella, C.V. Bunyola i
Restaurant Son Bessó Artà.
Restaurant Son Bessó Artà 0
E.E. Ciutadella 3
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, M. Fca Bisbal, Teresa Esteva,
M. Bel Ginard, Marta Ginard, Estelle
Goonesekera, Cinzia Zizzo, Joana M.
Casellas, Glòria Quintanilla i M. Fca.
Pastor
Restaurant Son Bessó Artà 3
C.V. Eivissa 0

Restaurant Son Bessó Artà 1
C.V. Bunyola 3

El primera partit va enfrontar a les
artanenques amb l’equip menorquí,
un equip del qual es tenien molt bones

referències ja que era el mateix de
l’any passat. Les artanenques no
estaren gens encertades, i ho aprofità
molt bé l’equip ciutadallenc per
guanyar el partit de manera
contundent. Els nervis jugaren una
mala passada a les d’Artà i contra un

equip com el
menorquí es va
pagar car.
Després de la
decepció del
primer dia, el
dissabte les
tocava les
eivissenques, a
priori, les més
assequibles, però
vist el joc del dia
anterior hi havia
molts dubtes. Les
d’Artà però

canviaren totalment la dinàmica, i a
més pogueren comptar amb Maria
Bel Artigues, que no hi era el divendres
i viatjà el mateix dia del partit.
Guanyaren el partit per 3 a 0, i ja
sols els quedava un partit, i tal i com
havien anat els resultats, s’ho jugarien

tot  amb el Bunyola, que també
havia guanyat a Eivissa i perdut amb
Ciutadella per 3 a 1. La primera plaça
ja estava clara i tocava lluitar per la
segona. El primer set, va caure del
costat bunyoler, però les nostres es
referen i empataren el partit amb un
gran segon set. El tercer i el quart
foren molt igualats, però en els punts
decissius, el Bunyola va estar més
encertat i guanyà el partit. Hi va haver
moments de decepció per part de les
artanenques i de la nombrosa afició
que s’havia desplaçat a la l’illa pitiüsa,
però passats aquests primers
moments, tots se’n adonaren que el
que havien aconseguit tenia un gran
mèrit i era digna de valorar,
Campiones de Mallorca i 3s de
Balears.

esports
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Viatges Llevant

Cadet femení
El dijous 23 d’abril es jugà el darrer partit de la lliga cadet femení que
enfrontava el Sant Josep i el Cide i on hi havia la segona plaça en joc que
donava l’accés al Campionat de Balears i per tant seria un dels rivals de
Duplicat Artà, que ja tenia la primera plaça assegurada. El guanyador va
ser el Cide per 0 a 3, que acompanyarà  a les nostres els dies 15, 16 i 17
de maig en el Campionat de Balears que es celebrarà a Alcúdia, juntament
amb el representant de Menorca i Eivissa.

PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTS
1 DUPLICAT ARTA 10 10 0 0 30 0 750 349 20
2 CV CIDE B 10 7 3 0 21 15 776 716 17
3 SANT JOSEP PORTOL 10 6 4 0 19 19 751 793 16
4 CJ PETRA 10 5 5 0 21 17 805 778 15
5 ALARO 10 1 9 0 8 27 602 828 11
6 IES BENDINAT 10 1 9 0 7 28 595 815 11

CADET FEMENÍ. CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP

esports
Natació
5a jornada de lliga benjamí i
aleví
El dissabte 25 d’abril es celebrà en sessió
de matí a «Prínceps d’Espanya» la
cinquena jornada de la lliga benjamí i a la
tarda, a La Salle, la lliga aleví. El matí nedà
Pascual Tello (98) els 400 lliures, una
prova que imposa respecte ja que sol ser
la primera vegada que la neden en
competició i es mal de fer controlar el
ritme. En Pascual va fer una gran cursa,
mantenint un bon ritme durant tot el temps
i apretant al final, marcant un temps de
6’14"28.
A la tarda les tocà el torn a les nines del 97
i 98 i elles si que tenien «un bon berenar»,
els 800 metres lliures. Si els 400 imposa
respecte, els 800 encara més i la veritat és
que totes compliren a la perfecció. Els
resultats varen ser els següents: Maria
Paula Flor (97), 13’35"33; Bàrbara García
(97), 14’03"80; Neus Trigo (97), 14’14"51;
Elena Barba (97), 14’15"32; Iraide Juez
(98), 14’56"24.
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CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

S’arrenda
aparcament

Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent

Informació al tel. 971 83 64 38

Futbol
Tercera
28-04-2009
Artà 0
Binissalem 4.
La tercera perd un gran equip.
Algú recorda la darrera derrota a Ses
Pesqueres?
El Binissalem va resoldre el partit en
la primera mitja hora de partit i a més
amb l’expulsió molt rigorosa de Sureda
en el minut 24 de partit i els de
Binissalem van tenir el partit de cara.
En la segona meitat l’Artà com ve
sent habitual a Ses Pesqueres, ho
intentà i lluità durant el partit arribant
a estavellar dos balons en els pals de
la porteria de Xavi.
Malgrat jugar amb un jugador menys
els de Darder i Moll no van baixar els
braços i van lluitar fins a la xiuletada
final.
Amb aquesta derrota l’Artà gràcies
als descens dels equips de Segona B
torna matemàticament a la Preferent.
Han estat dos anys que el que escriu
aquestes retxes amb regularitat i
redacció segurament molt millorable,
ha après a estimar i gaudir del futbol
no professional.
Cada 15 dies hem pogut gaudir d’un
grup d’al·lots que ha fet tot el que han
pogut i més per a fer poble i que el nom
d’Artà fos un dels 20 millors equips de
Balears.
Han fet una feina totalment desinteres-
sada, només per a l’orgull de vestir el
vermell i blau que ens identifica com a
autèntics professionals.

L’any que ve jugarem a una altra
categoria però el sentiment serà el
mateix i estic segur que en acabar la
propera temporada la Tercera Divisió
tornarà gaudir d’un equip amb els
jugadors i el públic millor hi pot haver.
Gràcies, a títol personal a tot el qui ha
fet possible aquesta fita.

Juvenils
27-04-2009
Son Sardina 3
Artà 5
Victòria important a Son Sardina
L’Artà va fer un partit molt seriós
sabent el que es jugava amb un rival
directe.
El Son Sardina va començar fort i
sortí a per totes, prova d’això és que
als 4 minuts marcàs el seu primer gol,
però això no inquietà a un Artà seriós
i que passats la primer quart d’hora va
començar a dominar i a crear ocasions
i mancant 15 minuts per l’acabament
de la primera part n’Isma des de
gairebé la banderola del córner va
posar la pilota en el segon pal, un gol
molt bonic, que va donar ales a l’equip
de Artà, perquè, cinc minuts després
una jugada per banda de Jorge centra
al segon pal on Flaquer de cap manda
l’esfèric al fons de la xarxa.
I poc després altra jugada semblant
però en aquest cas va ser Francesc
qui la protagonitza i enviant la pilota al
segon pal on una vegada més Flaquer
de cap a la xarxa, arribant al descans
amb un merescut 1 a 3.

En la segona part l’Artà sabia de la
lliçó d’altres partits i no es deixà
sorprendre sinó que augmentà la seva
avantatge amb gran gol de Coll que
pentinà amb el cap una falta treta per
Isma.
L’últim gol de l’Artà va ser obra de
n’Isma que es marxà dels contraris i
de tir creuat va batre al porter local.
Amb 1 a 5 en el marcador mancant 10
minuts per a finalitzar l’Artà baixà un
poc la guàrdia i això va fer que el son
Sardina marqués dos gols més un ja
en temps de descompte.
Cal seguir amb aquesta actitud i segur
que s’aconsegueix l’objectiu de la
permanència
24-04-2009
Santanyi 3
Artà 1
Artà 2
Port Pollença 3
L’Artà perd els seus dos darrers
partits.
Derrotes immerescudes dels juvenils
d’Artà.
Contra el Santanyi un arbitratge molt
decepcionant i que va ocasiona dues
expulsions deixant l’Artà amb nou
jugadors quan faltaven 10 minuts per
acaba la primera part i amb al resultat
de 1 a 0 favorable al Santanyi.
Però l’equip de Artà afrontà la segona
part amb nou jugadors i mòltes ganes
dominant i creant ocasions de gol i
marcant quan faltaven 15 minuts el
gol de l’empat.
Tot pareixia que acabaria amb empat
però el col·legiat no xiulà un clamorós
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fora de joc inclús el jugador va tocar
el baló per donar-lo ja que estava sol
a devora la porteria sense ningú més
inclòs el porter. L’àrbitre donar el gol
així com sona.
Tothom va quedar amb la boca oberta
inclòs el públic local. Crec que també
la federació hauria d’enviar alguna
vegada un delegat per veure com
xiulen alguns arbitres.
Contra el Port de Pollença l’Artà va
fer una primera part molt bona i es
posar dos pics per davant el marcador
fent un partit seriós i amb ganes
La segona part el Port va dominar
més i prova de això va fer que arribàs
l’empat gràcies a un gol per una errada
de la defensa. El tercer gol d’un penal
innecessari que va aprofitar els
jugadors del Port per posar-se per
davant el marcador.
L’Artà va intentar l’empat però no
tengué fortuna i al final volassin els
tres punts de ses Pesqueres.

Ganes i molta voluntat hauran de posar
els jugadors d’Artà si volen estalvia la
categoria.
Esperem la reacció de l’equip i que el
final ho aconsegueixin.

Cadets
29-04-2009
Sant Marçal 0
CE Artà 3
L’alegria torna !
A la primera part, el partit no va estar
clarament dominat per cap dels dos
equips, encara que arribaren al
descans, amb un gol de Sem. A la
segona part, l’Artà va sortir més
animat, i gràcies a un penal sobre
Pere Adriá, Tomeu posá el marcador
a 0-2, i a 10 minuts del final del partit
a un contra atac, Toni Monseriu va fer
el tercer.

Alevins F11
28-04-2009

Montaura 1
Artà 3
Joc brut local.
El passat partit va estar protagonitzat
pel joc brut que es va permetre dins el
camp de Mancor.
Els de Mancor coneixedors de la seva
inferioritat tècnica envers del
artanencs es varen dedicar a rompre
el joc en totes les ocasions que
pogueren amb complicitat del jutge
del partit. Val a dir que no criticam el
joc local sinó la permissivitat del qui ha
de posar ordre. En tot moment el
públic local va ser correcte fins i tot va
col.laborar en un moment que un joves
insultaven al porter de l’Artà en Kim
perquè aturassin aquella poca
esportiva acció.
No tenguérem temps de asseure i
vengué el primer gol. Després entre
entrada i entrada en férem un mes.
L’equip local va escurçar el marcador
amb una errada del porter que després
va fer oblidar fent una espectacular
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parada en un lliure directe molt ben
tirat des de la frontal de l’àrea que
duia camí d’entrar dins l’esquadra
esquerra.
Minuts més tard arribà el quart.
En la segona part vist que ningú
posava fre al joc dur dels rivals els
jugadors artanencs es dedicaren a
aguantar el resultat i mirar de sortir
sencers d’allà.
Dissabte que ve arriba un partit clau
on només val la victòria per a no
dependre dels altres per a aconseguir
el primer lloc.
Ens visita el Balears que ens du un
punt d’avantatge i es clau guanyar per
a escalar al segon lloc. A priori es
presenta un encontre prou interessant,
on s’enfronten dos equips molt igualats
i que esperem que la balança es mogui

cap a nosaltres. Si l’aficio hi és present
segur que serà més fàcil.

Pre-Benjamins
26-04-2009
CAMPOS 2
ARTÀ 2
Cinquè empat de la temporada.
CE ARTÀ: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, David (1), Carlos,
Sebastià, Alexander i Andres(1).
No començaren bé les coses pels
nostres, en l’escalfament, en Juan, un
dels porters es va fer mal a un dit i no
va poder participar en el partit, i tot
començar, abans del primer minut ja
perdíem per 1 a 0, però els nostres no
es desanimaren i prest varen
començar a tenir el domini del partit.
Després de varies ocasions arribà el

gol de l’empat aconseguit per n’Andrés
a centre d’en Carlos.
El 2 a 1 el va aconseguir en David
rematant dins l’àrea un dels 6 corners
què disposarem en el tercer quart.
En el darrer quart, varen ser els de
Campos els què tingueren les ocasions,
i a falta de 5 minuts ens varen fer el
definitiu empat a 2, i si no hagués estat
per les bones actuacions d’en Francesc
i de la defensa en general ens hauríem
anat fora cap punt.
El proper partit és el dissabte dia 2 a
les 9:30 h. contra el Serverense, el
quart classificat, però com diuen els
nins, ningú ens far por, i perdre ja en
sabem.
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Comentari hípic
 En aquests moments, en el rànquing
de regularitat segueix  com a líder
l’egua Gentille de Nuit, propietat de
Sebastià Esteva i el segon lloc
correspon a Misterios Mar de les
quadres Blaugranes encara que a pocs
punts de diferència hi ha el cavall
Onclessim VX, de la quadra Sa
Corbaia, que ha guanyat quasi totes
les carreres en que ha participat.
Referent als resultats de cada setmana
cal destacar els següents cavalls:
l’egua My Dream, quadra Sona Sopa,
anotar un tercer i una altra gran victòria
el seu casiller. De la quadra Es
Sementeret el valent Lambro Branch
fou tercer a Manacor. La líder Gentille
de Nuit, va arribar en quarta posició a
meta en un gran registre de 1.17 a
Manacor. El francés Oliveur du Roy,
quadra Sa Carbona, finalitzà la seva
carrera en quarta posició amb un
crono de 1.16 també a l’hipòdrom
Municipal de Manacor. L’egua Ora
PV, dels germans Gonzalez, fou quarta
a Son Pardo.
I per a finalitzar, comentar el bon estat
de forma dels cavalls de Sa Corbaia.
El cavall Le Claray VX, va sumar un
tercer lloc a 1.18 i una altra tercera
posició amb un temps de 1.21 sobre
4.150 m a Son Pardo, mentre que la
debutant Olimpia VX va guanyar amb
facilitat la seva carrera i Onclessim
VX tornà aconseguir la victòria.

Millor PUNTS MA SP MA SP MA SP
Temps TOTAL 10 19 25 26 2 3

GENTILLE DE 1.17 26 4RT 1
JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 11

LAMBRO BRANCH 1.17 2 3ER 2
LE CLARAY VX 1.17 8 3ER 3ER 4
MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 9

MISTERIOS MAR 1.17 24

MY DREAM 1.15 12 3ER 1ER 6
NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.19 13

NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 9

OLIMPIA VX 1.21 4 1ER 4
ONCLESIM VX 1.19 20 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 13 4RT 1
ORA PV 1.19 1 4RT 1

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE ABRIL-MAIG
LIDER:  GENTILLE DE NUIT

SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Felanitx, 03.05.09
Joan Capó, 80
Hormigones Farrutx, 71
Parcials: (24 : 19)  (22 : 15)  (14 : 13)
(20 : 24)
S’ha acabat la lliga regular i bon partit
el disputat enfront d’un equip
classificat per jugar la lligueta
d’ascens..
L’equip local va aconseguir aquesta
victòria fonamentada amb el
contraatac, cosa que els nostres
jugadors no varen poder aturar en cap
moment. En el joc estàtic, l’equip
artanenc va ser bastant superior
enfront d’un equip molt més alt, però
3 minuts molt dolents a l’acabament
del segon període varen ser un obstacle
ja insalvable pels nostres jugadors.
Ara ens queda disputar el «Playout de
descens» (ens hem classificat a la
posició tretzena de setze equips). A
hores d’ara encara la Federació no ha
fet públic on es disputarà. Des
d’aquestes pàgines volen desitjar la
millor sort a l’equip..
L’estadística del partit va ser: Lliteres,
X. (17 Punts - 8 Rebots), Alzamora,
T. A. (17-6), Gaya, A. (15-2),
Bernassar, A. (5-3), Gili, X.  (4-1) –
cinc inicial- Villalobos, A. (9-10),
Cabrer, J. (2-2), Rosselló, M. (2-2),
Carrió, S., Bover, O. (0-1)
Sense eliminats
Artà, 26.04.09
Hormigones Farrutx, 73
Cide, 64
Parcials: (17 : 12)  (23 : 19)  (18 : 11)
(15 : 22)
L’equip artanenc malgrat el partit
guanyat, jugarà la fase de descens. I
encara que s’aconseguí la victòria
podem dir que el nostre equip no realitzà
un bon partit.
L’equip artanenc va controlar en tot
moment el partit aconseguint còmodes
avantatges de fins a 10 punts, però
després el de sempre, ens despistàrem

i deixàrem entrar dins el partit a l’equip
contrari que quasi varen aprofitar.
La notícia negativa va ser que a falta
de 2 minuts per l’acabament de
l’encontre el jugador local Tomeu
Dalmau va sofrir un cop fortuït amb
un jugador contrari i li varen haver de
posar «un parell de punts»; esperem
que es recuperi el més ràpid possible.
L’estadística del partit va ser:
Villalobos, A. (10 Punts - 2 Rebots),
Lliteres, X. (8-3), Bover, O. (8-3),
Dalmau, T. (6-2), Bernassar, A. (4-3)
–cinc inicial- Alzamora, T. A. (19-7),
Gaya, A. (11-1), Carrió, S. (6-9),
Cabrer, J. (0-0), Gili, X.  (0-3),
Rosselló, M. (1-0)
Sense eliminats

1a Autonòmica Femenina
Palma de Mallorca, 26.04.09
Jovent, 69
Artà, 50
Parcials: (19 : 16) (22 : 14) (10 : 10) (18
: 10)
Partit on el domini del rebot ofensiu i
l’encert en el llançament exterior de
l’equip local en la primera meitat i la
falta de fluïdesa en atac de l’equip
artanenc durant tot el partit propiciaren
la derrota en el darrer partit de lliga.
Una primera meitat marcada per
l’elevat percentatge en el llançament
exterior (inclosos 4 triples) de l’equip
local i que l’equip artanenc els va
donar massa segones opcions al no
dominar el rebot defensiu va propiciar
arribar al descans amb 11 punts de
desavantatge.
La segona meitat, les defenses es
varen imposar als atacs i el marcador
es movia en diferències de 8 a 13
punts de desavantatge per les nostres
jugadors on mai varen donar
sensacions de poder capgirar el
marcador. En els tres darrers minuts,
l’encert en el llançaments des de la
línea de tirs lliures varen estirar
l’avantatge fins els vint punts.

D’aquí dues setmanes toca jugar les
fases de Mallorca a Artà, on esperem
que les nostres jugadores puguin oferir
una bona imatge i classificar-se per
disputar el Campionat de Balears.

2a Autonòmica Femenina
Artà, 29.04.09
CE Sant Salvador, 38
Ciutat d’Alcúdia, 56
Parcials: (04 : 10) (14 : 18) (06 : 20) (14
: 08)
Partit que va perdre l’equip artanenc
a la primera meitat i que l’equip visitant
va acabar decidint en el tercer.
Una primera meitat marcada per les
errades de cistelles fàcils de les
nostres jugadores i pèrdues de pilota
possibilitant contraatacs de l’equip
visitant provocà que s’arribés al
descans  amb un desavantatge de deu
punts. A la represa, va ser impossible
intentar capgirar el marcador degut a
l’encert en el llançament exterior (4
triples en el 3r quart). El darrer quart,
l’equip artanenc va maquillar una mica
al marcador ja que lluitaren i estigueren
en el partit fins al final.
Andratx, 24.04.09
Andratx, 53
Artà, 33
Parcials: (10 : 04) (17 : 07) (11 : 12) (13
: 10)
Un parcial en contra de 13-0 al final
del segon quart va acabar amb les
opcions de victòria de l’equip
artanenc.
L’equip artanenc va alternar moments
de bon joc amb moments on
desapareixia de la pista. A les nostres
jugadores les va costar saber com
atacar la zona que va plantejar l’equip
local durant tot el partit, però a meitat
del segon quart es varen col·locar a
tres punts. Als darrers cinc minuts,
l’equip es va descentrar encaixant un
parcial de 13-0 que va ser definitiu per
al desenllaç del partit.
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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.

Un bon inici de tercer quart va fer
possible escurçar la diferència fins als
onze punts, però tot seguit es va tornar
produir una «desconnexió» de les
nostres jugadores (parcial de 15-4)
marcant la màxima diferència en el
partit (-22). Els darrers cinc minuts
del partits varen ser de tràmit amb
intercanvis de cistelles.

Júnior Masculí
Sa Pobla, 30.04.09
Sa Pobla, 40
Nadal Mobiliari, 62
Parcials: (10 – 17) (08 - 10) (06 - 19)
(16 - 16)
Partit ajornat que es va jugar el passat
dijous a Sa Pobla i on la victòria del
nostre equip va ésser treballada però
justa.
Jugàvem un partit ajornat, en dijous i
contra el coer de la classificació.
Aquests fets marquen les ganes i la
motivació que teníem per jugar aquest
partit, és a dir poques ganes i motivació
nul·la.
I la veritat és que aquests
condicionants es varen veure reflectits
en la dinàmica de partit  i en situacions
puntuals. Vàrem intentar sortir forts
en defensa i en atacs ràpids, però
estructurats. Tot i el parcial del primer
període (10-17) la nostra defensa era
molt minsa i el nostre atac molt
anàrquic i basat en individualitats dels
nostres jugadors.

El segon període no va canviar massa,
el mateix patró del primer període
però en menys encert per part dels
nostres jugadors. Cosa que es va
veure reflectida al resultat del segon
període.
Al descans vàrem repassar conceptes,
vàrem ajustar la defensa i sobretot
vàrem incidir en la motivació dels
jugadors per tal de sortit a sentenciar
el partit el més prest possible. La cosa
ens va sortit bé i el parcial reflexa la
superioritat del nostre equip. Al darrer
període rotació de tots els jugadors i
minuts pels jugadors que no tenen
tanta presència a la pista.
Ara ens queda un únic partit i aquest
és el derbi contra el Capdepera.
Petra, 25.05.09
Petra, 29
Nadal Mobiliari, 49
Parcials: (07 – 14) (01 - 17) (05 - 10)
(16 - 08)
Partit fàcil contra un dels equips que
ja vàrem guanyar a la primera volta.
Sabíem que seria un partit molt físic
on la defensa seria un element
importantíssim i que havíem d’estar
molt atents a la més que probable
defensa en zona que ens faria l’equip
local.
Les prediccions inicials es varen
complir, partit on la duresa va ésser
extrema i una defensa en zona que
alternava la zona 2-3 amb la zona 1-3-
1 però que curiosament vàrem saber
atacar en tot moment.

Els parcials ho diuen tot, 7-14 al primer
període on el jugador referència del
Petra va fer 5 dels 7 punts. Al segon
període vàrem ajustar la defensa sobre
aquest jugador i el parcial va esser 1
a 17 pel nostre equip.
A partir d’aquí la rotació de jugadors
fou constant i alguns jugadors
tengueren l’oportunitat de demostrar
tot allò que als entrenaments havien
après i que als partits no tenien
oportunitat de mostrar per falta de
minuts.
Victòria fàcil a una alçada de
competició que costa mantenir el ritme
d’entrenaments i la concentració als
partits.

Cadet Masculí
Porto Cristo, 26.04.09
Porto Cristo, 35
Artà Flexa, 44
Parcials: (10 : 06) (09 : 09) (07 : 18) (09
: 11)
Mal partit dels cadets en el qual sols
un bon tercer període en defensa ens
va bastar per endur-nos un partit apàtic
i poc vistós..
Per enèssima vegada vàrem sortir
adormits i això ho va aprofitar el rival
per posar-se per davant i marcar un
ritme lent de partit que a nosaltres no
ens convenia gens, a part la seva
defensa zonal ens feia mal degut que
la movíem amb criteri però el tir exterior
no entrava.
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Al tercer període va sortir l’equip que
tots coneixem, un equip sacrificat en
defensa on lluita molt per cada pilota
dividida i surt a córrer el contraatac
contínuament i gràcies en aquest joc
vàrem aconseguir agafar un avantatge
considerable i posar el partit al nostre
favor. Al darrer quart ens vàrem
dedicar a mantenir l’avantatge i endur-
nos el partit enfront un rival al qual
teníem ganes pel seu pèssim
comportament esportiu de cara al
nostre equip..
Agrair una vegada més la gran ajuda
en aquest cas de fins a 4 jugadors
infantils que degut a l’abandonament
de certs jugadors ens estan ajudant a
acabar la temporada i destacar que
estan totalment integrats dins la
dinàmica de l’equip.

Infantil Masculi P1
Fases d’Ascens
Calvià, 02.05.09
Calvià, 46
Electrohidràulica,  65
Parcials: (14 : 14) (11 : 16) (08 : 10) (13
: 25)
Acabada la primera volta de la lligueta
la victòria ens situa en una bona posició
per aconseguir una de les dues places
d’ascens al grup especial que estan
en joc.
El partit fou un dels pitjors jugat per
part de l’equip artanenc. Els nostres
jugadors sortiren al camp bastant

confiats per una evident diferència
física. Durant els tres primers quarts
jugaren sense intensitat defensiva i
lents en atac, fets un bolic i sense
córrer quasi cap contraatac. No va
ésser fins al darrer quart que els
artanencs s’aplicaren un poc més en
defensa i pressionaren un poc més,
que ens permeté robar balons a mig
camp i aconseguir una sèrie de
cistelles fàcils que els permeteren
arribar al final del partit amb un
avantatge prou clar.
Artà, 26.04.09
Electrohidràulica, 24
Spotmach Jovent, 43
Parcials: (02 : 08) (08 : 09) (09: 24) (05
: 03)
Partit per oblidar i quan abans millor;
derrota i mala imatge.
Com altres vegades hem comentat
aquest equip és capaç del millor i del
pitjor, doncs aquest pic només fórem
capaços del pitjor. Vàrem sortir al
camp amb més nervis que mai i fora
jugar a res, i a mesura que el partit
avançava més nerviosos i angoixosos
ens posàvem i pitjor jugàvem, pensant
que més malament no es podia jugar
però no era així, encara es podia jugar
pitjor i així ho fèiem, donant una imatge
que no havíem vist feia estona en
aquest equip, però bé esperem que
sigui una excepció i no tornin repetir
un partit com aquest. Als jugadors
«ànim i a fer feina que tothom pot tenir
un dia dolent».

Artà acollirà el Campionat
de Mallorca 1a Autonòmica
Femenina

El pròxims dies 8, 9 i 10 de maig i en
el polisportiu d’Artà es disputarà el
Campionat de Mallorca de la
categoria. Els equips que el disputaran
són el Jovent, Artà, Inca i Llucmajor.
Juguen sistema de lliga, tots contra tos
i els dos primers es classifiquen per
lluitar per al Campionat de Balears (a
Eivissa), que atorga les dues places
directes per jugar l’any vinent a 1a
Nacional.
El calendari és el següent:
Divendres 8.05.2008
19:00 h CD Jovent – Bàsquet Inca
21:00 h Gasóleos Mallorca – CEM
Resonancia Llucmajor
Dissabte 9.05.2008
18:00 h CD Jovent – CEM Resonancia
Llucmajor
20:00 h Gasóleos Mallorca – Bàsquet
Inca
Diumenge 10.05.2008
10:00 h CEM Resonancia Llucmajor
– Bàsquet Inca
12:00 h Gasóleos Mallorca – CD
Jovent
Anem al poli a animar l’equip i poguem
gaudir d’un bon bàsquet!!!

Artà acollirà una jornada completa del Grup C de la
categoria Mini.
El pròxim dissabte dia 16 de Maig, al polisportiu d’Artà es celebrarà
una jornada completa de Bàsquet on hi participaran tots els equips
del Grup Preferent C de la Categoria Mini de Mallorca, tant masculí
com femení. El nostre club estarà representat per l’equip mini femení,
que jugarà el seu partit enfront el Zona 5 a les 13:15 hores.
Aquestes jornades consisteixen en que tots els equips del grup
preferent C disputin la jornada a un mateix lloc, per així gaudir d’un
dia complet de bàsquet i finalitzar la temporada de la millor manera
possible. També són aprofitades perquè entrenadors de la Federació
Balear puguin veure l’evolució dels joves jugadors i jugadores de
l’illa. A més, i per primera vegada en tota la temporada, els partits seràn
dirigits per àrbitres federats.
La jornada començarà a les 10 del matí i s’espera que s’acabi sobre
les 14:30 del migdia.

Sopar final de temporada CE Sant Salvador de
bàsquet
El sopar de cloenda de la temporada del CE Sant Salvador
de Bàsquet es farà el dissabte dia 30 de maig, a les 21:30h,
en el recinte cobert de la plaça del Conqueridor, més
coneguda com la plaça del Mercat.
Els tiquets estan a la venta al bar del polisportiu o també
podeu dirigir-vos a qualsevol directiu del club. El sopar
costarà 10 € per als jugadors o tècnics amb fitxa federativa
i 12 € per a la resta.
Durant el sopar es llegirà un manifest d’acomiadament de
la temporada i que també ha de servir per començar a
carregar les piles per a la vinent. Enguany s’estan preparant
sorpreses perquè el sopar sigui més divertit. Us hi esperam
a tots!
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esports

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.

Èxit del 1er torneig de futbet de primavera

El passat dia 11 d’abril, es va celebrar al
polisportiu de Na caragol, el primer
Torneig de futbet de primavera
organitzat des de la regidoria d’esports
de l’ajuntament d’Artà. Al Torneig hi
varen participar 8 equips amb una mitja
de vuit jugadors per partit. Els equips
participants eren: Escorpions,
Perruqueria Embat, Mesclats,
Rompegragas, Mallorcakings, Los
Andes, Bar C’an Toni i Guanyaquil
100%, els quals estaven formats per
participants de Ciutat, Capdepera, Sant
Llorenç i sobretot d’Artà.
El format del  torneig era de 12 hores,
però finalment es va reduir els temps,
començant a les 15.30 hores i acabant a
les 23 h. L’organització va dividir els
equips en dos grups, de quatre equips
cada un, realitzant una petita lliga de la
qual els dos primers classificats arribaven a les
semifinals. Els partits es jugaven amb el reglament
de la federació espanyola de futbet, cada partit
tenia una duració de 20 minuts, 10 minuts cada part
amb 5 minuts de descans.
El resultat del quadre de la semifinal va ser:
Perruqueria Embat 3 - Bar C’an Toni 1
Guayaquil 100% 2 - Mallorcakings 0
La final va ser menys disputada de l’esperat, ja que
l’equip local Perruqueria Embat, va guanyar amb
clara comoditat al Guayaquil 100% (equip de Palma)
per 4 a 1. L’equip guanyador estava format per:
Toni Valle, Carles Torreblanca, Lluís Torreblanca,
Juanma Rodríguez, Pol Roca, Sergi Madina,
Alejandro Macarro i Víctor Gonzalo.
Els guanyadors varen rebre un trofeu així com una
medalla per cada membre de l’equip.
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Marató de Viena 2009
Un grup d’artanencs i artanenques han anat a Viena a córrer la marató internacional que s’hi celebra cada any.

Els passats dies 18,19 i 20 d’abril 22 persones
d’Artà participaren en la cursa més important
de Viena, i una de les més conegudes del món.
Es tracta de la carrera de llarga distància més
famosa: la Marató (42,195 km).
Hem de dir que va ser un èxit quan a la
participació artanenca: 11 persones varen
córrer la marató i 2 la mitja marató. Els atletes
anaven acompanyats de les seves respectives
parelles. A més de gaudir de la carrera, que va
discórrer per la bella capital d’Àustria, Viena,
vàrem poder fer dos dies de turisme pels
carrers i parcs on es va desenvolupar la
carrera.
Tornàrem encantats per la ciutat, pels seus
jardins i palaus, per l’ambient de la cursa (més
de 25.000 participants), i per la companyonia
que hi va haver entre tots nosaltres. Tant és
així, que quedàrem en repetir l’experiència a
la marató de Berlin l’any que ve.

Els participants de la marató i els seus temps
foren:
Cèsar Cano    03h.05m
Benet Nicolau   03h.14m

Àlex Alzas        03h.21m
José Zafra      03h.28m
Pep Alonso       03h.49m
Pep Bernat       03h.58m
J.Guiscafré     04h.03m
Tomeu Jaume   04h.08m

Tomeu Amorós  04h.43m
Bàrbara Amorós 04h.43m
Mitja marató:
M. Fca. Esteva 02h.07m
M. Magd. Forteza  02h.28m.

esports
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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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TENNIS
II OPEN LLEVANT

A les instal·lacions del polisportiu Na
Caragol es disputà la segona edició de
l’Open Llevant organitzat pel Club
Tennis Artà. Enguany aquest Open
es dividirà en dues parts. La primera
correspon a les categories de benjamí,
aleví i infantil, que és la que ja s’ha
realitzat i a continuació us detallam els
resultats. La segona part correspondrà
a la categoria cadet i ja publicarem els
resultats en el seu moment.
Anem així doncs a veure els resultats
que es produïren i a comentar les
principals actuacions artanenques en
la primera prova federada organitzada
aquest any pel Club Tennis Artà a
part dels Campionats per equips.
En categoria benjamí masculí,
destacam la final del jugador del Club
Tennis Artà Noe Amer que va arribar
a la seva primera final federada. Va
perdre davant el cap de sèrie número
1 i posterior guanyador del torneig,

Marc Ventayol (Club Tennis Sa
Pobla).
En categoria aleví masculí, Bernat
Rosselló (Club Tennis Ca’n Simó) va
derrotar a Adrià Speck (Club Tennis
S’Entrador).
En la modalitat femenina, només es
va disputar la categoria d’aleví, on la
jugadora del Club Tennis Artà Maria
Rosa Riera va vèncer en la final a
Bàrbara Sureda (Club Tennis Ca’n
Simó). De molt meritori es pot
considerar aquest resultat ja que na
Maria Rosa encara pertany a la
categoria de benjamí i va haver de
jugar i derrotar a jugadores algunes
vegades de dos anys majors d’edat.

Per acabar, volem mencionar
l’actuació de Toni Femenies (Club
Tennis Artà) que en un gran torneig
va arribar a la final de la categoria
infantil masculí on no va poder derrotar,
per poc, al jugador txec Leo Poklop
(Club Tennis Ca’n Simó). Una llàstima
ja que es mereixia tant com el
guanyador la victòria. Una altra
vegada serà.
En properes edicions vos informarem
del segon torneig en la categoria cadet
masculí on participaran moltes
raquetes artanenques.
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Una xerrada amb...

Parlant de música amb en Tomeu Ginard

Segons deia Òscar Wilde, la música és l’art que més a prop es troba de les llàgrimes i dels records. La música
penetra dins nosaltres fent variar subtilment les ones cerebrals, la respiració, el ritme cardíac... La música és
el medicament no químic més profund i eficient que existeix.
El sentit de l’oïda és el primer estímul dels humans, fins i tot des d’abans del naixement. El costum de totes les
cultures de cantar cançons de bressol no fa més que evocar els ritmes i pulsacions escoltats dins el cos maternal.
L’ús de la música amb finalitat terapèutica ve de l’antiga Grècia, on es creia amb la interrelació entre els
moviments musicals i els factors físics i psíquics. Les repercussions, positives o negatives depenen de com i qui
les utilitzi.
L’efecte de la música sobre les emocions és tan fort que pot suavitzar la irritació o infondre coratge. Ja sigui
música clàssica, jazz, pop o rock... té una extraordinària influència en els nostres comportaments perquè
commou la sensibilitat.
Vet aquí, doncs, el motiu pel qual mereix donar-li la importància que el tema exigeix, entrevistant al portaveu
indiscutible d’un Artà musical.
D’aquesta manera començarem el diàleg amb en Bartomeu Ginard Palou, un dels responsables de donar a
conèixer i divulgar els avantatges de la música, director de la Banda de Música d’Artà i de l’Orfeó Artanenc
fins fa poc. A més, és també el director de l’escola de música de la vila d’Artà.
En Tomeu està prou d’acord en què la música suposa ésser la conqueridora de la civilització i se la pot catalogar
de llengua universal. I ho manifesta amb un entusiasme que justifica la seva venturosa tasca de tots els dies.
Parlar amb en Tomeu Ginard, suposa escoltar melodies pel benestar. És clar que ell ha nascut entre solfeig i
instruments musicals i és portador de la força abstracte, però que expressa una singular forma de viure. No
fa poesia, però viu amb poesia. El seu pare, en Pere Ginard, Violí, es pot catalogar d’ésser l’enciclopèdia
artanenca, coneixedor dels indrets més recòndits de la contrada. També el seu oncle, germà del seu pare,
l’enyora’t Joan Sarasate, que fou un conglomerat d’art escultòric i música.

Quina és la història de la Banda de
Música Municipal d’Artà?
La veritat és que no ha estat mai
municipal, és una entitat privada i el
seu nom respon a Associació Musical
Banda de Música d’Artà. De la banda
del mestre Pep Rodríguez se tenen
records de finals del 1800 i principis
del 1900. Posteriorment, agafà la
batuta el manescal «Batlet». I va
continuar l’amo en Miguel Salem. Als
inicis dels anys seixanta pareix ésser

entrevista

que, per unes certes discòrdies, el
director de la banda traspassà la
direcció al seu nebot en Miquel Fuster
Picó, «Mosca», de nin tocava el
clarinet i com a director, des de l’any
1961 fins a principis dels vuitanta. A
partir d’aquestes dades la Banda agafà
el nom de Nostra Senyora de Sant
Salvador.
Eren els anys que el turisme anava
agafant força i un cert nombre de
músics de la Banda s’unien per formar

orquestres, com foren la Singapur,
Jartans Jazz, King Combo... Els
records ens duen a les seves
actuacions per les verbenes de les
festes patronals, com també als
diumenges i festes al local de S’Oasis,
del carrer de les Parres.
L’any 1979, la Banda que havia arribat
a ser només una dotzena de músics es
rellançà, després d’aguantar el caliu,
gent que per amor a la música i a la
banda no ho va deixar fins que nosaltres
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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

ho continuarem. Entre altres, aquestes
persones foren: Miquel Fuster,
n’Andreu Gallet, en Rafel Caparrot,.en
Rafel Pansecola, en Toni Salem, en
Llorenç Puig i el seu pare, en Jeroni
Murtó, en Pedro Colom, en Joan de
Son Arbós, en Toni Xinet, en Sebastià
Barrines, en Mateu Matler, en Miquel
Siurell... Gràcies a aquesta gent la
banda actual està composta per més
de seixanta components, i quasi tots
són joves.
Pareix ésser que, al mateix temps,
heu anat donant uns aires
d’originalitat, és així?
Crec que entre tots ho estam
aconseguint, fent que la música sigui
transmissora d’alegria. Sense voler
imitar l’orquestra catalana Meravella
feim un espectacle divertit i del gust
de la gent que ens acompanya.
La modèstia no pot silenciar la
labor d’en Tomeu Ginard, qui en
definitiva és l’artifici d’una de les
bandes de música capdavanteres
de la Illa.
Segueix en Tomeu: I el més
esperançador i que ens omple de
satisfacció és veure com tot el poble
viu al compàs de la música que ressona
d’entusiasme per Artà. En
conseqüència són més de tres-cents
els nins i nines que acudeixen a les
classes que organitza l’escola de
Música municipal, que en aquest cas
sí que es pot dir que pertany al municipi
artanenc.
La vigorosa Escola de Música, baix la
batuta d’en Tomeu Ginard, digne
successor de la saga dels populars

Violins, està reconeguda pel Govern
Balear, al qual es van adjuntar
mitjanant el pla Gilet de l’any 1983.
La mostra escolar que es fa
anualment, amb uns sis o set concerts,
són la prova més evident de ser el
resultat d’una vida dedicada a la
música.
Li demanam que ens parli de
l’Orfeó...
Som un dels membres fundadors i
l’any 1985 em vaig fer càrrec de la
seva direcció i des d’aleshores no ha
deixat de funcionar. Per formar part
de L’Orfeó Artanenc s’exigeixen uns
mínims de coneixements musicals. Els
components de l’agrupació coral han
aconseguit una solidesa reconeguda i
prou aplaudida per molts indrets de
Mallorca. Tots actuam de manera
desinteressada, sense afany de lucre.
Malgrat tot per assumptes personals
he hagut que deixar la direcció del
nostre Orfeó.
Quants de membres formen
l’Orfeó artanenc i de quina edat
són?

entrevista

Som una cinquantena, des dels catorze
fins als 80 anys. D’entre ells, és elegida
la Junta Directiva per votació. I estam
inscrits a la federació de corals.
Finalitzam aquesta agradable
conversa i en Tomeu ens comparteix
la seva satisfacció que té cada dia
després de fer una jornada
d’ensenyança musical. També ens
expressa la seva inquietud literària
que va desenvolupant dins el silenci
del voltant de Ca los Cans a la
Colònia de Sant Pere, que és el lloc
on carrega les piles.
Dins un món de mals humors,
incomprensions i falsetats, trobar
persones amb esperit positiu, com
en Bartomeu Ginard Palou, és
gaudir d’una gran sort ja que,
sense adonar-nos compte, transmet
la música al seu voltant i deixa un
optimisme contagiós que fa sentir-
se esperançats.
Per molts d’anys, Tomeu.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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de la parròquia
Pensaments

La Parròquia, comunitat de vida i missió III.

Després d’un bot, continuam oferint
la reflexió que fa el nou pla de pastoral
sobre la Parròquia.
La missió és la raó de ser de la
parròquia.
També avui som cridats i enviats per
Jesucrist als homes i dones de la
nostra societat per anunciar de bell
nou l’Evangeli, una acció en la què
sempre estam precedits per la
presència del Senyor i impulsats i
sostinguts per l’Esperit Sant.
L’Església és construeix per mitjà
de la missió. Motivar la participació
i el compromís en aquest camp és
decisiu per a la vida de les
parròquies. Que aquestes
s’impliquin activament en
l’evangelització constitueix una de
les urgències més vives del moment
present.
La regla interna de la vitalitat de la
fe ens mostra que creix quan la
transmetem. De paraula, amb la
nostra vida, i amb el nostre testimoni.
I és que l’acció evangelitzadora és
una tasca de tots els membres de
l’Església. Ningú pot ser vertader
deixeble de Jesús si no evangelitza.
Si la raó de ser de la Parròquia és la
Missió, hem de dur a terme un
replantejament missioner del conjunt
de la nostra pastoral. Hem d’articular
una proposta missionera que surti a
camí de les persones i de les realitats
humanes en què ens trobam. I alliberar
persones i recursos per dur-ho a terme.
Els servidors de la comunitat.
Enviats per Jesucrist els servidors
ordenats de la comunitat tenen
l’encàrrec de congregar-la i
edificar-la mitjançant la predicació
de la Paraula de Déu i la celebració
dels sagraments i mitjançant la
tasca de dirigir i acompanyar la
vida de la comunitat en els seus
àmbits: anunci, celebració i caritat.
Aquest servei el fan ajudats pels
serveis laïcals i animadors

pastorals i múltiples col·labo-
radors, tots ells actuant d’acord
amb la seva vocació baptismal i
amb el mandat de construir la única
Església de Crist.

La vida religiosa, testimoni de la
primacia de Déu i del seguiment
radical de Crist, present entre
nosaltres en un ventall tan gran de
carismes, és un signe del
desplegament integral de l’Església
i un referent cristià enmig de la
societat.
La comunitat parroquial què volem
Una comunitat que supera una lògica
depressiva (no hi podem fer res) i
s’orienta clarament cap a una identitat
prospectiva: (això pot canviar; ha de
canviar)
Una comunitat oberta a tots, per mitjà
d’un servei que permet a qualsevol la
possibilitat de freqüentar una
comunitat cristiana i trobar-se amb
l’essencial cristià.

Una comunitat  que fa de l’experiència
de Déu el centre de la seva vida, tant
per l’anunci de l’Evangeli, la celebració
i l’actitud samaritana amb els més
necessitats, com per la fraternitat
viscuda.

Una comunitat que viu aquests
múltiples aspectes articulats com
una sola realitat fins al punt de poder
assegurar-ne la unitat. La celebració
és culminació i origen de tot plegat.
Volem fer de l’Eucaristia dominical
el cor de la comunitat parroquial i no
una cosa més.
Una comunitat on s’aprèn a
esdevenir copartícep d’un destí
comú. On els laics cristians prenen
responsabilitats.
Una comunitat que sap iniciar a la
vida cristiana.

Avisos de la Parroquia

Mes de Maria.
Durant aquest mes de maig, vos
convidam a tots a tenir una especial
atenció a la devoció mariana. Com
oferta i ajuda, l’exercici del mes de
Maria es farà cada dia públicament

segons la forma acostumada: a les
14.30 al Centre Social, a les 15 a
l’Esglesieta i a les 19.30 al Convent.

Peregrinació arxiprestal a
Lluc.
El Sr Bisbe ha declarat l’any de Lluc
amb motiu del 125 anniversari de la
coronació de la Mare de Déu. A
l’Arxiprestat de Llevant vos convidam
a tots a una peregrinació que tendrà
lloc diumenge dia 17 de maig
Per no encarir el preu dinarem de pa
taleca i només haurem de pagar
l’autocar. Valdrà 7€. Podeu adquirir
billets a les esglésies abans i després
de les misses i al Centre Social al
despatx Parroquial.
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Sopa de lletres

Guillemots

 499

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Tenen fama
de ser molt caparruts aquests, segons
diuen. 2. Ho farà a qui ha guanyat i a
qui fa els anys. 3. Contribuint amb una
part. Consonant. 4. El que té la pell i
cabells foscos. D’on vénen els reis pel
gener. 5. Agraviats, perjudicats.
Tancat. 6. Preposició. El que et diu
com estàs cada matí. 7. Doble. Tres.
8. Instrument musical popular. El que
s’imaginava que hi havia a l’espai,
quan s’acaba l’atmosfera. 9. De tanta
alegria i entusiame que mostra pareix
que brilla. Immediatament. 10. Vaig
anar. Ja en tenguéssim prou.
VERTICALS: 1. Agradable, suau en
la conversa. N’hi ha sortit un a la cara
i no vol que la vegi l’estimat. 2.
Tornaran començar allà on ho havíen
deixat. 3. Quantitat que paga al senyor
el possessor de béns donats en
emfiteusi, en cas de traspassar-los
per venda. (pl). Vall desèrtica
d’Aràbia. 4. Canvi de direcció. Ocupi
tot l’espai. 5. El vers que té vuit
síl·labes. 6. Preparar l’ocell el lloc per

pondre. Nota musical. Davant el nom
de dona. 7. Aquesta es refereix a la
raça. Estàs. 8. Voltant de nosaltres
n’hi ha un de natural, preciós, i
moltíssims artificials. Consonant. 9.
El que portava un d’aquests reis que

hem parlat abans. Prendre a lloguer
una embarcació de transport . 10.
Imatges dins les esglésies. A aquest
castell faràs això però no tornaràs, diu
la rondalla.

Cercau el nom dels següents vehicles:
cotxe, motocicleta, autobús, tricicle,
submarí, tramvia, camió, patinet,
funicular, metro.

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

Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments
 500

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

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

 

Fa 40 anys
Maig del 69

En el siglo XIV a raíz de una peste
maligna que azotó Europa surgió el
Santuario dedicado a San Salvador,
[...], levantados con objeto de impetrar
favores divinos. Sin embargo, la
Virgen, [...], traída por los monjes de
Bellpuig y por tanto una de las más
antiguas de Mallorca, centró
prontamente la devoción popular de
todo el término de JARTAN que no
se trocaría por el definitivo ARTA
hasta el siglo XV. [...] en 1602 ya se
había convertido en fiesta tradicional
y en 1644 Artà la escogió por Patrona
con fiesta de precepto el 6 de agosto.

Fa 25 anys
Maig del 84

Sa carretera que uneix Artà amb Sant
Llorenç, pareix que ja està oberta
definitivament al trànsit rodat, i
haguent quedat molt bé després
d’haver adreçat les curves. Per altra
banda, ha quedada tancada a la
circulació la carretera que des d’Artà
va a Capdepera. El tràfic es desviarà
per la de les Coves. S’espera que les
obres durin tres mesos.
Sabíeu que ... l’any 1932 i en el mes
d’abril es començà el nou camí per
poder transitar els carros a l’Ermita i
el 26 de desembre hi passà el primer
carro.

Fa 10 anys
Maig del 99

Aquesta setmana passada s’ha
confirmat la notícia sobre l’adquisició
del casal de Can Solivelles per part de
l’Ajuntament. L’immoble en qüestió
fa cantonada amb la plaça de la Sala,
concretament entre els carrers de
Sanxo de la Jordana i de la Rosa,
s’emplaça dins un solar de 363 metres
i la casa, comptant amb la planta baixa
i els dos pisos disposa de 739 metres
quadrats aprofitables.[...]
l’Ajuntament adquireix l’immoble per
un import total de 75 milions i en podrà
disposar a partir de l’1 de setembre.

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

C/ del Metge Quintín
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De viatge per la xarxa
 501entreteniments

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

Programari Creadors

A Medida
h t t p : / / a m e d i d a . i b i t . o r g /
presentacion.php
Sistema orientat a facilitar l’evolució
dels formats de documentació i
continguts, amb l’objectiu
d’aconseguir una major penetració de
productes i serveis de les empreses,
apropant distints continguts a perfils
concrets d’usuaris.

Aplexnet - Programari per a Empreses
http://www.aplexnet.com/
Empresa dedicada al
desenvolupament de software per la
petita i mitjana empresa, fent servir
les últimes tecnologies presentades
per Microsoft. Tordera (Maresme).

Aplicacions Informàtiques del Vallès
http://www.aplicacions.com
Desenvolupadors de Software que
presenta ‘Aplicacions’, el programa
de pressupostos. Programa de control
de costos i anàlisis d’obra en
construcció. L’empresa és de Sant
Celoni (Vallès Oriental) i té un
delegació a Barcelona.

Area Software Solutions
http://www.area-soft.com/
Empresa vallesana, especialitzada en
el desenvolupament de projectes web
i projectes de software. Potser la
solució als seus problemes és més
senzilla del que vostè es pensa.
Serveis, projectes, tecnologies, clients
i productes.

Argus
http://www.argus.net/
Disseny bases de dades, anàlisis i
desenvolupament de software a mida.
Implementació i manteniment de
servidors corporatius sobre Linux.
Cursos de formació. Noves
tecnologies al vostre abast, anàlisis i
desenvolupament de software a mida.

CSI Informàtica de Gestió S.L.
http://www.csigestio.es/
Programes i aplicacions informàtiques
de Gestió Laboral (Nòmina i Seguretat
Social),Fiscal (IVA,Renda),
comptabilitat, vehicles
assegurances...Per despatxos
professionals: Gestories i Assessories.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

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

Dissabte 9
Concert         22 h
TIU
Musicogastronomia
Tiu és un dels grups sorgit darrerament
a Mallorca amb una originalitat
indiscutible. La vocalista i compositora,
Tiu Herrero, ha sabut compaginar,
amb l’ajut dels seus companys, la
seva passió per la música i la
gastronomia amb naturalitat i sentit de
l’humor.
Als seus directes Tiu aconsegueix
crear una atmosfera de plats exquisits
on la sorpresa i la  senzillesa són el plat
principal.

Tiu Herrero: veu
Aníbal Ferrer: percussió
Jaume Llodrà: contrabaix
Jordi Tugores: guitarra .
Gratuït.

Diumenge      10
CINEMA                              20 h
The reader -El lector-
Per raons alienes a la nostra voluntat,
ens hem vist obligats a modificar la
programació de cinema  d’aquesta
setmana. En lloc de la pel·lícula
anunciada Gran Torino es projectarà
The reader -El lector-.
Confiam que sabreu disculpar les
molèsties que us pugui ocasionar
aquest canvi.

Dilluns 11 i dimarts 12         19 h
IX MOSTRA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA
ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA
Concert dels alumnes més joves de
l’Escola Municipal de Música

Preu: 4 € - Abonaments:   3 concerts
8 € -  7 concerts 15 €
 Venda d’entrades el mateix dia de
l’espectacle de 19 h a 21 h

Divendres 15                          21 h
IX MOSTRA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA
«ALIEN GARB» I ALTRES
ESCENES...
COL·LEGI SANT BONAVENTU-
RA (alumnes d’ESO)
 DIRECCIÓ: Toni Bonet
Preu: 4€ - Venda d’entrades el mateix
dia de l’espectacle de 19 h a 21 h

Dimarts 19                               21 h
IX MOSTRA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA
COL·LEGI SANT BONAVENTU-
RA (alumnes de 1r,2n,3r de primària)
NA FRANCINA HEROÏNA I EL
BRUIXOT BORINOT
 DIRECCIÓ: Toni Bonet
Preu: 4€ - Venda d’entrades el mateix
dia de l’espectacle de 19 h a 21 h

Divendres  22                         21 h
IX MOSTRA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA
LA BANDA DE LES
SUPERBRUTES
COL·LEGI NA CARAGOL (alumnes
de 3r i 4t de primària)
DIRECCIÓ:  Antònia Quetglas Maria
Preu: 4 € - Venda d’entrades el mateix
dia de l’espectacle de 19 h a 21 h
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TORNAREM EL DIA 22/V

cloenda
 504

Aquesta fotografia va ser presa amb motiu de la visita de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima a la «bateria» dels
soldats del Quarter de Betlem a la Colònia de Sant Pere.
Era el mes de març de l’any 1954 quan aquesta imatge va retre aquesta visita a Artà i a la Colònia de Sant Pere i
concretament al Quarter de Betlem, lloc on va ser escoltada per una formació de soldats al front dels quals el Tinent
en Cap de la bateria, Sr. Eduardo Sosa Jiménez, el sargent Rios i els soldats Jaime Sureda Gili (Faro o de Ses Pastores)
i en Jaume Danús (Violí), els quals feien el Servei militar a Betlem, i que surten a la foto. Un dels que portaven la imatge
era en Mateu Sansó (Redó).Entre d’altres formava part de la comitiva D. Gabriel Fuster, a) Asdoro, aleshores Vicari
«In Càpite» de la Colònia.
El lloc era davant on és actualment el Bar Centro de la població de la Colònia. (Foto cedida per Jaume Faro).

Racó
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