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

AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col·legi Na Caragol: 971 835841
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col·legi Sant Salvador: 971 836269
GESA  avaries: 902 534902.

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic Artà: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
* Margalida Massanet, Tel. 971 835385
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)

TAXIS:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses:
-Dies feiners: Centre 20,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 20 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,30 h, Convent 20 h.
i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  20,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 18 h.
Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 19,00 a 20,00 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536
Farmàcies de guàrdia dels
següents caps de setmana
23 i 24 de maig de 9 a 22.30 h: Fcia. Salom
C/ Cardenal Despuig 2 Telf: 971836536
 30 i 31 de maig de 9 a 22.30h: Fcia. Antich
C/ Leonor Servera Nº51 Cala Ratjada Telf.:
971563395
Reforç 30 de maig de 9 a 13.30 i de 18 a 20:
Fcia. Salom C/ Cardenal Despuig 2 Telf:
971836536

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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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
Exposició  ARTÀ-SANIA

Els professors i les professores de l’Escola d’Adults, així
com l’alumnat dels diferents cursos d’artesania, us convidam
a la inauguració de l’exposició ARTÀ-SANIA que tendrà
lloc el proper divendres dia 29 de maig a partir de les
19.30 hores a la sala d’exposicions de l’Estació d’Artà
(Centre de Visitants).
Trobareu exposades les peces que al llarg del curs acadèmic
2008-2009 hem anat elaborant els i les alumnes dels tallers
de Ceràmica, Creueta, Arts Plàstiques, Llatra, Macramé,
Punt Mallorquí, Restauració de mobles i Tall i
Confecció. De ben segur us sorprendrà les ganes i la feina
que hem anat fent al llarg de l’any i que podreu veure
reflectit en els objectes exhibits.

A la inauguració us oferirem una picada i un refresc. No
hi falteu!

Agraïment

L’Orquestra Oasis vol agrair
públicament la resposta que va rebre
de part de tot el poble, la seva
convocatòria a l’acte del dia 4. Va ser
un autèntic plaer per nosaltres i per
tots els artistes convidats actuar
davant d’un teatre ple a vessar d’un
públic entregat i entusiasta. Ens va
emocionar profundament. Donam les
gràcies a tots els col·laboradors:

consistori, partits polítics, clubs,
entitats, associacions, comerços i
persones en particular que, d’una
manera o altra feren possible
l’espectacle i, a més, que la xifra
econòmica recaptada i que anirà
destinada a becar estudis musicals
fos molt considerable.
Després d’haver acabada la Gala, na
Dolores, cantant de la Gran Orquestra
Mallorca i amiga, em va comentar:

-» Biel, estau d’enhorabona  perquè
tot ha sotit rodat, però sobretot perquè
ha quedat ben demostrat que músics,
empresaris, tècnics i, sobretot, la gent
del vostre poble, us estimen. En podeu
estar ben contents».
Tenia tota la raó. Moltes gràcies.
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Conèixer Mallorca: la Fundació Yannick i Ben Jakober

Emmarcat dins el curs Conèixer Mallorca, us animam a apuntar-vos a la
sortida que es durà a terme el proper dissabte dia 30 de maig a la
FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER:

Enmig d’un entorn natural, entre les muntanyes i la mar, hi trobam
arquitectura singular, pintura clàssica i art contemporani (pintura, escultura,
instal·lacions).  La visita a la Fundació Yannick i Ben Jakober, Museu Sa
Bassa Blanca, sorprèn per la varietat d’espais que ens ofereix:

· El parc d’escultures. Recentment inaugurat, els autors, Ben Jakober
i Yannick Vu, han creat un circuit lúdic on els nins, i també els adults,
poden conèixer l’art a través d’unes grans peces de granit massís,
inspirades en l’estatuària animal de l’Antiguitat, escampades en un
ambient idílic.

· L’espai SoKraTES. Un dels espais més impressionants que es pot
veure a Sa Bassa Blanca. També de recent inauguració, hi ha peces tan
extraordinàries com un fons de l’esquelet fòssil d’un rinoceront llanut
del Pleistocè i una cortina de cristall de Swarovski de 7 metres
d’amplària. Hi ha exposades obres de Miquel Barceló, Gerhard Merz,
Dolores Vita i Ben Jakober/Yannick Vu.

· Nins, Retrats d’Infants. Formada per un fons de més de 150 retrats
d’infants del segle XVI al segle XIX, part de la col·lecció està declarada
Bé Catalogat del Patrimoni Històric, està exposada al públic a un antic
aljub condicionat amb aquesta finalitat.

· Art modern i contemporani. L’edifici central, concebut per l’arquitecte
egipci, Hassan Fathy el 1978, on està ubicada ara l’Ala Karlweis,
reuneix la col·lecció més extensa d’arreu del món d’obres de Domenico
Gnoli, així com una sala dedicada a Rebecca Horn. També hi estan
exposades obres de Fabrio Plessi, Alan Rath, Mirald, Meret Oppenheim,
Takis i Ben Jakober/Yannick Vu.

· El jardi de roses, amb més de 100 varietats de rosers.

Apuntau-vos a l’edifici municipal de «Ses Escoles» fins dijous dia 28 de
maig. La sortida serà a les 08.30 h amb autobús des del Jardí del Collet.
L’hora prevista de tornada a Artà és a les 14 hores. Preu únic 20 euros.
Inclou bus i entrada al recinte. Us recordam que l’eixida inclou una
caminada d’uns 15 o 20 minuts.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

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

Conferència sobre els
malnoms d’Artà

A càrrec d´Andreu Ramis Puig-
gros
Director de l´Obra Social de « SA
NOSTRA» Caixa de Balears
Dimecres, 3 de juny, a les 20,30 h.
LLoc: Museu Regional d´Artà
C/ De l´Estel, 4

Organitza: Fundació Museu
Regional d´Artà
Obra Social « Sa Nostra»
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Taula rodona al Teatre d’Artà
Cadena humana a Palma

El passat dimarts dia 5 de maig l’Obra
Cultural Balear d’Artà va celebrar
una taula rodona amb el títol La salut
de la llengua. La llengua de la
salut. Els convidats ja els coneixíem:
Francesc Bujosa, O’nofre Pons,
Margalida Tous, Margalida Sastre,
Miquel Mestre i Joan Carles Palos.
Evidentment, part de l’èxit, amb la
presència d’aquests convidats, estava
asssegurat. Una altra part depenia de
l’assistència: una cinquantena llarga
de persones varen arribar a quasi
omplir la sala, fet que va fer que es
complissin les expectatives que ens
havíem fixat. La tercera i darrera part
fa referència a la participació del
públic. Sense la veu dels assistents
una Taula Rodona no té sentit. I en va
tenir. Tothom volia dir la seva, i gairebé
tothom qui va voler va poder parlar.

Finalment, prop les onze de la nit, ens
vàrem veure obligats a interrompre
l’acte i posar punt i... seguit! a l’acte.

Dels ponents ¿què en podem dir? Van
saber manejar el temps i la intensitat
de la xerrada perfectament. La seva

competència juntament amb la del
director d’orquestra, que va manejar
els participants amb una sobrada
experiència, van aconseguir mantenir
durant les més de dues hores de Taula
la força que necessita un debat per no
decaure. Fins i tot van fer servir
recursos com els acudits per crear un
ambient ben familiar, que ens va
permetre de tutejar-nos entre tots els
assistents! Seriosos en determinats
moments, per no oblidar que en
definitiva xerràvem de la llengua pròpia
de les Illes, del futur de la nostra
identitat.

D’entre el públic hi va haver diferents
actuacions destacables. Va manar el
respecte, imprescindible per continuar
organitzant altres xerrades semblants,
i alhora, per demostrar que la tolerància
i el respecte, lluny d’afirmacions
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noticiari
calumnioses que s’han fet contra la
nostra associació, sempre han estat
els pilars que ens mantenen drets!

«No et limites a contemplar aquestes
hores que ara vénen, baixa al carrer
i participa-hi. No podran res davant
d’un poble unit, alegre i combatiu».
Vicent Andrés Estellés.

Drets, efectivament, ens mantenim
drets per la nostra terra. I DRETS
restàrem el passat dissabte dia 9 de
maig a favor dels nostres drets
lingüístics! Prop de 12.000 persones
assistiren a la convocatòria de Palma,
la llarga cadena humana que féu de
guia del manifest a favor de la llengua
catalana. Era importantíssim demostrar
de forma contundent el sentiment de
molts mallorquins i mallorquines que

estan cansats de veure com, dia a dia,
polítics de les Illes aprofiten la llengua
pròpia de casa nostra com estratègia

política que els doni vots. Lamentable
decisió que s’ha d’aturar, i el poble diu
prou.

El Consell de la Joventut d’Artà participà a Elx, País Valencià, a la 9a Trobada de Consells Locals de la
Joventut, organitzat pel Triangle Jove

Durant el cap de setmana del 15 al 17
de maig, s’ha celebrat a La Marina
(Elx), la IX trobada de Consell Locals
de la Joventut on el Consell de la
Joventut d’Artà i la Colònia «CJAC»
ha participat activament i ha donat a
conèixer el que s’ha fet al nostre
municipi durant el darrers anys.
L’Aplec de Consells Locals de
Joventut l’organitza la Fundació
Triangle Jove, creada expressament
el 2008 per a aixoplugar els preparatius
i els fruits de les dues trobades  anuals
que organitza la plataforma Triangle
Jove. L’Aplec serveix, doncs, per
reflexionar i debatre a l’entorn de
qüestions clau per al bon
desenvolupament dels consells locals
i plataformes territorials que formen
part de les tres entitats. Al mateix
temps, l’Aplec funciona com a espai
de trobada entre uns consells i altres,
on compartir idees i projectes, eines

de treball i sobretot experiències. És
una oportunitat per a connectar la
joventut organitzada dels tres territoris

i enfortir els grups de treball locals,
figures essencials per a la participació
dels i les joves.
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A R T Á
C/. Ciutat nº 2

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

CENTRO COMERCIAL EROSKI SA COMA – CALA RAJADA

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

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

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

A la memoria d’En Joan

noticiari

El passat dia 9 de maig ens va deixar
per sempre en Joan Llaneras Sancho,
a) Manyà o Garreta.
En Joan no era jove però tampoc va
morir de vellesa, ja que tenia 73 anys
i actualment la mitjana de vida és molt
més alta.
Què podem dir d’en Joan que tothom
no recordi? En Joan era un home
senzill, afable, atent i no era capaç de
fer mal a ningú. Va passar la major
part de la seva vida a Palma, lloc on
tenia la seva feina com a empleat del
Banc de Santander. Quan es va jubilar
va tornar a Artà amb la seva família,
on feren l’habitatge alternant els estius
a Canyamel.
En Joan era una capsa d’agradables
sorpreses, així tenim que no fa molts
anys va sorprendre molta gent fent
una gran exposició de dibuixos, dels
gols marcats pel C.E. Artà a les
temporades 79/80 i 80/81, entre el 19

i 29 de juliol de l’any passat a la galeria
de s’Estació.

Bellpuig el va entrevistar i preguntat
de quan li venia tal afecció va contestar
que molta part de la seva vida havia
destinat el seu temps lliure a pintar,
però que feia ja més de deu anys que

ho havia deixat, no en sabia bé el
perquè i ara tornava a la tasca de la
pintura i el dibuix.
En Joan tenia altres hobbys com
l’afició al ball de saló i la feina
desinteressada en favor del Club de la
3ª Edat durant molts anys.
En Joan va saber viure i morir com un
cavaller. Sense fer molt de renou però
resignat sempre al que li tocava, la
sort o la desgràcia. Va passar les
darreres setmanes de la seva vida
sofrint en silenci i resignació una cruel
malaltia, duïta amb gallardia durant
molts mesos. Però mai es va queixar.
Sabia com a bon creient que l’esperava
una vida millor, on es trobaria amb els
seus pares i amics. Per tant no va
voler mai llàgrimes al seu costat, sinó
comprensió i companyia.
Vagi el més sentit condol a la seva
esposa, fills, germans i altres familiars.
Al cel sia.

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.
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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

Celebració quintes 39-40
El passat diumenge dia 17 de maig les
persones nascudes els anys 1939-
1940, celebraren el seu aniversari
acompanyats de les seves respectives
parelles.
Un bon grup d’aquestes persones
assistiren a la missa de les 12 a la
Parròquia en acció de gràcies per
haver pogut arribar a l’edat dels 70
anys i més amb salut. Dita celebració
fou animada per un grupet d’alumnes
del col·legi de la Puresa de Manacor,
acompanyats per una monja, els quals
casualment passaven el diumenge al
poble artanenc i donaren un ritme
musical amb guitarres i veus, fent més
viva l’Eucaristia.
Acabada la missa els «quintos» en
nombre de 88, es dirigiren amb cotxes
particulars i amb autocar, cap al
restaurant de Son Sant Martí, on
degustaren un bon dinar d’arròs brut
i porcella, acompanyat amb vi, aigua,
xampany i un bon postre, cafè i licors.
Acabat el dinar hi hagué unes hores
de ball amenitzat per un cantant, la
qual cosa va fer que molts d’assistents
sortissen a fer una estona de disbauxa,
demostrant una vitalitat especial.
Al transcurs del ball, es va cantar el
«cumpleaños feliz» a dos dels
assistents, en Pep Lloveta i en Toni
d’Es Pujols, els qual complien els 70
anys el mateix dia. Tothom els va
felicitar i desitjar una llarga vida amb
salut.
L’enhorabona als organitzadors de la
trobada, en especial a una persona,

que no importa anomenar perquè tothom sap qui és, la qual es mereix un fort
aplaudiment.
Per a molts d’anys.
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noticiari
El Govern Central invertirà 1.203.874,00 € al nostre municipi.

El Govern Central ha posat en marxa
el Pla E, un ambiciós projecte que
pretén ser un estímul per a la debilitada
situació econòmica que estam
travessant aquests darrers mesos. El
Pla E consta de quatre eixos
d’actuació: mesures de suport a
empreses i famílies; de foment de
l’ocupació; mesures financeres i
pressupostàries; i, finalment, mesures
de modernització de l’economia. La
crisi econòmica, principalment a causa
de l’ajust del sector de la construcció
residencial, està sent especialment
intensa pel que fa a la destrucció
d’ocupació. En aquest context, el Pla
E introdueix mesures directes d’impuls
a la creació d’ocupació, entre les quals
cal destacar el Fons per a Entitats
Locals i el Fons Especial per a la
Dinamització de l’Economia i
l’Ocupació. El suport a l’obra pública
recollit en aquests dos fons, més la
dotació recollida en els Pressupostos
de l’Estat suposarà una inversió
superior als 33.000 milions d’euros
l’any 2009 dels quals 1.203.874 euros
es destinaran al municipi d’Artà. Els
projectes que s’han aprovat i que
rebran l’ajuda estatal són cinc: Les
obres d’acondicionament i cobriment
de la pista lateral del poliesportiu
municipal seran subvencionades amb
405.689,05 euros; les obres
d’adaptació de la Residència per a
transformar-la en una residència mixta
on hi puguin accedir tant persones
vàlides com persones dependents
seran subvencionades amb 158.225,74
euros; la reparació del paviment de
diversos carrers del casc antic del
poble rebrà 180.062,90 euros; la
reforma del local existent en centre
social per a joves i el centre d’educació
per a persones adultes comptarà amb
230.547,94 euros i, finalment, la
reforma de la xarxa de l’enllumenat
públic en el nucli urbà de la Colònia de
Sant Pere serà subvencionada amb
229.306,13 euros.

data 
d’aprovació Import Projecte

29/01/2009 405.689,05
Obres d’acondicionament i cobriment de la pista esportiva del
Poliesportiu Municipal de Artà.

30/01/2009 158.225,74
Adaptació de la Residència per a transformar-la en una
residència mixta, tant per a persones valides com
dependents.

02/02/2009 180.062,90 Reparació de pavimento de varis carrers del casc antic d’Artà

03/02/2009 230.547,94
Reforma de local existent en centro social per a joves i centre
d’educació per a persones adultes.

04/02/2009 229.306,13
Reforma de la xarxa d’enllumenat públic en el nucli urbà de la
Colònia de Sant Pere.

Font: http://www.plane.gob.es/
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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

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

Sopar de la penya Mallorquinista
El passat dilluns dia 18 es va dur a terme
el sopar de fi de temporada de la penya
mallorquinista d’Artà.
Hi varen estar presents per part de la
Fundació Reial Mallorca el sotsdirector
Miki Garro i el cap de Màrqueting i
Coordinació d’Activats José Cerdà.
Per part de les penyes mallorquinistes va
assistir el seu president Xisco Bauçà.
De la Junta directiva hi varen assistir el
Director de Comunicacions i Relacions
Externes: Maties Rebassa i Paco Galmés.
Per part del primer equip hi assistiren el
preparador físic Toni Servera i els
jugadors  Josemi i Callejón.
Durant el sopar i per part dels directius
del Mallorca es va donar l’enhorabona al
porter artanenc Rafel Piris per haver
jugat també amb l’equip mallorquinista,
així com a tota la Junta directiva i
especialment a la seva presidenta Maria
Concepció Moragues per la bona feina
feta al llarg d’aquests anys de la penya i
animar-los a seguir treballant pel bon
funcionament de la penya que cada dia
són més. A més també varen agrair la
presència del nombrós públic assistent,
unes 80 persones varen gaudir de l’acte.
El batle d’Artà, Rafel Gili va donar la
benvinguda a tots els components de
l’equip mallorquinista, així com va felicitar
també la feina feta per la directiva de la
penya d’Artà.
Després del sopar els jugadors varen
firmar autògrafs per tots els assistents
que així ho volgueren i es va dur a terme
una rifa per tots els assistents a l’acte.
Enhorabona i VISCA EL MALLORCA.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

Tinc un dubte, per si vostès el poden aclarir.

L’altre dia em vaig trobar un camió en
el carrer Figueretes que venia des de
la zona de l’ermita direcció a l’església,
just davant del carrer San Salvador.
Jo anava en direcció contrària i com
en el carrer Figueretes, davant la casa
dels exercicis hi havia cotxes
estacionats, i no podíem passar els
dos alhora, li vaig recriminar al
conductor del camió que anava en
adreça prohibida el qual em va
contestar: Per on vols que surti? tot
està prohibit, puc entrar a la zona de
l’ermita, però no en puc sortir, Que
vols que faci?. Em vaig quedar sorprès
al comprovar que tenia raó el
camioner, no hi ha camí de sortida
vàlid, ja que els dos únics carrers de
sortida estan prohibits.
El carrer Pou Nou, en el cantó amb
el carrer Figueretes, hi ha un senyal
que prohibeix el pas a camions, i en
el carrer Figueretes cantó amb el
carrer Castellet, hi ha un senyal de
direcció prohibida per a tots els
vehicles. Com podia ser tanta
incongruència, però a la fi em vaig
adonar que la circulació estava
ordenada pels camions que havien
de girar pel carrer Figueretes i
després en el carrer Castellet per a
així entrar en el carrer Pou Nou,
però hi ha una trava. El carrer
Castellet és massa estret per a
circular camions alhora que hi ha
cotxes estacionats, i en el cas que no
n’hi hagués, després tenen el

problema que no hi ha espai per a girar
en el carrer Pou Nou. Per això vaig
pensar: si tinc un accident, i em top
amb un camió que va en sentit prohibit,
Qui és el responsable?.
Ho vaig comentar a algunes persones,
i segurament va arribar a orelles del
responsable del tràfic d’Artà, perquè
es va canviar un dels senyals, el del
carrer Pou Nou a l’entrada des de
l’ermita, es va retirar el senyal i es va
posar un altre de circulació prohibida

opinió

per a camions. O sigui que jo creia que
s’havien assabentat de l’absurd i en
canvi han prohibit la circulació en
ambdós sentits dels camions, o sigui
que ara no es pot anar a la zona de
l’ermita en camió pel carrer Pou Nou,
però si pel carrer San Salvador, però
segueix igual el retorn dels camions,
no poden sortir de la zona de l’ermita
llevat que infringeixin la llei.

Toni Ginard
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SORTEJAM 

Una Nintendo DS 

 

                

   
Es podrà triar el color 

 

El sorteig es realitzarà dia 30 de juny a les 18h a PIXEL  
 

 

 

*Només hi participaran els tiquets superiors a 25€. 

            *Promoció  fins dia 30 de juny de 2009 (abans de les 18h) 
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de la Colònia

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

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Racó del poeta
El poema «Som malalts d’alabades» sembla el relat d’un somni  en el qual es
barregen percepcions de les quals està farcida l’obra de Mesquida: els
mariners, els vaixells,  les gavines per les platges i els peixos dins ignots
abismes. Tot, en el parèntesi del somni, es deforma, pren dimensions monstruoses
i amb la seva nuesa copsa tots els batecs d’un rastre de segles.

SOM MALALTS D’ALBADES
Som malalts d’albades en perpetu exili
mariners que aixequen velams impossibles
deixats a la ronsa per calanques brunes.
Dins ignots abismes som peixos galàctics,
per platges estranyes gavinots perplexos.
Boges criatures manyuclant misteris,
retenint delers d’eterna infantesa
per sota estelades on l’ahir deserta.
Solcant els presagis, resignats i lassos,
dem al vent solar la nuesa dels somnis
amb tots els batecs d’un rastre de segles.

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

Fòrum de participació Ciutadana
Dimarts, 12.05.09, es va reunir la
Comissió Permanent de Participació
Ciutadana (CPPC) del Fòrum de
Participació Ciutadana de la Colònia.
L’objecte d’aquesta reunió era, tal
com preveu el reglament, elaborar un
calendari de reunions de la mateixa
Comissió i de l’assemblea.
En vistes a agilitzar la feina, Margalida
Morey, tècnica de l’Ajuntament en
funcions de secretària del Fòrum, va
presentar un esborrany que serví de
base per a fitxar les pròximes reunions:
A) Reunions de la CPPC: Dia 18 de
juny a les 21h.

 Dia  29 de setembre
 Dia  30 d’octubre

B) Reunions de l’Assemblea: Dia 6
d’octubre i dia 10 de novembre.
Una vegada aprovat el calendari de
reunions els assistents tractaren
diferents punts, tals com l’estat de
concreció de les propostes aprovades
per votació del veïns de la localitat. La
informació que tècnics i delegat de
batlia tenien al respecte era poca,
però sembla ésser que només una de
les quatre propostes aprovades
(col·locació d’algun mirall) s’ha duit a

terme . Les altres (embelliment de la
zona verda que confronta amb la costa
del Molí d’En Regalat, embelliment i
sembra d’arbres en la plaça de
Montferrutx, instal·lació del sistema
Wifi ) o estan en estudi o pendents de
l’inici de les obres.
Sense aprofundir en el tema es va
parlar de la necessitat de repensar
l’organització i funcionament del
Fòrum dintre del marc que permet el
reglament. Hi ha qui pensa, que l’actual
reglament no ha tingut en compte en
la seva estructura de funcionament, la
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de la Colònia
importància que els fonaments jurídics
atorguen a l’assemblea com a punt de
trobada dels ciutadans per a exercir el
seu dret de participació directa en els
assumptes públics. En el desplegament
que el reglament fa del dret a la
participació es prioritza el treball de
les comissions sobre el de les
assemblees que queden reduïdes a
sancionar el treball de la Comissió
Permanent o a ser informades sobre
els resultats de les votacions.
Un dels errors fonamentals de
l’estructura del nou Fòrum, refundat a
partir de la elaboració i posterior
aprovació del nou reglament pel plenari
de l’ajuntament, és la poca o nul·la
incidència dels ciutadans en el seu
redactat. Des del reglament s’imposa
quins seran els representants de
l’Assemblea, sense consultar les
entitats que han d’enviar els

representants, i deixant sense
representació formal a la major part
dels ciutadans no integrants en entitats
ciutadanes. Es diu i es decideix des de
dalt les persones que han de
representar els ciutadans. A partir
d’aquí segueix la mateixa estructura
piramidal. La Comissió Permanent ho
planifica i ho cou tot i als ciutadans les
queda la funció de ser convocats per
a fer propostes que seran passades
pel sedàs de la Comissió Permanent,
votar-ne quatre i ser informats dels
resultats. Les columnes cabdals del
Fòrum,  l’elecció dels representants
de l’assemblea (Comissió Permanent)
pels ciutadans i l’exercici assembleari
mitjançant debats públics abans de
sotmetre els projectes a votació,
queden fora del seu entramat.
En l’actual estructura i funcionament
del Fòrum té, com dèiem al principi,

més importància la Comissió
Permanent que l’Assemblea, cosa que
contradiu el seu objecte que és la
participació directa dels ciutadans en
el marc de les assemblees.
Perquè el fòrum recobri les seves
essències es necessari un nou impuls
multiplicador de la presència dels
ciutadans en les reunions i fer del
reglament no un fi, sinó un mitjà que
engresqui i il·lusioni. De moment és
més un corser que exclou, que no un
mitjà per a la participació directe dels
ciutadans en la resolució d’alguns dels
problemes que preocupen els vesins i
vesines de la Colònia de Sant Pere.
Què cal fer? El primer de tot revisar
el reglament i retornar a l’Assemblea
el protagonisme que li ha estat usurpat.
A partir d’aquí toca ser l’Assemblea
la qui marqui el camí.

Restauració de la Platja de la Colònia i soterrament de cablejat elèctric
La restauració o tasques  que s’estan
materialitzant en la platja de la Colònia
han aixecat una llau de queixes
especialment entre els propietaris dels
restaurants i veïns que hi confronten.
El motiu, més que la reforma en si, del
tot necessari, radica en l’època
escollida per a aquestes obres.
L’època turística és curta. A la
Colònia el turisme d’hivern és casi
inexistent; és, per tant, del tot
comprensible que els propietaris de
locals no vegin amb bons ulls que unes
obres, que en el seu parer podrien ja
estar fetes, s’hagin iniciat precisament
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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

ara a l’inici de la temporada turística
aportant una mala imatge amb els
conseqüents perjudicis econòmics, i
en un moment en què les perspectives
de crisi no auguren que la temporada
estival sigui de lo millor.
Aquesta secció de Bellpuig s’ha posat
amb contacte amb Jeroni Cantó,
Delegat de Batlia, el qual ha aportat
les explicacions i raons que transcrivim:
a) Es tracta d’unes obres del tot
necessaris per a refer el que estava
deteriorat. Els temporals havien
destrossat les esculleres, s’enduien
l’arena i entrava molta alga.
Les obres feia tres anys que s’havien
sol·licitat a la Demarcació de
Costes.
b) Si les obres es fan el mes de maig
és per dos motius bàsics: No es
poden fer a l’hivern per mor dels
temporals del Nord, i per altra part
Costes havia d’acabar altres obres
que ja tenia començades a altres
indrets de l’illa.
En Jeroni ens ha parlat també de les
obres de soterrament del cablejat de
l’enllumenat públic que es du a terme
en els carrers <minyones i Jaume I els
seus corresponents travessers. El
motiu d’aquestes obres és acabar

d’una vegada amb les apagades de
l’enllumenat dels carrers de la part
alta del poble cada vegada que
cauen quatres gotes.
Ambdues obres, les de la platja i les de
soterrament de cablatge es confia
estiguin acabades a principis de juny.
Hi ha en projecte, per part de la
Demarcació de Costes, la rehabilitació
de les torres d’enfilació, algunes molt
deteriorades i alguna en perill

d’esbucar-se. Aquestes obres, el
projecte de les quals ja està fet, es
podrien fer passat l’estiu.
En Jeroni lamenta el malestar que les
obres de la platja i soterrament de
cablejat estan ocasionant, pensa, no
obstant, que era necessari fer-les i
desitja que la temporada turística no
en surti perjudicada.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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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

Vela

«I Regata interclubs Ciutadella»
Els passats dies 8, 9 i 10 de Maig va
tenir lloc entre els clubs nàutics de la
Colònia de Sant Pere i Ciutadella la «I
Regata interclubs Ciutadella».
Aquesta regata, que es va començar
a celebrar l’any passat des de
Ciutadella, ha estat fruit de la
col·laboració entre els dos clubs i és
un reflex de les bones relacions que
trobam entre els mateixos. Aquesta
regata de tres dies de durada consisteix
en 2 proves, una per anar i l’altra per
tornar (de les que se n’extreu una
classificació mitjana) i una prova
independent a Ciutadella junt amb la
flota d’allà.
A la regata d’anada, a la qual hi
participaren 7 vaixells, hi va haver un
vent de llevant d’uns 15 nusos
aproximadament que va obligar els
vaixells a cenyir tot el camí. En aquesta

prova es va sortir en temps compensat
directament, es dir els vaixells més
lents sortien en primer lloc i els més
ràpids els darrers. El temps que els
separava estava calculat en relació a
la distància de la regata que era de 30
milles aproximadament. El Tacuma,
de T. Llinàs, que fou, com a vaixell
més lent, el primer en sortir (16:00),
també va ser el primer en arribar i no
va donar cap opció a la resta
d’embarcacions, que així com anaren
sortint varen quedar encalmades més
d’una hora a devora el cap Ferrutx. El
segon classificat de la prova fou l’Aia,
de M.Oliver, que tot i ser el darrer en
sortir (17:13) va imposar la seva
potència i velocitat. El tercer classificat
fou el Lolita, de C. Serra, que va fer
una molt bona regata. Una vegada a
Ciutadella totes les tripulacions anaren

a prendre uns «ginets» per brufar la
regata i agafar forces pel dia següent.
Dissabte, a Ciutadella, les tripulacions
vàrem tenir temps d’anar a fer una
mica de turisme, comprar formatge i
abans de la regata menjar una paella
tots junts. A les 15:30 amb un vent de
Xaloc d’entre 14 i 16 nusos, es va
donar la sortida al triangle olímpic en
què consistia la regata (cenyida, llarg,
llarg, cenyida, popa, cenyida). A la
línia de sortida hi havia 20
embarcacions, 6 de la Colònia i 14 de
Ciutadella entre les quals hi havia 4
embarcacions monotip Benneteau 25
Platú que, tot i fer el mateix recorregut,
no comptaven per a la classificació
final, ja que tenien classificació pròpia.
Just després de la sortida els 4
monotips agafaren el cap de la regata
i no el deixaren en cap moment, l’únic
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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

vaixell que els va seguir de prop va ser
el Lolita de C. Serra i a darrera ell el
Taranta III de P. Negrete (el
president del C. N. Ciutadella) que
lluitaren al llarg de tota la prova pel
primer lloc, que al final va ser pel
menorquí. El tercer lloc també fou pel
menorquí S’Embui de M. Marqués.
Els demés vaixells coloniers foren:
Smile (de C. Obrador), 7è; Physical
(de M. Mar/Lluís López), 8è; Idefix
(de B. Weidmann), 9è i  Aia (de M.
Oliver), 11è.
En acabar la prova els presidents
d’ambdós clubs, P. Negrete i L. López,
que curiosament tenen el mateix model
d’embarcació i tots dos participaren a
la regata, reflectiren la bona sintonia
que hi ha entre els dos clubs en
l’entrega de trofeus. Després de

paraules d’ànim i agraïment el
president del Club Nàutic de la Colònia
de Sant Pere va convidar al seu
homòleg i a tots els regatistes
ciutadellencs a la regata de dia 23 de
Maig a la Colònia. Després de
l’entrega al local del CN Ciutadella es
va fer una berenada per a tots els
participants. Després de sopar algunes
tripulacions anaren a gaudir de la vida
nocturna de Ciutadella i pel que sé, tot
i tenir algun entrebanc, gaudiren i bé!
Diumenge al matí la sortida va ser a
les 11:30 h i el vent va bufar molt fluix
de llevant, la qual cosa feu que la
regata fou més lenta que la de
divendres, i com que el vent en cap
moment va passar els 10 nusos i el
rumb era directe, la regata va ser molt

de la Colònia
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tranquil·la. Els vaixells més lleugers aviat agafaren el cap
davant de la classificació i no el deixaren fins a arribar a la
Colònia. El primer classificat fou l’Smile de C. Obrador,
seguit del Lolita de C. Serra, i en tercer lloc hi entrà
l’Idefix de B. Weidmann.
La Classificació general final fou la següent:

POS IOT PATRÓ P 1 P 2  Punts
1 Lolita C. Serra 3 2 5
2 Smile C. Obrador 5 1 6
3 Aia M. Oliver 2 5 7
4 Idefix B. Weidmann 4 3 7
5 Tacuma T. Llinàs 1 8 9
6 Physical M. Lopez 7 4 11
7 Tivoli F. Pastor 6 8 14

Aquest cap de setmana entre els
dies 22 i 24 tendrà lloc la «II Regata
Interclubs Colònia», és a dir,
dissabte 23 hi haurà a la Colònia una
regata amb les dues flotes, la de la
Colònia i la de Ciutadella, que haurà
arribat divendres 22 a la nit i que
partirà cap a Ciutadella el diumenge
24 a les 11:30 h.

Un al·licient més per acostar-se a la Colònia aquest proper dissabte 23  és
la regata de la Classe IOM (International One Meter) que tendrà lloc
a l’escollera del far verd (davant ca’s Català) entre les 12:00 i les 14:00.
Aquests vaixells d’un metre d’eslora dirigits a ràdio-control i amb l’únic
impuls del vent a les seves veles lluitaran per aconseguir la victòria en una
de les proves puntuables pel Campionat de Balears de la classe, no vos ho
podeu perdre!!

Bon Vent i mar per córrer!
J.J.Ll.

Viatges Llevant

de la Colònia
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

Perquè deim sí al tren tram en superfície.
Dos mesos després que la Conselleria
de Mobilitat anunciàs que la seva
aposta, vists els informes tècnics, és
passar el tren d’Artà per Manacor en
superfície, i també després d’haver
sentit opinions de tots colors envers
aquest assumpte, la Plataforma en
Defensa del Tren voldríem, com a
grup organitzat de gent de Capdepera,
Son Servera, Artà, Sant Llorenç, Son
Carrió i Manacor que fa onze anys
que demanam el retorn del tren al
Llevant, poder fer sentir la nostra veu,
sense retòrica ni ambigüitats:
· La Conselleria de Mobilitat s’ha
equivocat perquè no ha donat la
informació d’hora i ha deixat que el
desconeixement d’uns i els interessos
d’uns altres omplissin Manacor de
mitges veritats, mentides
malintencionades i dubtes i por. És
normal que els veïns més propers,
amb la poca informació que han rebut,
es mostrin contraris a la proposta,
però els demanam que s’informin,
reclamin informació i no es deixin
manipular.
· Un tren tram és un tren elèctric
que dins els pobles i ciutats es comporta
com un tramvia, circula a menys de 50
km/h, té una alta capacitat de frenada
i no necessita barreres de seguretat.
Per tant, és un element que NO
XAPA, no és perillós i no molesta.
No estam parlant d’un tren com el que
actualment ens du a Palma. Parlam
d’un tren que ha de partir de l’estació
actual i arribar, sense més
transbordaments, a Artà.

· Que el tren tram passi en
superfície creim és la millor opció
per a tots els manacorins, els
comerciants en especial, i també és la
millor opció per a tots els futurs usuaris
de Sant Llorenç, Son Carrió, Artà,
Son Servera i Capdepera.
· Soterrar el tramvia a Manacor,
com demana el batle Pastor, suposaria
un malbaratament de doblers
públics . Volem pensar que el ple de
l’Ajuntament va votar a favor de
soterrar-lo quan no se sabia les
característiques que tendria i es
pensava en un tren dièsel. Nosaltres
tampoc no el voldríem si fos així.
Volem que la Conselleria inverteixi
aquests doblers en l’extensió de la
xarxa i millora de l’actual. No volem
que enterrin els doblers de tots. I
suposam que els veïns del passeig
tampoc no voldrien suportar vint-i-
quatre mesos (2 anys) d’obra de
soterrament .
· La proposta de la plataforma un
passeig sense tren que demana que
els usuaris de tren que venguin d’Artà
amb el tren tram baixin a la plaça
Madrid, pugin a un bus que els dugui
a l’estació i que aquí pugin al tren per
anar a Palma va en contra de l’eficàcia
del transport públic, a més de ser una
mostra d’ egoisme pur: voldrien ells,
en anar a Palma en tren, devers Inca
baixar-ne, pujar a un bus i passats 1,6
km tornar a baixar i pujar de nou al
tren?
· La demanda de la Consellera
Insular de Medi Ambient, i regidora a

l’oposició a Manacor, Catalina Julve,
diu poc a favor del seu càrrec: treure
el tren per defora del poble suposaria
un consum molt gran de territori i
allargar el temps de recorregut del
tren per arribar d’Artà a Manacor. S
uposaria l’ expropiació de terrenys
a uns veïns que ja han patit la
fragmentació que ha fet el desviament
del torrent i la construcció de la ronda
nord.
· A tots aquells que ara, onze anys
després de la primera Marxa , troben
que hi ha alternatives al tren, dir-los
que nosaltres creim que sí, que també
s’ha de fer una bona xarxa
d’autobusos que arribin on no pot
arribar el tren, però que la línia de
Llevant ha d’existir perquè els
ciutadans del Llevant no som de segona
i tenim dret a poder emprar el tren
com a mitjà de transport públic, eficient
i útil. Així funciona als llocs on ens
hauríem de mirar: xarxa de tren amb
xarxa de busos complementària. A
Mallorca només tenim carreteres (i
sense autobusos!), ens queda molta
feina per fer.
Aquesta és la nostra opinió. Hem
volgut ser clars en l’exposició, perquè
ho tenim ben clar: el tren tram en
superfície és la millor opció. Si el
Govern també ho creu així, que
l’executi sense badar.

Plataforma en Defensa del Tren

28 d’abril de 2009

opinió
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noticiari escolar
Excursió a Palma

Dia 30 d’abril els nins i nines de 3r. i 4t. de primària vàrem
anar d’excursió a Palma. Primer vàrem anar de visita a
Última Hora i ens varen mostrar totes les coses que
necessiten per fer els diaris. Ens varen dir que cada dia
feien 36.000 diaris i els diumenges 46.000. Vàrem veure
unes bobines gegants de paper que feien 20 quilòmetres.

Després vàrem anar als estudis de la ràdio i ens varen
explicar com funcionava. Finalment vàrem anar a Gesa i
vàrem fer jocs i activitats amb uns panells per saber com
estalviar electricitat. Ens varen donar un regal i ens ho
vàrem passar molt
Antònia Morey

Els nins i nies de 1r cicle de primària visiten Marineland
El projecte d’ enguany  és sobre en Darwin i  per això
anàrem a Marineland a veure els mamífers marins
com els dofins , les foques, els lleons marins... Tots
aquets animals segons la teoria d’en Darwin  fa molt
de temps vivien a la terra i es varen desplaçar  cap a
l’aigua evolucionant a través del temps amb els
animals que són ara.

També vérem moltes tortugues marines que estaven
malaltes perquè alguna barca o pescador les havia
ferides. Allà tenien un hospital per poder-les curar.
Vérem moltes aus de molts de colors, i es digueren
que eren molt semblants a les que hi ha a les Illes
Galàpagos visitada i estudiada per Charles R. Darwin.

Nins i nines de 1r cicle de primària

Sant Salvador
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Sant Salvador

Sortides de camp matemàtiques

Durant els dies 7, 8 i 9 de maig s’han realitzat una sèrie de
sortides amb alumnes de 4t i 2n d’ESO per experimentar
les matemàtiques fora de l’aula. Han estat experiències

molt profitoses pels alumnes, ja que tots ells han pogut
experimentar que els conceptes estudiats dins l’aula
poden ser profitosos fora d’aquesta.

Excursió Palma Aquàrium
Els nins de l’escoleta i 2n cicle d’educació infantil vàrem
anar d’excursió a Palma Aquarium. Partirem de la plaça
del Pes i amb l’autocar, cap a Ciutat s’ha dit.
Hi havia monitors que ens mostrarem tots els peixos,
vérem en «Nemo», na «Dori» i molts d’altres..
Descansàrem a uns coixins molt suaus per mirar els
taurons, un tenia la forma de martell, els vérem de dalt, de

baix, de tots els costats, donava  la sensació de que
nosaltres nedàvem amb ells.
També varem jugar a un vaixell pirata i ens ho passàrem
molt, molt bé. Desprès de dinar tornàrem cap a casa tots
cansats però contents.
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Sant Salvador

2n curs de primària varen anar al Parc de Llevant

Dia 18 de maig vàrem anar al Parc de
Llevant i vàrem caminar molt. Vàrem
fer un joc que es tractava de que havia
de caminar i els meus amics me
guiaven i ja havia d’anar amb els ulls
tancats. Va ser molt guay. Després
vàrem anar a berenar  dins es torrent

i després vàrem anar a veure en
Manolo i en Jose que ens varen explicar
coses dels ocells: com les caçaven,
com les posaven l’anella, com les
mesuraven les ales i les cames, com
les pesaven.

Per acabar vàrem fer una gimcana
amb na Lali de cercar arbres i plantes.

Maria  Navarro Peset
2n de Primària
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Na Caragol

Viatge a València de 6è
Hola, som el grup de 6è de Na Caragol
que els dies 6, 7 i 8 de maig anàrem de
viatge a València. Partírem a una
hora intempestiva –a les 4 de la
matinada- del dimecres, dia 6, i tothom
content i sense son cap a l’aeroport.
A l’aeroport ens trobàrem el de sempre
: embarcar, control, DNI i directe cap
a València. Arribàrem molt d’hora i
anàrem cap a la Ciutat de les Arts i de
les Ciències. En primer lloc visitàrem
l’Oceanogràfic on vérem taurons,
pops, cavallets de mar, balenes,
pingüins, ... i l’espectacle dels dofins.
Sabeu quins bots que pegaven amb
els seus entrenadors! Va ser
espectacular!.
Després de dinar entràrem al Museu
de les Ciències on hi havia moltes
coses extraordinàries per
experimentar: un engronxador que et
mesurava el pes, miralls on
aparentaves més alta, gruixuda,

petita,... unes mans com a de gel que
et mesuraven la força, incubadores
d’ous on vèiem néixer els pollets ...
A l’Hemisfèric hi vérem un
documental sobre els dinosaures.
Pareixia que venien a menjar-te i, en
acabar, un bon ensurt que quasi ens
aixecam de la cadira. Devers les 20 h
ja érem a l’hotel i tots estàvem molt
cansats. Sopàrem i a dormir;
necessitàvem recuperar forces per
l’endemà. Dijous anàrem al Bioparc
on hi havia molts d’animals en
diferents hàbitats: lleons, girafes,
goril·les, zebres, moneies, ... també
disfrutàrem amb l’espectacle d’aus a
l’aire lliure. El capvespre, per
refrescar-nos anàrem a fer una
passejada en barca per l’Albufera on
gaudírem del paisatge i de les
barraques típiques valencianes.
Després anàrem a al Museu Faller on
poguérem contemplar de ben a prop

els «ninots» indultats. Són una
passada! I, per acabar, l’horabaixa
una volta pel casc antic de València:
plaça de la Reina, la Catedral, les
Torres Serrano i a la casa de caramels
tan famosa... no en volíem sortir i tots
compràrem qualque cosa. El divendres
havíem de partir prest de l’hotel ja que
havíem d’anar a Terra Mítica. Allà sí
que ens ho passàrem molt bé en totes
les atraccions: muntanya russa,
piràmide de la por, les catarates, el
pèndol, el laberint... Cridàrem i
cridàrem però ens ho vàrem passar
molt bé!. Dinàrem i sopàrem dins el
recinte per després anar cap a
l’aeroport d’Alacant per tornar cap a
Palma i llavors cap a Artà on arribàrem
devers la 1 de la matinada. Arribàrem
un poc cansats però amb l’alegria
d’haver-ho passat bé i haver disfrutat
tots junts.

Sortida al Parc de Llevant

Els dies 14 i 15 de maig els alumnes de 6è anàrem a fer una
activitat d’orientació al Parc de Llevant. Dues setmanes
abans havia vengut na Lali a l’aula i ens havia donat unes
instruccions per saber moure’ns i orientar-nos amb un
plànol. L’activitat va ser molt divertida. Férem grups i amb
unes pistes havíem de cercar uns sobres amb un número.
Quan teníem el sobre havíem de resoldre una prova i
després havíem de cercar el següent. Era com una espècie
de gimcana on les proves ens donaven punts. No tots els
grups fèiem la mateixa prova. La més divertida va ser la

de pujar al puig Figuer per fer una activitat, n’hi va haver
que pensaren a resoldre la prova «Des de les altures» i
varen haver de tornar pujar. Ah! També anàrem a amollar
una serp de garriga que havien trobat el dia abans per dins
el poble. Alguns tengueren por, altres la tocaren i a na
Maria Teresa li va pujar de la mà fins el colze. Després
l’amollaren devora un torrent. Va ser una experiència molt
divertida on aprenguérem coses sobre el parc. Volem
donar les gràcies a na Lali per ensenyar-nos tantes coses
i per la seva paciència amb nosaltres.



 27
22 maig 2009
Número 811

27
 531

noticiari escolar

Na Caragol

El Dia de la Terra

Dia 22 d’abril, al CEIP Na Caragol
celebràrem el Dia Internacional de la
Terra. Per això s’organitzaren moltes
activitats amb la finalitat de
conscienciejar tota la comunitat
escolar envers la necessitat de protegir
el medi ambient. Enguany es va
convidar a tothom perquè dia 22
venguéssem vestits de verd i es va
penjar a l’entrada una gran llaçada
vermella per mostrar el nostre
compromís ecològic. Una altra de les
activitats que es va dur a terme i que
va agradar molt als infants fou
l’elaboració d’una mandala gegant
amb tot el material que havien aportat
els alumnes: fruites, fulles, troncs, etc.
A més, durant tota la setmana els
alumnes varen sembrar flors,
carabassons, preberes, etc.

Durant el capvespre la comissió de
medi ambient de la nostra escola i
Artà Solidari varen dur a terme una
activitat ben divertida on els
participants es trobaren amb un
berenar verd, jocs i tallers de
manualitats ecològiques. En aquesta
festa no hi va faltar la música i aquesta
vegada, com no podia ser d’altra
manera, els infants pogueren tocar
instruments fets per ells mateixos a
partir d’objectes reciclats. Per acabar,
es va fer una manifestació
acompanyats de pancartes de cartró i
tambors de llauna mentre s’intentava
animar la gent a que col·laborem tots
en la protecció del planeta amb crits
com «Més espais verds» i «Basta ja
de contaminar». La setmana va acabar
amb una jornada de treball cooperatiu

que es va dur a terme dissabte dia 25.
Gràcies ala col·laboració de molts de
pares i mares es va aconseguir millorar
l’aspecte dels patis del centre escolar
i es van construir més espais dedicats
al cultiu d’herbes aromàtiques, flors i
plantes. També es va sembrar una
olivera al costat del nou jardí en
memòria de Miquel Giner, company
de tots i gran amic de la naturalesa.
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de la parròquia
Pensaments

La Parròquia, comunitat de vida i missió i IV.
Vers una nova organització parroquial

En una Parròquia o en una agrupació
de parròquies hom hi ha de poder
trobar els elements que
complementàriament constitueixen
l’Església.
La nova configuració ve urgida no
tant per la manca de preveres –que és
un fet real- com per la urgència
d’evangelitzar i d’assegurar una
presència eclesial significativa al bell
mig de la vida dels homes i dones
d’avui.
No es tracta de canviar d’escala i
afegir noves feines a les que ja es

feien, en una òptica de manteniment.
Es tracta de canviar de registre i
desenvolupar una dimensió missionera
i  evangelitzadora més clara i més
definida en el seu plantejament i en la
seva realització.
Per a preparar el futur cal partir de les
persones i les seves necessitats. Cal
partir de les comunitats, dels seus
recursos, de les seves potencialitats,
del seu projecte, tot respectant la seva
especificitat institucional. I, alhora,
prendre’s seriosament les mutacions
socioculturals i eclesials en curs, amb

la preocupació de la comunió i el zel
de la missió. El que hi ha en joc en
l’organització parroquial és la visibilitat
de l’Església local i  de la  seva missió
evangèlica. El que està en joc és la
inculturació de la Bona Nova per als
nostres contemporanis.
Sense afrontar aquesta problemàtica
com un procés  eclesial amb etapes i
amb molts de protagonistes, correm el
risc de desactivar el potencial
renovador de les unitats de pastoral.

Orientacions per a les unitats de Pastoral

Les prioritats pastorals actuals, en
una Església de comunió enviada en
missió, porten a una nova configuració
teològica i pastoral del sistema
parroquial per respondre més
positivament als desafiaments de
l’evangelització, no des de la retirada
i el replegament, sinó des de la voluntat
d’obrir nous camins a l’Evangeli per
al nostre temps.
La unitat pastoral és una agrupació de
parròquies veïnades en funció de
potenciar i promoure l’acció pastoral
conjunta al servei de la comunió i la
missió de l’Església en el territori.
Forma part d’un arxiprestat i està
sempre integrada en l’Església
particular.

És una nova resposta a la presència
de l’Església en un determinat
territori, amb la finalitat d’animar la
vida cristiana i la missió
evangelitzadora de cadascuna de
les parròquies que la formen.
Aquesta forma de servei pastoral
no suprimeix les parròquies
concretes, sinó que les articula entre
si per anar a una renovació que les
faci comunitats vives i missioneres.

Suposa una incorporació del laicat i la
vida consagrada, amb els seus
carismes i ministeris, a l’acció pastoral
conjunta. La unitat pastoral vol ser
una «comunitat de comunitats».

Els tres objectius principals de la unitat
pastoral són: promoure el sentit
comunitari de la parròquia; una pastoral
més missionera, atenta al primer
anunci de la fe i a la iniciació cristiana;
una coordinació de l’acció pastoral de
les parròquies implicades en el marc
de l’arxiprestat i l’Església particular.

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 fa 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.

Celebració de la Confirmació
Dissabte dia 30 de maig a les 20.30, un
grup de joves i al.lotes de la nostra
parròquia rebran el sacrament de la
confirmació. És un moment important
per la vida de la nostra comunitat, per
això vos convidam a tots a assistir-hi.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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carta al director
Cavallers i diputats

Llegint el «Llibre de l’Orde de
Cavalleria» de Ramon Llull m’ha
semblat, per ventura forçant un poc
les coses, que als honorables diputats
els podria correspondre el paper que
tenien els cavallers de l’edat mitjana
per tal com «los cavallers han honor e
senyoria sobre el poble a ordenar e a
defendre», com diu Ramon Llull.
«Per los cavallers deu ésser
mantenguda justícia, en així com los
jutges han ofici de jutjar, així los
cavallers han ofici de mantenir
justícia», que «és donar a cascun son
dret» i així «mantenir los hòmens
humils contra los ergulloses injusts».
«A cavaller se cové que sia amador
de bé comú, car per comunitat de
gents fo eleta cavalleria, e ben comú
és major e pus necessari que bé
especial». «Ofici de cavaller és
mantenir vídues, òrfens, hòmens
despoderats; car enaixí com és
costuma e raó que los majors ajuden
a defendre los menors...» «On,
cavaller qui no haja ulls ab què veja
los despoderats, ni ha cor ab qué pens
llurs necessitats, no és ver cavaller».
Per això ha menester «força e ardiment
de coratge», guiats per «saviesa e
seny qui són contraris a follia e a
ignorància». Els diputats, per vocació
i elecció, són els encarregats de legislar
per mantenir permanentment la
justícia, que ordeni el bé comú del
poble. No estic segur que els nostres

diputats defensin als que els pertocaria;
sembla bastant clar que molts d’ells
defensen més bé els poderosos, el
poder en si mateix i els seus privilegis,
i no precisament «els despoderats», ni
el bé comú, sinó el bé particular.
«Traïdors, lladres, robadors, deuen
ésser encalçats per los cavallers, car
enaixí com destral és feta per destruir
los arbres, enaixí ha son ofici per
destruir los mals hòmens». Als diputats
correspon controlar el poder i perseguir
el delicte contra el bé comú, «per açò
cavaller que sia lladre, traïdor o
robador, deu ser destruït e mort per
altre cavaller». «Cavaller lladre, major
lladrocini fa a l’alta honor de
cavalleria...; és donar viltat e mala
fama a aquella cosa qui és digna
d’ésser lloada e honrada». Els
cavallers diputats no haurien de
permetre que al Parlament hi hagi qui
sia lladre, ni traïdor a la seva gent i
cultura. Podrien començar per enviar
a porgar fum a tots aquells que
s’aprofiten del càrrec per fer negoci,
cobrar comissions, col·locar gent...,
acabant pels que destrossen el
patrimoni, enfonsen la nostra llengua
i la nostra cultura.  Perquè «poc sap
de comanar qui a llop famejant comana
ses ovelles». Per una banda,
«manament és de llei que hom no sia
perjur... cové que jurar falsament no
sia en aquells que mantenen
cavalleria».

Si tenim en compte els 24 alts càrrecs
del PP imputats per corrupció (tot un
«rècord»), els 5 d’UM
(comparativament també
considerable) i els 2 del PSOE, hem
de concloure que la nostra Orde de
Cavalleria està ferida d’ala i és hora
de fer una netejada a fons i «deuen
ésser alcalçats per los cavallers nets
de traïdoria e de lladrocini». El mateix
podríem dir d’aquells que sense estar
imputats, malmenen la nostra llengua,
la nostra història i el nostre patrimoni,
que són el nostre bé comú. Aquí
aplegaríem un caramull de renegats i
traïdors a la seva terra.
Si no volem fer els ous en terra i volem
treure carn de l’olla, hem de mirar de
prim compte a qui votam, no sigui
cosa que tornem a caure dins el mateix
parat. Fent cas a Ramon Llull, votem
a vertaders i honorables cavallers.
Nota: Tot el que està entre cometes
són cites textuals del «Llibre de
l’Orde de Cavalleria» de Ramon
Llull (a cura de Marina Gustà,
Edicions 62, Barcelona 1984).

    Mariano Moragues Ribas de Pina



22 maig 2009
Número 811

30
 534

Vólei

Duplicat Artà, campió de Balears cadet femení
Cap de setmana increible per a l’equip
cadet femení que es va proclamar
Campió de Balears sense cedir un sol
set i demostrant una gran superioritat
en el seu joc. Després d’una gran
temporada sense cedir un sol set, tant
a la lliga regular com en el Campionat
de Mallorca, arribava l’hora de la
veritat. El Campionat de Balears
d’Alcúdia, els dies 15,16 i 17 dictaria
sentència sobre el nou Campió de
Balears i qui seria el representant de
les illes en el Campionat d’Espanya.
Hi havia tensió, ja que tota la temporada
es decidia en tres dies i les artanenques
ho brodaren.
Ciutadella 0
Duplicat Artà 3
11-25 / 10-25 / 14-25
Duplicat Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Laura Kuhne, Victòria
Quintanilla, Katty Alisson, Maria Bel
Silva, Antònia Maria Carrió, M.
Francisca Infante, Aina Ferragut, Aina
Arrom i Maria Bel Artigues.
C.V. Eivissa 0
Duplicat Artà 3
18-25 / 15-25 / 17-25
Duplicat Artà 3
Cide 0
25-15 / 25-16 / 25-16
El primer partit enfrontà a Eivissa i
Cide amb victòria de les primeres per
un ajustat 3 a 2 després de més de
dues hores de joc. Seguidament
entraven en joc les artanenques amb
el Ciutadella. El partit començà amb
més d’una hora de retràs a causa del
partit anterior i les nostres ja tenien
ganes de jugar, i de començar el partit.
Les artanenques sortiren molt
mentalitzades, conscients del que es
jugaven i realitzaren un gran partit,
amb un joc d’atac molt efectiu, que
superava una vegada i altre a les
menorquines. En recepció també
foren molt encertades i això les
permeté contraatacar amb certa

esports
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comoditat. Els tres sets varen ser
molts semblants, amb un conjunt
artanenc molt superior i que sentencià
el partit per la via ràpida.
Amb els resultats del primer dia, tan
sols quedaven dos conjunts imbatuts,
l’artanenc i el pitiús, i s’enfrontaven
en el segon partit. Era el partit clau i
els dos conjunts ho sabien. Les
artanenques sortiren com el primer
dia, a per totes, i amb un joc molt
seriós i efectiu, obriren forat en el
marcador, col·locant-se 8 a 17 i deixant
sentenciat el primer set. El conjunt
eivissenc no trobava la manera de
superar el bloqueig artanenc i la seva
«arma bona», l’atac per 3, no
funcionava i d’això se’n resentí tot el
joc de conjunt. Les d’Artà seguien
amb la seva dinàmica, amb molta
feina en defensa, tant de primera com
de segona línia, i amb un atac
contundent, que la majoria de vegades
acabava en punt directe. Els altres
dos sets seguiren el mateix camí que
el primer i Duplicat Artà sumava la
segona victòria.
El diumenge «pintava» bé, però s’havia
de rematar. Al Cide sols li valia
guanyar, i per 3 a 0. Les d’Artà però
volien seguir invictes i també en quant
a sets en contra, i començaren igual
que els altres dos partits, molt
concentrades i amb un ritme de joc
molt alt, que tampoc pogué aguantar
el conjunt col·legial. Un 10 a 3 en
primer set, que després passà a ser un
20 a 10, deixaren de manifest que les
d’Artà no reservarien forces, i
guanyaren el set que les feia falta per
asseguar-se el campionat. En els altres
dos sets seguí la superioritat de les
nostres, i el públic artanenc, molt
nombrós durant tot el campionat, gaudí
del gran joc desplegat per les d’Artà.
Quan s’acabà l’encontre, públic i
jugadores ho celebraren tal i com es
mereixia l’ocasió. L’entrega de trofeus,
a càrrec del Director General
d’Esports, l’artanenc Gabriel Gili
posà un punt i final a un gran cap de
setmana pel voleibol artanenc, ja que

mai s’havia aconseguit el Campionat
en categoria cadet. Després, un dinar
de més de 40 començals, entre pares,
mares, jugadores i acompanyants posà
el punt i final a n’aquest gran cap de
setmana. El Club Vólei Artà vol
agraïr les felicitacions rebudes per
part del batle d’Artà, en
representació de tot l’Ajuntament; del
regidor d’esports, Manolo Galán, que
va assistir al Campionat; a Ràdio
Artà, que va seguir en tot moment el
Campionat i va fer conexions en
directe,  i a tota la gent que ens ha fet
arribar l’enhorabona.

Campionat d’Espanya
cadet femení
Del 27 al 31 de maig es celebrarà a
Torrelavega, Cantàbria, el
Campionat  d’Espanya cadet femení,
amb la participació de Duplicat Artà.
L’equip artanenc ha quedat enquadrat
en el grup D, amb els representant
Cuadrado Duque de Guadalajara,
Ojasport Voley Haro de La Rioja

i C.V. Gohamara de Tenerife. El
primer partit el jugarà el dimecres 27
a les 9’00 contra Cuadrado Duque;
a les 16’00 tornarà a jugà contra
Gohamara i el dijous 28, a les 9’00
tancarà la primera fase contra
Ojasport Voley Haro. Recordem
que en aquest campionat hi participen
els 24 millors equips d’Espanya. Tots
els aficionats podreu seguir el
campionat a través d’aquestes webs:
- www.rfevb.com
-www.tomeuferragut.blogspot.com
- www.clubvoleiarta.com

Diada de vólei
El dissabte 9 de maig es celebrà a
Manacor la darrera diada de vólei de
la Comarca de Llevant, amb la
participació de 3 equips alevins i 4
benjamins.
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c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795
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ARTÀ
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Fax 971 835 270
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CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

 536

esports

Millor PUNTS MA SP SP SP
Temps TOTAL 9 10 16 17

GENTILLE DE 1.17 26

JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 12 4RT 1
LAMBRO BRANCH 1.17 2

LE CLARAY VX 1.17 8

MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 9

MISTERIOS MAR 1.17 32 1ER 1ER 8
MY DREAM 1.15 12

NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.19 13

NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 9

OLIMPIA VX 1.21 4

ONCLESIM VX 1.19 24 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 16 4RT 3ER 3
ORA PV 1.19 7 2ON 2ON 6

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE MAIG
LIDER:  MISTERIOS MAR

Comentari hípic
El passat diumenge es va celebrar la carrera
més prestigiosa dins el calendari hípic Balear,
el Gran Premi Nacional, dotada amb un total
de 100.000 € en premis.
El guanyador fou Silver Mixo, el segon
classificat va ser Senyor des Bosc i la tercera
posició l’aconseguí Sultan BS. En quant el
resultats dels nostres cavalls a la darrera
quinzena destacarem l’excel·lent moment de
forma del nou líder del rànquing, Misterios
Mar, quadres Blaugranes, sumant dues
victòries consecutives a l’hipòdrom de Son
Pardo. L’exemplar Onclessim VX, quadra
Sa Corbaia, només coneix la victòria i s’ha
convertit en la revelació d’aquesta temporada
.El francés Oliveur du Roi, quadra Sa

Carbona, és un exemple de regularitat i s’anotà un tercer i quart lloc.
La nova egua dels germans González, s’ha transformat  i ja acumula dos
segons lloc seguits.
I per a finalitzar comentar el quart lloc de Joli de France, propietat
d’Alessia Sánchez.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Campionat de Balears de la Joventut,  Eivissa
Els dies 9 i 10 de maig es celebrà a la
piscina d’es Raspallar d’Eivissa el
Campionat de Balears de Joventut,
amb la participació de Bàrbara García
del Club Aigua Esport Artà. Era la
única representant del club i la seva
primera participació en un Campionat
de Balears. Bàrbara aconseguí aturà
el cronòmetre en 1’20"88, millorant el
seu temps en més d’un segon en els
100 m. lliures, que era la prova que
havia aconseguit la mínima. Una gran
experiència per aquesta jove nedadora
i que ha tengut una petita recompensa
a les moltes hores d’entrenament i de
camins, ja que na Bàrbara ve des de
Cala Millor. Enhorabona.

Control federatiu
El dia 9 de maig es disputà un nou
control federatiu a les piscines de Son
Hugo. Era un control en piscina de
50m. i la veritat és que per no haver-
hi entrenat de tot l’any, no va anar
gens malament. A destacar la mínima
aconseguida per Dani Alzamora en
els 100 m. lliures pel Campionat de
Balears d’estiu, on baixà més de 4
segons la seva marca personal. A

més, en els 100 papallona, prova que
no havia nedat mai, es quedà a un
segon de la mínima pel Campionat de
Balears d’estiu. Els temps dels nostres
nedadors varen ser els següents:

- 50 lliures, Alicia Barba (94),
33"38, millorant la seva marca
personal.

- 50 braça, Alicia Barba (94),
43"87.

- 100 papallona, Dani Alzamora
(94), 1’14"29

- 50 esquena, M. Antònia Ribot
(93), 38"73

- 800 lliures, Xisca Tous (92),
9’28"49

- 100 lliures, Dani Alzamora,
1’05"84; M. Antònia Ribot
(93), 1’13"62.
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CÚBER- LLUC- CAIMARI
Dissabte i Diumenge 25 i 26-Abril-2008

Aquest cap de setmana: ració doble.
Una excursió dissabte i una diumenge.
L’excursió de dissabte va ser des de
l’embassament de Cúber, a les faldes
del Puig Major, fins arribar al refugi
de Son Amer, devora Lluc.
Sortírem de La Font del Noguer,
situada a 750 metres d’alçada.
Passàrem per la Font del Prat i per
amunt, en una pujada rostida, fins a
arribar al Coll del mateix nom, a 1205
metres, a les faldes del Massanella,
on dinàrem, darrera una paret que
ens resguardava de l’oratge.
D’allà, ens dirigírem al Puig de Galileu
i deixant-lo un poc a la dreta ens
encaminàrem cap el millor de la
jornada, que va ser la davallada, per
un camí d’espectacular traçat, amb
fortes ziga-zagues, esplèndidament
restaurat i amb unes vistes
extraordinàries, anomenat Voltes
d’en Galileu. Per allà i en fortes
rampes de descens arribaríem a la
Urbanització de Son Massip, i quan
els genolls ja treien fum, a Lluc.
En uns quinze minuts més, fórem al
Refugi de Son Amer, una finca
adquirida i gestionada pel Consell, on
havíem de fer nit. La Possessió té
com a centre les cases, situades dalt
d’un turó que domina visualment tota
la vall de Lluc. El refugi correspon al
que eren les cases dels Senyors, que
han estat ben restaurades. Son molt
acollidores i un lloc idíl·lic per descansar
o per envestir excursions.
Dutxa, descans, sopar i vetllada de
disbauxa fins que el cansament ens va
rendir.

De nit va ploure i al matí veient que la
cosa no estava molt clara vàrem fer
una reunió d’urgència per decidir que
era el més convenient.
El cert és que la por en haver-la vista
de prop no és res. Va fer un dia
esplèndid.
Agafàrem el camí vell de Pollença a
Lluc per on caminàrem fins a desviar-
nos.
El camí transcorre gran part dins un
espès alzinar, on trobàrem una petita
ermita amb la seva corresponent font.
La frondositat i la humitat han fet que
les abundants pedres estiguin folrades
de una viva i estufada herba roquera.
El lloc era per fer-hi un Betlem, com
va comentar un caminador que ja

s’imaginava els pastorets i les casetes
compostes.
Amb la delícia d’anar pel costat d’un
torrentó anàrem fent fins a passar
prop de les cases d’Alcanella. Els
cans bé se n’adonaren.
I per amunt i per avall fins a arribar a
Binibona i d’allà a Caimari, on, ben
madurs, donàrem per acabada la
eixida.
Dos dies, dues excursions i quedar a
passar la nit al Refugi de Son Amer
foren la teràpia perfecta per
descarregar tensions i estressos i per
tornar a carregar piles d’una manera
distreta, divertida i molt sana.
F.G.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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Enric Mas Campió de Balears de muntanya
El passat cap de setmana, dia 10 de
maig, es va celebrar el Campionat de
Balears de muntanya a Llucmajor
amb la decisiva i dura pujada al
Santuari de Gràcia. En la categoria
dels més petits no hi va haver
representants del Club Ciclista
Artanenc. A on sí n’hi va haver va ser
en els infantils: Toni Ferragut, els
germans Jaume i Lluís Ferrer i el gran
favorit Enric Mas, que no va fallar en
els pronòstics i es va fer amb la victòria

del campionat. Els altres artanencs de
la categoria van fer tot el que van
poder i es van classificar, 11è en
Jaume Ferrer, 12è el seu germà Lluís
i 13è en Toni Ferragut.
En cadets, es presentava una carrera
molt dura perquè apart dels 60 km de
recorregut, hi havia la participació
conjunta dels cadets amb els júniors.
Els integrants del Club Ciclista
Artanenc eren dos, Jeroni Esteva i
Miquel Àngel Ferrer , que sortien per

intentar guanyar aquest difícil
campionat. En Miquel Àngel  va tenir
molt mala sort, ja que va sofrir una
espectacular caiguda sense
conseqüències greus, però que va
necessitar l’ajuda de l’ambulància per
fer-li el primer reconeixement i la
visita a l’hospital de Muro per tal de
descartar cap fractura. Per altra banda,
Jeroni Esteva va patir a les dures
rampes de Gràcia per acabar en 10a
posició.

El Club Ciclista Artanenc participa al Pla de Mallorca
Dia 10 de maig va començar la XXV
edició del  Pla de Mallorca. Aquesta
carrera consta de 5 etapes i està
reservada a les categories de sènior,
màster 30, màster  40, màster 50 i
màster 60.
La 1a etapa es disputava a sa Pobla i
hi van participar quatre corredors del
Club Ciclista Artanenc, tres dels quals,

Miquel Febrer, Juanma Barragán i
Juan José Nicolau,  no varen poder
finalitzar la cursa. José Mouzo va
arribar una mica despenjat del gran
grup i entrà en la 73a posició a 3’09"
del guanyador.
La 2a etapa, de dissabte 16 de maig,
era una de les mes decisives d’aquesta
nova edició del Pla. Era una

cronoescalada des de Petra al santuari
de Bonany. Només hi va participar un
representant artanenc, José Mouzo
que va fer la crono de 5 km en un
temps de 11’26", fet que li reportà
classificar-se en la 31a posició, a  1’37"
del guanyador, Miquel Joan Adrover.
Dissabte 23, se celebrarà la tercera
etapa a Muro.

II Descens Urbà Vila d’Artà

Dissabte, 16 de maig, el Club Ciclista Artanenc va organitzar
el «II Descens Urbà Vila d’Artà». Aquest any es va variar el
recorregut respecte al del primer any, ja que es va voler fer un
recorregut més tècnic, que requerís de més condició física. Es
sortia de Sant Salvador, escalonada per avall en direcció al
mirador de l’Església, carrer de l’Escala, carrer Parròquia,
carrer de n’Aixa, carrer de Sant Salvador, carrer de l’Estrella,
Plaça de l’Ajuntament, carrer de Rafel Blanes, carrer d’Antoni
Blanes per acabar al carrer de Ciutat. El guanyador havia de
sortir del millor temps de les 2 baixades cronometrades. A les
16,15hrs es va donar la sortida al primer dels 45 inscrits a la
prova.
El  guanyador va ser Angel Romo Inarejos amb un crono de 1
minut 09 segons, el 2n classificat va ser Lluís Garcia Canyelles
a un sol segon del 1r  i el 3r va ser Àngel Murillo Lozano a 2"
del guanyador.
Tot i que hi va haver diferents caigudes, cap va tenir
conseqüències greus.
L’organització considera un èxit tant la participació dels
corredors com la presència del públic, que va poder gaudir d’un
dissabte diferent al nostre poble.
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Bàsquet

1a Autonòmica masculina
Play out de descens
Llucmajor, 15.05.2009
Ca’n Torrat, 59
Hormigones Farrutx, 78
Parcials: (09 - 19) (15 - 20) (20 - 18)
(15 - 21)
Primera jornada del play-out de 1a
autonòmica masculina
Victòria de l’equip artanenc en la
primera jornada del play-out de 1a
autonòmica masculina que es disputa
aquest passat cap de setmana a
Llucmajor.
Victòria importantíssima enfront un
rival inferior, on tant sols les badades
en defensa, va permetre que el rival
maquillés el resultat.
Ja al començament del partit
demostraven sortir més encertats i
gràcies a una forta defensa que
permetia robar pilotes i assegurar el
rebot defensiu, podíem sortit molt
ràpids al contraatac per fer cistelles
fàcils. Al segon període aconseguírem
un màxim avantatge de 21 punts, però
un parell d’imprecisions, va permetre
escurçar diferències al rival.
Al pas pels vestuaris no ens va afavorir
gens; sortírem despistats en defensa i
això ho va aprofitar el rival per posar-
se a 7 punts. A partir d’aquí els nostres
s’adonaren que no podien tirar per
terra tota la feina feta abans, es
tornaren posar les piles i guanyaren
còmodament el primer partit del play-
out.

L’estadística del partit va ser:
Alzamora, T. A. (14 Punts - 9 Rebots),
Villalobos, A. (11-9), Lliteres, X. (6-
13), Dalmau, T. (14-2), Bernassar, A.
(2-1) –cinc inicial- Riera, M. A. (14-
12), Carrió, S. (10-3), Gaya, A. (4-0),
Cabrer, J. (2-1), Gili, X.  (1-1), Bover,
O. (0-0), Rosselló, M. (0-0)
Sense eliminats.
Llucmajor, 16.05.2009
Hormigones Farrutx, 63
Cide, 54
Parcials: (15 - 20)(11 - 14)(17 -
08)(20 - 12)
Segona jornada del play-out
Victòria que pràcticament assegura
la permanència de l’equip artanenc
en un partit d’infart en què la

remuntada iniciada en el tercer període
i un gran darrer quart va permetre
guanyar el partit.
Mentre que per als del Cide ja s’havia
iniciat el partit, els nostres encara
pareixia que no l’havien començat.
L’inici del nostre equip fou molt fluixet
en defensa i érem excessivament tous
en el rebot defensiu; això significava
que concedíem massa segones opcions
al rival i ells ho aprofitaven per anar
ampliant la diferència al marcador. Al
segon període seguíem igual, i teníem
problemes per anotar (gairebé tots els
punts en aquest quart foren de tirs
lliures), fet que va permetre al rival
agafar un avantatge de 13 punts, però
dues cistelles dels nostres jugadors
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

Dimecres tancat.
Horari cuina: de les 13 a les 15:30 hores i a partir de les 19 hores
Menú diari de dilluns a divendres.
Reserves: 971 83 58 96.

seguides ens permetien anar al
descans perdent «només» de 9.
Al descans els nostres es varen
transformar i el tercer període que
aquest any sempre ha estat negatiu
per al nostre equip, avui ha estat clau
per aconseguir la victòria. Parcial de
9-0 i deixàvem al rival 5 minuts fora
encistellar, encara que un triple
(esgotada el temps de possessió) els
va donar ales; però els nostres es
varen venir amunt i seguírem fent una
gran feina en defensa que els permetia
córrer al contraatac. Al final del
període ja guanyàvem d’1 i ens vèiem
amb coratge de salvar la situació.
Al darrer quart seguírem augmentat
la diferència gràcies a una excel·lent
defensa, que provocava assegurar el
rebot i donar pilotes llargues perquè
els alers aconseguissin punts fàcils en
contraatac (encadenàrem dues
situacions seguides de cistella més
falta personal antiesportiva
addicional). Al final, la veterania i
sang freda ens va permetre guanyar

el partit i deixar quasi fermada la
permanència a 1a Autonòmica
Masculina un any més.
Destacar tota l’afició que s’ha
desplaçat fins a Llucmajor pel gran
suport donat i que ha significat una
gran empenta quan l’equip estava
patint. GRÀCIES.
L’estadística del partit va ser: Riera,
M. A. (22 Punts - 14 Rebots),
Villalobos, A. (14-10), Alzamora, T.
A. (6-12), Carrió, S. (4-4), Dalmau, T.
(6-1) –cinc inicial- Lliteres, X. (4-5),
Bernassar, A. (5-1), Gaya, A. (2-0),
Gili, X.  (0-1), Cabrer, J., Bover, O.,
Rosselló, M.
Sense eliminats.
Llucmajor, 17.05.2009
Llucmajor, 78
Hormigones Farrutx, 69
Parcials: (28 : 17)  (13 : 18)  (21 :
20) (16 : 14)
Partit de tràmit.
Vist el resultat donat a la jornada
anterior entre el Can Torrat i el
Llucmajor en la victòria de l’equip de

Can Torrat per dos punts ja deixava
decidit qui seria el primer classificat
de la lligueta, per el que els nostres
jugadors abans d’anar-se a dormir ja
sabien que el partit no servia per res.
I quan no hi ha pressió les coses no
funcionen així com haurien d’haver
funcionat.
L’equip artanenc va sortir molt
embadalit i l’equip local que ja sabia
que era equip de 2a autonòmica va
sortir molt encertat des de la línia de
6,25 amb 8 triples en els vint primer
minut. El nostre equip sempre va anar
per darrere en el marcador, però
pareixia que en qualsevol moment
podria donar la volta al resultat, però
quan la motivació no hi es no és poden
esperar bons resultats.
L’estadística del partit va ser: Gaya,
A. (13 Punts - 4 Rebots), Lliteres, X.
(11-3), Bover, O. (4-3), Dalmau, T.
(1-0), Gili, X.  (0-1) –cinc inicial-
Riera, M. A. (18-12), Alzamora, T.
A. (4-6), Villalobos, A. (5-5), Carrió,
S. (5-2), Cabrer, J. (4-2), Bernassar,
A. (2-0), Rosselló, M. (2-0)
Sense eliminats.

1a Autonòmica femenina
Artà acollí el Campionat de
Mallorca 1a Autonòmica femenina
El Bàsquet Inca fou el guanyador del
Campionat de Mallorca de la  categoria
de 1a Autonòmica femenina disputat
els passats 8, 9 i 10 de maig en el
poliesportiu d’Artà. Els equips que el
disputaran foren el Jovent, Artà, Inca
i Llucmajor. Els dos primers es
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classificaven per lluitar per al
Campionat de Balears (a Eivissa) i
que atorga les dues places directes
per jugar la propera temporada a 1a
Nacional.
Els resultats de l’equip local foren els
següents:
1a jornada, divendres 08 de maig:
CEM Resonancia Llucmajor -
G a s ó l e o s
Mallorca (52 - 49)
2a jornada, dissabte 09 de maig:
Bàsquet Inca - Gasóleos Mallorca
(72 - 74)
3a jornada, diumenge 10 de maig: CD
Jovent - Gasóloes Mallorca (62 - 52)
Per tant, i amb aquests resultats (1
victòria i 2 derrotes) l’equip local quedà
en quarta posició en un torneig molt
igualat en què els marcadors de tots
els partits indicaven uns guarismes
molt ajustats en els quals les defenses
s’imposaven als atacs.
Ressenyar el magnífic ambient que es
visqué tant dins la pista de joc com a
les graderies en tots i cada un dels sis
partits que es disputaren, ja que les
aficions no deixaren d’animar i
recolzaren en tot moment a les seves
jugadores.

2a Autonòmica femenina
Artà, 17.05.09
CE Sant Salvador Artà, 54
Bàsquet Santanyí, 57
Parcials: (08 : 17) (17 : 07) (14 : 20) (15
: 13)
Bon partit de bàsquet disputat al
poliesportiu Na Caragol entre l’equip

artanenc i el de Santanyí on dos triples
en els darrers instants decantaren la
victòria del costat visitant.
Li va costar entrar dins al partit al
conjunt artanenc i si afegim la intensitat
de l’equip de Santanyi va propiciar un
parcial de 5-17, però les jugadores
artanenques varen reaccionar a força
d’intensitat defensiva capgirant el
marcador al final del 2n quart.
Una segona meitat molt igualada va
deparar un agònic final de partit on
s’arribà amb avantatge de tres punts
a favor de l’equip visitant (gràcies a
dos triples seguits) i la darrera
possessió pel local on el llançament de
tres per forçar la pròrroga va sortir de
la cistella.
Alcúdia, 13.05.09

Bàsquet Alcúdia, 52
CE Sant Salvador d’Artà, 42
Parcials: (14 : 11) (13 : 09) (11 : 08) (14
: 14)
Partit on es va plantar cara a les
primeres classificades de la lliga
comptant sols en cinc jugadores.
Partit on les nostres jugadores varen
sortir a gaudir i on el baix percentatge
de tirs lliures (11 de 28) i l’errada en
tres contraatacs relativament fàcils
les va privar de la victòria.

Júnior masculí
Artà, 11.05.09
Nadal Mobiliari, 56
Firstsun Mallorca, 54
Parcials (16-13) (12-14) (11-11) (17-
16)

L’equip artanenc abans de disputar la tercera jornada

esports
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Darrer partit de la temporada i podríem
dir que el més emocionant de tots el
que hem jugat aquest any ja que s’ha
resolt a la darrera jugada amb un
llançament triple.
Era un partit de màxima rivalitat ja
que jugàvem contra el Capdepera i ja
se sap, aquests partits no es poden
perdre mai, sempre s’ha de guanyar.
La veritat és que no va ésser un partit
bo, hi va haver moltes imprecisions i
moltes errades per part de l’equip
d’Artà. Es notà i molt la manca
d’entrenament ja que ens trobam a
finals de temporada.
El parcials ho diuen tot, màxima
igualtat i si hi hagué un equip que va
jugar al màxim va ésser el Capdepera
ja que hi va posar ganes, entusiasme
i sobretot unes ganes de revenja
increïbles.   Però en bàsquet no basta
en posar-hi ganes i entusiasme sinó
que hi has de posar encert i això va
ésser el que va tenir el nostre equip a
la darrera jugada i que va donar la
victòria al nostre equip.

Cadet Masculí
Cadet Masculí
Felanitx, 17.05.09
Joan Capó, 58
Artà Flexa, 62
Parcials: (16 : 12) (04 : 12) (18 : 19) (20
: 19)
Victòria dels cadets al darrer partit de
lliga, on tot i l’horari en què es disputà
el partit (les 9 del matí) hem pogut
guanyar-lo.

Tot i ser molt prest, l’equip no ho va
notar excessivament i vàrem
aconseguir entrar al partit des de l’inici.
El Felanitx defensava en zona i
nosaltres no l’atacàvem amb fluïdesa,
però ens seguíem mantenint dins el
partit gràcies a l’encert en el tir
exterior. Al segon període el Felanitx
seguia augmentant la diferència i es
va posar amb un 20-12; un temps mort
per arreglar la situació i una zona-
press ben plantada amb bones ajudes
ens va permetre fer un parcial de 0-12
i anar al descans amb el marcador a
favor.
Al descans vàrem intentar plantejar
un sistema contra zona que permetés
molt de tirs fàcils als exteriors, i quan
se’ns entravessa la zona apareixia un
impressionant Robert Strunk per
maxacar-la amb penetracions i tirs
exteriors. El Felanitx va endurir la
defensa  i es va posar a pegar de
forma violenta als nostres jugadors,
fet que l’àrbitre va saber aturar
correctament xiulant moltes faltes, tot
i que algunes la sanció havia d’haver
estat més forta. Ja dins el darrer
període seguírem augmentant
diferències i aconseguírem una
diferència de 12 punts, però
incomprensiblement els jugadors
artanencs cometien faltes personals i,
per tant, aturàvem el partit, fet que
ens perjudicava totalment. Tot i això
vàrem aconseguir una victòria
merescuda que ens dóna la segona
posició del grup.

Destacar el partidàs de Robert amb
32 punts, una dotzena de faltes
rebudes, a més dels rebots i les
assistències que ha donat.
Artà, 10.05.09
Artà Flexa, 56
Binissalem, 52
Parcials: (13 : 16) (16 : 13) (14 :
08) (13 : 15)
Victòria dels cadets que els permetia
acabar en el segon lloc de la
classificació a manca de disputar el
darrer partit de la temporada
El partit va començar amb un
Binissalem molt enxufat i amb ganes
de marcar diferències el més aviat
possible; en canvi, nosaltres jugàvem
molts bons 1x1 però les finalitzacions
eren erràtiques. Ja dins el segon
període vàrem pujar línies defensives,
fet que provocà pèrdues a l’equip
rival i cistelles relativament fàcils al
nostre favor.
El pas pels vestuaris ens va anar molt
bé i per enèsima vegada al tercer
període varen sortir amb una defensa
molt agressiva que ens permetia córrer
i no deixar al rival col·locar-se en zona
i ens anàvem al darrer període amb un
avantatge de 6 punts que ja no
amollaríem en tot el partit. Al final, tot
i fallar molts de tirs lliures, vàrem
saber mantenir la calma i emportar-
nos una victòria totalment merescuda
enfront un gran rival que ens va posar
les coses molt complicades.
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Infantil Masculi P1
Fases de ascens
Felanitx 18.05.09
Joan Capó,  42
Electrohidràulica, 64
Parcials: (10 : 19) (08 : 13) (15 :24) (09
: 08)
Amb aquesta victòria l’equip artanenc
s’assegura la plaça per poder competir
a la temporada següent en el grup
especial d’Infantil.
Els jugadors artanencs varen sortir a
la pista amb ganes moltes ganes
d’aconseguir la victòria i assegurar-
se així la plaça al grup especial. Des
del primer moment varen sortir a la
pista de joc concentrats i agressius en
defensa cosa que els permeté córrer
contraatacs amb facilitat i aconseguir
un avantatge còmode en el marcador
que els permeté jugar la resta del
partit amb tranquil·litat i aconseguir la
victòria. Enhorabona per la plaça
aconseguida.

Mini masculí
Artà, 16.05.09
CE Sant Salvador, 59
Bàsquet Muro, 50
Parcials: (08 : 08) (10 : 10) (04 : 11) (16
: 00) (04 : 10) (17 : 11)
S’ha acabat la temporada amb un
victòria molt treballada.
L’equip visitant era un equip molt fort
físicament i amb gran envergadura.
Aquest fet dificultà el joc dels tres
primers quarts del nostre equip ja que
era difícil penetrar, rebotejar,... Però
finalment es va imposar el bon joc i la

millor tècnica individual dels jugadors
artanencs. La defensa local va millorar
i va fer que els contraris acabassin els
seus recursos i gràcies a això es va
poder encistellar més fàcilment. El
millor atac és una bona defensa.
Des d’aquestes línies voldríem
remarcar la paciència i saber estar
damunt la pista que han demostrat els
nostres jugadors durant tota la
temporada i, sobretot, aquests dos
darrers partits on els equips contraris
intentaren desconcentrar els infants
amb un joc poc vistós i molt físic.
Finalment donar l’enhorabona a tots
els jugadors per la gran temporada
realitzada, pel seu bon comportament
tant als entrenaments com als partits
i també als pares pel seu incondicional
suport.
Alcúdia, 05.05.09
Ciutat d’Alcúdia, 27
CE Sant Salvador, 62
Parcials: (07 : 04) (00 : 16) (05 :
12) (06 : 11) (04 : 09) (05 : 10)
Bon partit dels nostres jugadors
sobretot en defensa i assegurant el
rebot defensiu. Això va fer que l’atac
fos fluït i amb contraatacs ben
correguts.
Va ser un partit difícil perquè l’equip
contrari constantment aturava el joc
ja que cometia moltes faltes i que
l’àrbitre no va voler aturar. Per això
volem tornar donar l’enhorabona als
nostres jugadors perquè varen saber
aguantar la pressió i no van perdre el
cap en cap moment.

Mini femení
Es Vivero, 07.05.09
SCD Hispània, 24
CE Sant Salvador, 52
Parcials: (03 : 06) (00 : 13) (05 :
04) (00 : 18) (14 : 07) (02 : 04)

Premini Masculí
Artà, 13.05.09
C.E. Sant Salvador d’Artà
Bàsquet Inca
Gran partit entre dos equips molt
lluitadors, competitius i sobretot
esportius i educats. Tot i que es varen
fer faltes una mica dures i també
alguna topada, els dos equips es
respectaren al màxim i això va fer que
el partit fos més vistos i divertit.
Va ser un partit molt disputat i igualat,
on va destacar el gran encert en el tir
exterior dels dos conjunts,
especialment de dos jugadors rivals.
Els nostres varen fer una grandíssima
defensa fins al descans, després ho
varen seguir intentant i varen lluitar al
màxim, però sols eren 8 jugadors i les
rotacions eren justes. Destacar també
la millora en el rebot defensiu, on tots
els jugadors treballen al màxim per
aconseguir-ho i aprofitar per sortir
ràpid al contraatac.
En general, molt bon partit dels
preminis i destacar que en Bernat no
va poder jugar perquè el dematí es va
fer un tall al peu i li han hagut de posar
punts de sutura. Esperem que es
recuperi aviat i pugui donar una mà a
l’equip en el darrer partit de lliga!
Ànims!!

esports
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Futbol

Pre-Benjamins
10-05-2009
Barracar 2
Artà 3
Victòria En El Darrer Minut
C.E. ARTÀ: Francesc, Juan,
Miquel(1), Tomeu, Toni, David,
Carlos, Sebastià (1), Alexander (1),
Andrés i Jaume.
Partit disputat des del primer fins al
darrer minut, quant n’Alexander va
aconseguir el gol de la victòria. Abans
d’això, hi va haver un poc de tot, a la
primera part ens posàrem ràpidament
amb un 0-2, amb un gran gol d’en
Sebastià que va entrar dins la porteria
regatejant al porter, i el segon amb un
xut de falta directa aconseguit per en
Miguel.
A la segona part canviaren les coses
i va ser el Barracar el que va

aconseguir empatar el partit 2-2, però
els nostres no s’aturaren de lluitar, de
creure que podrien aconseguir la
victòria i ja se sap, qui la cerca la
troba. A falta de 2 minuts aconseguiren
el 2-3 definitiu i ja no hi va haver tens
per res més, tant sols la gran alegria
del nins.
El proper partit és contra el Porreres.
04-05-2009
Artà 2
Serverense 5
Els hi plantarem cara
C.E. ARTÀ: Tomeu, Miquel, Alberto,
David, Carlos (1), Sebastià (1),
Alexander i Andres.
Partit disputat el què varen fer els més
petits davant un dels millors equips de
la lliga, així i tot començaren molt bé,
marcant en la primera oportunitat que
varen tenir amb un bon contraatac

d’en Sebastià. Dos minuts després
marcava en Carlos el 2 - 0.
En el segon quart, el contrari va
aconseguir capgirar el marcador
arribant al descans amb un 2 – 3 i amb
un penal aturat per en Tomeu, que va
fer de porter degut a les baixes d’en
Francesc i en Juan.
En el tercer i quart temps varen
aguantar bastant bé els atacs del
contrari, inclòs estaren a punt de fer el
tercer gol, però al final acabaren amb
un 2 – 5, un resultat què ens deixa més
que satisfets veient la superioritat que
hi havia tant en nombre com edat,
sense voler restar mèrits al contrari.
El proper partit és el dissabte dia 9 a
Manacor contra el Barracar, a les 15
h.

esports

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.

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA
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col·laboració
Del meu recer

Jerarquia rural

A dins l’entramat món de la pagesia,
es produïa un fet que es desenvolupava
amb les seves característiques, més
pròpies d’una rondalla que d’una
realitat històrica.
Avui, esmentar el costumisme
d’antany, provoca una mirada a
l’antigor, però no es pot ometre perquè
això suposaria renunciar a les nostres
arrels.
Aleshores existia una jerarquia de
persones que corresponien en grau a
la relació jurídica entre el conrador i el
propietari de la finca o possessió,
repercutint de manera singular amb el
tractament que es donaven.
Es clar que tot es mou en relació a la
llei natural de l’ofrena i la demanda i
als esmentats personatges els
envoltaven unes figures prou definides,
com eren amitgers, majorals, missatges,
pastors, garriguers...La mecanització
del camp dugué a que amb poca gent
es pogués conrar una o varies  finques
i també que moltes de vegades la treta
no compensava la bestreta que es
tenia que fer.
Per damunt tot, el senyor era el que
ostentava la màxima autoritat i amb
els seus actes imperiosos enfondia un
respecte a vegades tan
extremadament  exagerat que sovint

es queia amb una subordinació
incontrolada.
Es curiós que la figura de l’amo, mai
era suplida per una dona. I aquest
arrendava una possessió mitjançant
una escriptura on es reflectien els
pactes. Si ens fèiem més enrere, els
tractes es duien a terme verbalment,
per això aquells personatges que
complien el que havien tractat sense
firmar-ho, se’ls anomenava «homes
de paraula». A partir d’aquí, l’amo
agafava pel seu compte el maneig de
les terres. I el senyor només podia fer
o desfer en quant al bosc o pinar.
En l’arrendament, també hi solia
entrar, a favor del senyor, a part dels
doblers acordats,un parell de barcelles
d’olives per trencar (si la finca tenia
olivar se solia donar una mesura d’oli),
alguna quartera de gra i un porc gros
per fer matances, així com el xot de
Pasqua i un indiot o pollastre per
Nadal. El costum era entrar a executar
l’acord firmat, per la Mare de Déu de
setembre i quedava exhaurit el dia de
Sant Miquel. Els senyors tenien casa
o dependències, per estiuejar. Durant
la seva estada podien anar a l’hort a
collir verdura, ous, pollastres, llet...
per la casa.

Amb autonomia, els amos tiraven
endavant la nova tasca complint el
que s’havia tractat, amb tanta de
precisió que les entregues pactades
es complien sense demora de cap
classe.
L’amitger, també entrava a la finca
per la Mare de Déu de Setembre,
però ho feia amb unes condicions
diferents, doncs en lloc de pagar amb
doblers ho feia amb productes de la
mateixa terra. Els amitgers ocupaven
una posició social inferior a la dels
amos.
 Més recent, comparegué la figura
del majoral, que era contractat pel
senyor. La persona elegida tenia que
ser catòlic practicant, honrat i bon
treballador. La seva missió consistia
en administrar les terres donades a
mitges.
Malgrat que les dones no tancassin
cap acord o tracte del protagonisme
de regentar la titularitat, sí eren prou
importants, per dur el maneig total de
la casa. Qui no recorda aquelles
madones de possessió i les majorales,
amb aquella personalitat tan
extremadament peculiar?

Cristòfol Carrió i Sanxo

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

I al PUB Sa Teulera

Actuacions en directe, dia 22, Black Cats
(després del seu retorn dels EEUU) i dia
23, La Vereda (Presentació del seu nou
disc), i la setmana que ve dia 29, Tom
Trobador

Els concerts començaran a les 0.00 h.
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Sopa de lletres
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entreteniments
On és?
Sabries dir a quina part del poble trobaríem
aquesta imatge?

Cercau el nom dels següents animals:
gavina, foca, orca, estrella, pingüí,
catxalot, balena, colom, elefant marí,
albatros.

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

HORITZONTALS: 1. Aquesta és assídua de
les esglésies. Feis servir. 2. Desaparició d’una
espècie (pl). 3. Pensau, reflexionau. Al final del
moix. 4. Embrutar amb carbó. 5. Compongui per
criar l’ocell. Treuré tot el líquid de les taronges
i ja veuràs quin gust que passaré de beure’l. 6.
Per on passen els estudiants de batxillerat.
Consonant. 7. Han tengut en consideranció, en
compte. Tants com els dies de la setmana. 8.
Qui fa aquest, ase és. Les que embelleixen els
quadres. 9. Qui no pot anar de ventre, pobre. De
cap manera. 10. Una de les feres del bosc. Del
plaer dels sentits, com una carícia, una música.
VERTICALS: 1. Mengi a mitjan capvespre. El
renou que ens diu que ha arribat la tempesta. 2.
Feres les proves per veure si eres apte. 3. Els
que segueixen la teoria de que l’univers està
compost de certes partícules minúscules. 4.
Bruiola. Els que se semblen a les olles. 5.
Partissis. Nota musical. 6. El rellotge més suís.
Dóna a canvi de doblers. 7. Quin mal! Els que en
un judici s’exposen a anar a la presó. 8. Un dels
filòsofs de l’antiguitat. Vocal. 9. Nom d’un dels
presidents d’Egipte més famosos. Menjar, parlant
en plata. 10. Utilitzarem. El condiment dels
condiments.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
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Publicava el entreteniments
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Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
Inici : El dilluns de cada setmana

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

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

 C/ de les Parres

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  B E A T  A  U S A U 

2 E X T I N C I O N S 

3 R A O N A U  C U A 

4 E M M A S C A R A R 

5 N I I  S U C A R E 

6 I N S  T  I T  U T   M 

7  A T  E  S   S  E  T  

8  T R E S  V A S E  S  

9 R E  S T R E  T   C A 

10 O S  S  E  N S  U A L 
 

Fa 40 anys
Maig del 69

Enhorabuena.- Sí, enhorabuena al
Ayuntamiento por la feliz idea de
enumerar las casa de nuestro pueblo.
¡Ya era hora! Esperemos que pronto
veamos también los indicadores de las
calles, pero... «no volguem passar
l’arada davant el bou». Por ahora...
enhorabuena por lo de los números.
Mas de momento, si me lo permiten,
un ruego: arreglen el alcantarillado
que cuando llueve hay calles que
parecen canales de la «Dolce
Venecia».

Fa 25 anys
Maig del 84

Es torna a parlar del famós projecte
del parc natural d’Albarca i Es Verger.
Fins i tot, un diari de Ciutat en parlava
s’altra dia. Ara bé, ho pinten tan
«guapo» que pareix que es volen riure
de noltros. Ara veurem quan es
despertin, si faran lo que diuen o si es
tornaran a dormir. Perquè sa veritat
heu pareix un somni lo que volen dur
a terme. Diuen d’examplar carreteres,
posar «chiringuitos», bars, restaurants,
bestiar de tota classe.

Fa 10 anys
Maig del 99

Un any més l’1 de maig, festivitat del
treballador, fou el revulsiu perquè més
de 400 artanencs es llevassin la peresa
de damunt, i acompanyats de les
motxilles anassin a fer una visita a la
nostra, tan estimada, ermita de Betlem.
Els més pessimistes encara duien dins
el record la pluja que va caure l’any
passat, però aquesta vegada semblava
que el dia havia d’acompanyar las
caminants. De fet va fer un sol de
justícia durant tot el dia que agradà a
molts.
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De viatge per la xarxa
 549entreteniments

Programari Creadors
Edertone Advanced Solutions
http://www.edertone.com/#
Empresa dedicada al
desenvolupament d’aplicacions
informàtiques a Castellar del Vallès
(Vallès Occidental). Especialistes en
desenvolupament amb adobe Flex,
mysql, php, programació, bases de
dades i aplicacions web d’alt nivell.

GlobalGiF Software & Technology
http://www.globalgif.com/
Empresa informàtica especialitzada
en desenvolupar software a mida,
especialment bases de dades client-
servidor. Venda de hardware
(ordinadors, escàners, impressores,
etc) a preu immillorable. Xarxes,
consulting, ...

Informàtica 3
http://www.info3.es/cat/index.htm
Els nostres programes especialitzats
en gestió empresarial, despatxos
professionals i empreses turístiques
aporten solucions extremadament
senzilles d’utilitzar i molt intuïtives que
es caracteritzen per una fiabilitat
absoluta i per una fàcil adaptació.
phpBB.cat
http://www.phpbb.cat/
phpBB.cat és un espai de trobada per
a la comunitat d’usuaris del phpBB en
català. Tasques de documentació,
coordinació de traduccions, ajudar-
nos els uns als altres, compartir dubtes
i experiències, etc. Documentació,
fòrums, contactar i xml.

Roger Vilaseca - Graphics
Programming
http://paginespersonals.upcnet.es/
~rvm1/index.html
Pàgina de programació gràfica per a
ordinadors i robòtica. Amb manuals i
llibreries dels modes gràfics. Sóc un
enginyer de telecomunicacions
aficionat a la programació. Tutorials
de programació gràfica i de Visual
C++.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Diumenge 31 CINEMA
20 h
GRAN TORINO
Director: Clint Eastwood
Intèrprets: Clint Eastwood, Cory
Hardrict

Un inflexible veterà de la Guerra de
Corea, amb una voluntat de ferro, es
veu obligat pels seus veïns immigrants
a enfrontar-se als seus antics
prejudicis.

No recomanat per a menors de 13
anys
THRILLER
Duració: 116 minuts



 47
22 maig 2009
Número 811

47
 555

Audi
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TORNAREM EL DIA 5/VI

cloenda
 552

Aquesta fotografia va ser feta just
davant el quarter de Betlem, segons el
que ens ha cedit la foto (en Jaume
Faro o de ses Pastores). De totes
formes encara es pot veure una de les
finestres que actualment es conserven
a la sala d’actes del quarter, com
també la teulada.
Aquest grup de soldats feien el servei
militar a la bateria i segons ens han
contat era la dècada dels anys 1950-

Racó

60. Aleshores hi havia un capità al
qual el seu pare, un general, l’havia
arrestat  una temporadeta, encara
que ningú no en sap el motiu. La
qüestió era que aquest oficial feia
passar el seu malhumor als soldats de
la bateria i tothom estava castigat.
Del grup s’han conegut els següents:
Miquel Coca, Mateu Redó, Francesc
Cristo, Salvador Penya
(Vilafranquer), Biel Planisi, que més

tard va ser policia local a Cala Rajada,
Jaume Faro, Miquel de Betlem, germà
d’en Llorenç Ros de la Colònia, i en
Bernat Faro, espòs de na Maria Leva.
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