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TRANSPORT PÚBLIC:
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Tren
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ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

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

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

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

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dimecres de 12 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
6 i 7 de Juny de 9 a 22.30 Fcia Ladaria
Lliteras
13 i 14 de Juny de 9 a 22.30h : Fcia. Sirer
C/ Sa Pedruscada nº9 Telf.: 971819133
Reforç 13 de Juny de 9 a 13.30 i de 17 a 20:
Fcia. Salom

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

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

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.30 h
Dissabtes a les 19.30 h i diumenges a les 11 i
19.30 h.
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sumari editorial
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Ja tenim un poble sense clots

Arran de la subvenció del Govern Central
(no sabem si ja rebuda) per dur a terme
distintes millores al nostre municipi, hem
de dir que ja s’ha començat a veure la
solució a diversos problemes, com per
exemple la pavimentació d’alguns carrers,
com el de Ramon Llull, Ausiàs March,
Josep Sureda Blanes, Pitxol i un tros del
Figueral, cosa totalment necessària, i també
s’han tapat els clots a quasi gairebé tot el
poble.
Als cinc projectes que s’han aprovat, els
quals rebran ajuda estatal, hi figuren temes
tan importants com la dita pavimentació
dels carrers, el condicionament del
poliesportiu, l’adaptació de la Residència
per a dependents i la reforma de
l’enllumenat públic a la Colònia, entre
d’altres.
Tot és necessari i molt més. Però, per
posar un exemple, no s’hi ha inclòs el
seguiment de les obres del clavegueram.
Tampoc l’acabament de l’enllumenat públic
a Artà, cosa molt important aquesta i que
tampoc suposaria massa despesa. Només
falta enllumenar un petit barri, al qual molts
de vespres s’ha d’anar amb peus de plom
i alerta a sopegar si no és per l’ajuda dels
mostradors dels establiments particulars.
Però sembla que aquest tema no s’ha
tengut en compte a l’hora d’incloure’l dins
les ajudes abans mencionades i els veïnats
d’aquesta barriada hauran d’esperar una
altra possible ajuda estatal, ja que les
autonòmiques i locals no arriben per a tant.
Però s’han tapat els clots, què més volem?
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per Carme Planells 
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Per Mariano Moragues 

TALLS DE CARRERS, per Antoni Ginard   27 
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     31 
ESPORTS 

     41 

A l’atenció dels subscriptors de Bellpuig
Per la present feim a saber als nostres subscriptors que,
dins poques dates, posarem al cobrament al banc els
rebuts de les subscripcions corresponents a l’any en curs
de 2009 (gener-desembre).
Per tant, demanam que estiguin atents per si han canviat
de compte o de banc i que ens ho facin a saber, ja!, bé per
telèfon (609957402), o per email
(revistabellpuig@telefonica.net).
També recordar-los que les baixes de subscriptor es fan
al mes de desembre.
Gràcies.                                L’ADMINISTRACIÓ
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Perruqueria unisex
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Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Tenim nova centenària

El dia 28 de maig Margalida Pomar Font (Bovera), va complir
els cent anys al seu domicili del carrer de Rafel Blanes, 7.
A les set de l’horabaixa hi va fer acte de presència el grup local
de xeremiers, a més de la familia, algunes autoritats, veins i
amistats.
El batle Rafel Gili, en nom de l’ajuntament li va fer entrega
d’una placa commemorativa i la tinent de batle, Mª Francesca
Servera li feu entrega d’un ram de flors. L’ajuntament també
la va obsequiar amb una monumental tarta commemorativa.
Aiximateix l’entitat local de La Caixa li va fer entrega d’un
gerro i un ram de flors. Els xeremiers, entre d’altres, interpretaren
el «cumpleaños feliz» i seguidament es va oferir un gran refresc
a tots els presents.
Margalida Pomar va nèixer el dia 28 de maig de 1909 al poble
de Bunyola motivat perquè el seu pare era Guàrdia Civil i estava
destinat allà. Va contreure núpcies amb Francesc Lliteras
Esteva (Nonga), el dia 4 d’octubre de 1939, coincidint amb la
festivitat de Sant Francesc. Fruit del matrimoni nasqueren dos
fills, en Francesc i en Josep. Actualemt té cinc nets, un renet i
un altre pel camí. Madò Margalida ha estat sempre mestressa

de casa encara que a les seves joventuts anava a cosir al
célebre taller de Ca’n Paino.
Artà compta ja amb un ramellet de centenàries. Si no
anam equivocats són tres : Jaume Tous, a) de Sa Calobra,
amb 103 anys complits. Magdalena Bisquerra, a) de Sa
Cova, que va complir els cent fa poques setmanes i
aquests dies Margalida Pomar, a) Bovera.
Bellpuig va ser present a l’acte, en dóna fe i la més
sincera enhorabona a madò Margalida i als seus familiars.
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POL. INDUST. MANACOR C/ MENESTRALS Nº 11 TEL 971 55 58 11 FAX 971 84 39 92
joancladera@comercialcladera.com
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SERVICIO POST-VENTA

noticiari
Visita a la fundació jakober

El passat dissabte dia 30 de maig es va
fer la darrera sortida del curs Conèixer
Mallorca. Aquest pic la sortida va ser
a la Fundació Yannick i Ben Jakober,
situada al Mal Pas (Alcúdia), i la
persona encarregada d’organitzar,
presentar i guiar l’excursió va ser la
historiadora Antònia Fuster.
A les vuit i mitja del dematí ens
trobàrem ben puntuals als Jardins del
Collet per partir amb un microbús cap
al museu. Una hora més tard,
arribàvem al Mal Pas, lloc en què
encara vàrem tenir temps de berenar
poc abans de començar el recorregut
pel museu sa Bassa Blanca.
La ubicació de la Fundació  Jakober ja
és motiu suficient per visitar-la. Enmig
del paisatge del cap del Pinar trobam
una edificació de l’any 1978 que
segueix l’estil àrab. Envoltada d’un
increïble jardí de roses i una vintena
d’hectàrees sembrades de monuments
i escultures de diferents materials i
volums, però totes d’una gran bellesa
i molta feina d’elaboració.
Un antic aljub serveix de sala
d’exposició dels retrats de nins. Unes
escales perfectament equilibrades i
dissenyades condueixen a l’espai
Sokrates, un espai on trobam, entre
d’altres coses, l’esquelet fòssil d’un
rinoceront llanut del Pleistocè i una
cortina de cristall de Swarovski de set
metres d’amplària i més de deu mil
peces. A l’edifici central ens espera
l’art modern i contemporani: 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.
Tot plegat, un lloc insospitat. Un lloc
que cal visitar. Un lloc que no deixa
ningú indiferent.
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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
Exposició d’adults fi de curs 2008-2009

El passat divendres dia 29 de maig es va
inaugurar l’exposició de feines
artesanals realitzades per un nombrós
grup d’alumnes afiliats als diferents
grups de l’escola d’adults 2008-2009.
Enguany dita exposició s’ha celebrada
a la galeria d’art de s’Estació, ja que el
local resulta més idòni que el Centre
Social, lloc on s’exposava feia uns anys.
Molta gent va assistir a la inauguració la
qual va poder admirar les diferents feines
de «creueta, punt mallorquí, macramé,
llatra, dibuix i pintura, ceràmica i tall i
confecció».
A més hi hagué un bon refresc per a
tothom.
Un nou espai, l’Estació d’Artà, centre
d’exposicions del poble, serveix per
mostrar el resultat de tot un any de feina
de les dones i els homes que
constantment han treballat per aprendre les noves tècniques
artesanes que els han anat ensenyant. I el resultat no
decep a ningú. Impressiona veure tantes peces juntes,
col·locades amb la gràcia necessària per ser exposades.
Sobta també veure la millora i l’evolució que els alumnes
han anat fent al llarg de l’any i durant els anys passats.
Per tant, novament l’alumnat i el professorat d’aquests
tallers us conviden a visitar l’exposició cada dia fins
divendres dia 5 de juny de 19.30 a 21.30 hores, motivat
perquè s’Estació ha d’esser col·legi electoral. Disculpau
els canvis.
Vagi la més sincera enhorabona a tot l’alumnat i també al
professorat. (A la foto hi falta un professor, en Biel de Ses
Terres, el qual ja no poguérem aglapir. Demanam
disculpes).
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Centre Jove - Abeurador, 1 – 07570 Artà
TLF. 971 829 329 email: centrejove@cruzroja.es

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

EL CANTO DEL LOCO!
El Centre Jove organitza un bus, 
juntamente amb el CJ de Capdepera, per 
anar al concert que tant esperaves! Preu 
total (bus+entrada): 25€ 

El Centre Jove fa 1 any!!! I vol celebrar-ho 
d’una manera molt especial: et convidam a 
sopar i després���FESTA DE L’ESPUMA! A 
partir de les 22 h� al parking de la piscina 
municipal� T’HI ESPERAM!! 

TORNEIG DE PING-PONG
Qui guanyarà? Apunta-t’hi! Hi haurà un 
premi molt refrescant per al guanyador! 
A partir de les 19 h� al Centre Jove� 

EXCURSIÓ A AQUALAND!
Ha arribat l’estiu! No tens ganes de 
refrescar-te?? No t’ho pensis dos pics i 
corre a cercar la teva autorització al Centre 
Jove� No t’ho pots perdre, només són 8,5€� 
Aprofita, celebrem que l’estiu és aquí!

 
 
 

DISSABTE 13 DE JUNY13 DE JUNY13 DE JUNY13 DE JUNY, A LES 22 h, 

A LA PLAÇA DES PES (PLAÇA DELS 

PATINS) 

 

 

SI TE SENTS JOVE, ET CONVIDAM A 

SOPARSOPARSOPARSOPAR AMB NOSALTRES I DESPRÉS 

HO SEGUIREM CELEBRANT AMB 

UNA GRAN FESTA DE L’ESPUMA���GRAN FESTA DE L’ESPUMA���GRAN FESTA DE L’ESPUMA���GRAN FESTA DE L’ESPUMA���  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tots feim l’escola d’adults

Ja fa vuit mesos que l’Escola d’Adults
de l’Ajuntament d’Artà va arrencar el
curs 2008-2009. I ara, poc queda per
acabar l’any acadèmic i posar-nos a
preparar amb il·lusió el curs següent,
amb noves ofertes, nous cursos i noves
tècniques d’aprenentatge. Fins i tot,
noves instal·lacions! Però abans
d’elaborar el programa d’educació de
persones adultes del curs 2009-2010
és necessari avaluar l’any en curs,
saber què podem millorar, on ens hem
equivocat, fer autocrítica i continuar
construint. Ens cal, llavors, posar tots
els mecanismes necessaris en marxa
per millorar de cara al curs següent.
Amb la col·laboració del professorat,
de l’alumnat i de tota la gent que
treballa dia a dia perquè l’Escola
funcioni, intentarem continuar la línia
de treball, la bona línia de treball, que

es va encetar fa més d’una vintena
d’anys.

Des d’aquí, des de l’espai que
amablement ens cedeix la revista
Bellpuig quinzenalment per transmetre
les nostres informacions i missatges,
l’Escola d’Adults de l’Ajuntament
d’Artà vol donar les gràcies a totes les
persones que us heu matriculat a
alguns dels nostres cursos (més de
vuit-centes matrícules enguany); a les
professores i professors per la seva
gran tasca; a na Margalida, que
s’encarrega que tot funcioni a na
Caragol; als membres de la brigada,
que ens ajuden sempre que els
necessitam; al cos de neteja, que dia
a dia revisen les instal·lacions; als
centres d’ensenyament
col·laboradors: moltes gràcies per

compartir el vostre espai; a la
Residència, que ens ha cedit un taller
fantàstic; al Teatre, que també ens ha
posat a disposició les seves
infraestructures; a Ràdio Artà, que
ens obre les portes de l’estudi sempre
que volem; a la Policia Local, que
controla, quan hi ha esdeveniments
massius, que tot funcioni; a tots els
comerços del poble que amablement
ens ajudau a fer publicitat de les noves
ofertes... A totes i a tots: gràcies per
fer-ho possible!

Escola Adults – Ajuntament d’Artà
971835238 - 971835624
eadults@arta-web.com
(Esperam els vostres suggeriments)
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noticiari
Bodes d’or

El passat diumenge dia 24 de maig un
matrimoni artanenc va celebrar les
seves bodes d’or, o sia que fa 50 anys
que es varen casar.
És la parella formada per Miquel
Blanes Villalonga (Guitxo) i Rosa Rayó
Femeninas (Gurries).
En Miquel va néixer el 21 d’agost de
l’any 1931 i na Rosa el 23 d’agost de
1935. Estan a punt de complir els 78 i
74 anys respectivament.
Per celebrar tal esdeveniment es
desplaçaren al restaurant Son Barbot
on varen assaborir un bon dinar en
companyia dels seus familiars i amics.
Enhorabona i que pugueu viure molts
anys plegats i en salut.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018

Inaugurada l’acadèmia d’idiomes ADI

El passat dia 23 va tenir lloc l’acte
d’obertura de la nova acadèmia
d’idiomes ADI. A l’acadèmia, situada
al carrer de Santa Margalida, 32, s’hi
faran classes de repàs des de primària
fins a batxillerat, així com reforç dels
deures i classes d’anglès, català,
castellà, alemany i francès. Segons
ens comentaren els responsables de
la nova acadèmia, també tenen previst
posar en marxa una escola d’estiu per
donar cabuda a tots aquells infants
interessats, amb edats compreses
entre els 8 i els 12 anys. L’escola
d’estiu començarà dia 22 de juny i
durarà fins el setembre. Totes aquelles
persones que estiguin interessades es
poden adreçar al carrer de Santa
Margalida, 32 o demanar informació
al 971 83 66 42.
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   Oferta especial 
 

 

      Escola d’estiu 
 

  
   Juny, juliol, agost i setembre 

  de dilluns a divendres, 9:00/9:30   -   13:00/13:30 

   grups limitats (màx. 8 alumnes) 
    des de 8 fins a 14 anys 
 
     Juny: 40 €   
  1 - 15 de juliol / agost 60 € 
   16 - 31de juliol / agost  60 € 
     Setembre 60 € 
    

Informació a l’oficina d’ADI 

C/Santa Margalida núm. 32a (abans el local Beep), Artà      

Teléfon: 971 836 642  
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TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET

Reparació de vehicles en general

Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques

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

S’arrenda
aparcament

C/ de Maria Ignasia Morell

Informació al tel. 699 578 144

Fe d’errades
És fàcil fer qualque errada als nostres
escrits i en moltes ocasions. Però
resulta que «el qui conta s’erra», com
diu el refrany, i qui diu que no,
s’equivoca.
A la darrera edició en férem una a la
qual volem donar les nostres excuses
perquè la tenim plasmada en
fotografia. Ens referim a la crònica
del dinar de la celebració dels nascuts
i que en el transcurs del dinar contàvem
que s’havia cantat el «cumpleaños
feliz» a dos «quintos» de l’any
quaranta: en Toni d’Es Pujols i
posàrem en Pep Lloveta, en lloc de
Pep de Son Ullastre.
Demanam disculpes a en Pep i
presentam la foto que Bellpuig els va
fer al dinar i que queda clar que la
parella era en Pep de Son Ullastre
i en Toni d’Es Pujols.

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

Festa de fi de curs d’Artà Balla i Canta

El passat dia 23 de maig l’agrupació
local Artà Balla i Canta va celebrar el
fi de curs de l’escola de ball de bot
amb un sopar torrada per a socis i
simpatitzants. La festa fou tot un èxit
ja que, a més de l’assistència del gran

nombre de balladors, balladores i
músics amb que compta l’agrupació,
també hi havia molt de públic que no
es va voler perdre l’espectacle. La
mostra de ball l’encetaren els més
petits de l’escola que foren molt

aplaudits pels presents. Fou una
vetlada ben agradable que va acabar
amb una estona de ball obert que va
ajudar a digerir més bé el sopar.

La Conselleria d’Interior destina 453.057 euros a millorar la seguretat de les platges
de Balears

La Conselleria d’Interior destina enguany 453.057 euros
a la dotació de material que lliurarà pròximament a 26
ajuntaments de totes les Illes, amb l’objectiu de millorar
la seguretat a les platges. Per la part que ens afecta la
inversió per a Artà serà d’1 torre de vigilància i 1
desfibil·lador. Durant la roda de premsa, la consellera
d’Interior, Mª Ángeles Leciñena, ha refermat el
compromís del Govern de les Illes Balears amb la
seguretat a les platges de tots el municipis. Leciñena ha
insistit en la necessitat de promoure la cultura de la
prevenció a les platges i ha recordat el programa preventiu
«Illes Balears Segures» que la Conselleria d’Interior va
posar en marxa l’any passat amb consells d’autoprotecció
dirigits a la població i als turistes. En aquest sentit, la
consellera ha recordat les iniciatives que s’han afegit
dins aquest programa, com el protocol d’actuació en
matèria preventiva per activitats subaquàtiques o, les
més recents, relacionades amb els albiraments de
meduses, com és la distribució de banderes informatives
específiques o la difusió de consells d’autoprotecció a
través del web del SEIB 112 (http//112ib.caib.es) i de
fulletons.
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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

NETEJA FONS  ELÈCTRIC NETEJA FONS
AUTOMÀTIC PER AUTOMÀTIC PER A
A PISCINES FINS A 80 M2 PISCINES

1.395 € 370 €
MOD. TYPHON SMART MOD. POOL VAC

TRACTAMENT COMPLET CLOR
SENSE CLOR A BASE TABLETA MULTIFUNCIÒ
D'OXIGEN ACTIU 4,48 KG. 200 G. ENVÀS DE 5 KG.

45 € 19,95 €
BAYROL ROGEMAR

WEBER WEBER
BARBACOA A GAS BARBACOA A CARBÓ
MOD. Q220 COMPACT KETLE 57 CMS.

315 € 99,95 €
3,5 KW 10 ANYS DE GARANTIA
5 ANYS DE GARANTIA

TALLA GESPA DESCALCIFICADOR
CASTELGARDEN PER AIGUA 30 LTS.
MOTOR HONDA 5,5 HP SÈRIE ECOLUXE

495 € 860 €
MOD. XS 50 MHS BAIX CONSUM AMB SAL
AMB TRACCIÓ

DISTRIBUÏDORS EXCLUSIUS PER A LES BALEARS DE:

VISITI LA NOSTRA TENDA WEB
www.sapiscinaiesjardi.com
www.foropiscinas.com
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Temperatures de Maig 2009

Temperatura Màxima: 35,5 ºC (dia 23).
Temperatura Mínima: 9,0 ºC (dia 18).

SA  MOLÍ Son  PARC DE ERMITA COLÒNIA  
DATA CORBAIA D'EN LEU Maganet LLEVANT BETLEM SANT PERE
divendres, 1 3,7 4,7 4,8 4,8 5,5 11,0 4,0 2,8
dijous, 14 20,7 39,3 26,4 22,7 24,8 33,8 25,5 20,0

MES 24,4 44,0 31,2 27,5 30,3 44,8 29,5 22,8
ANY NATURAL 272,3 309,3 292,7 296,1 298,1 382,7 312,4 341,1
ANY AGRICOLA 817,1 934,0 952,1 965,9 973,6 1.278,6 860,7 926,9

MES 147,3 158,2 149,9 119,7 134,8 174,7 194,1
ANY NATURAL 305,4 312,8 311,0 281,0 293,0 295,3 331,5
ANY AGRÍCOLA 813,6 901,2 911,4 823,3 878,1 839,6 962,4
* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

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

URBANA Es Pont

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MAIG DE 2009

TOTALS

noticiari
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

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

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 18,3 12,6 15,5
2 20,6 14,6 17,6
3 24,1 10,6 17,4
4 23,4 12,6 18,0
5 19,9 13,3 16,6
6 25,3 10,6 18,0
7 26,9 9,9 18,4
8 23,3 10,3 16,8
9 23,8 14,1 19,0

10 26,3 15,0 20,7
11 28,1 13,0 20,6
12 28,9 16,0 22,5
13 25,4 15,3 20,4
14 23,7 14,8 19,3
15 20,3 13,2 16,8
16 24,5 9,7 17,1
17 23,7 10,1 16,9
18 24,6 9,0 16,8
19 25,9 12,0 19,0
20 26,0 11,9 19,0
21 29,9 14,5 22,2
22 33,8 15,7 24,8
23 35,5 16,9 26,2
24 29,5 15,5 22,5
25 27,3 15,0 21,2
26 24,4 14,7 19,6
27 24,4 16,8 20,6
28 24,3 11,6 18,0
29 27,2 13,3 20,3
30 28,3 11,3 19,8
31 23,7 16,6 20,2

Mitjana 25,5 13,2 19,4

Estació Meteorològica d'Artà
Temperatures Maig 2009   

noticiari
Cafè per la llengua

Benvolguts i benvolgudes,
Ens dirigim a vosaltres, una vegada
més, per convidar-vos i convocar-
vos a fer un Cafè per la llengua
que diumenge, dia 14, a les 11 hores
a la cafeteria del Teatre d’Artà.

Una activitat, dins el marc de la
Setmana Intercultural, on tothom
podrà dir la seva sobre la situació de
la nostra llengua; aquesta és una
activitat oberta a tots i a totes, joves
i no tan joves.
Amb aquest cafè el que pretenem
és que puguem parlar sense embuts
del dia a dia de la llengua, ja sigui un
nouvingut que no ens entén, però
que vol aprendre la nostra llengua i
integrar-se en el poble; com un
mallorquí que ens expliqui els
problemes que ha tengut a l’hora

d’utilitzar-la. També ens agradaria
que les entitats del poble venguessin  a
participar en les nostres converses
lingüístiques.
La delegació d’Artà de l’OCB vos
espera al cafè del Teatre per dialogar

en petits grups, mentre prenem un
cafè o un refresc amb un regalet
inclòs. No oblideu que com més serem
més del poble ens sentirem, més ens
coneixerem i més riurem.
Diumenge dia 14, UN CAFÈ PER
LA LLENGUA al Teatre d’Artà a
les 11 hores.
T’hi esperam, no hi faltis!

OBRA CULTURAL BALEAR
DELEGACIÓ D’ARTÀ
ocbarta@gmail.com
www.ocbarta.wordpress.com
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Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

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

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Eleccions europees 2009

Què votam?
 Votam les persones (partits polítics)
que volem que ens representin en el
govern de la comunitat europea.
El camí d’Espanya cap a la partença
a la Comunitat Europea fou llarg i no
absent d’obstacles. I els beneficis que
aquest fet ens ha aportat són molts,
alguns dels quals han fet una
contribució important a l’espectacular
desenvolupament econòmic del nostre
país. Recordem-ne alguns del més
importants: participació en els Fons
de Cohesió, ajuts a l’agricultura i
ramaderia, presència en les principals
instàncies econòmiques i polítiques
europees i d’àmbit mundial.
En aquests moments de crisi profunda
i preocupant, és també l’Europa
Comunitari la que més ens pot ajudar

a sortir de la recessió econòmica i a
trobar un nou model que ens garanteixi
un futur de bonança i prosperitat.

A quines persones o partits votar?
1. En aquestes eleccions hi prenen
part 27 estats membres del parlament
europeu amb un potencial de 500
milions de votants, 736 euro - diputats,
50 dels quals pertanyen a Espanya .
Són, per tant, unes eleccions en les
quals el nostre vot es converteix a
l’alta o a la baixa en un baròmetre del
nostre sentit europeista.
2. Les opcions que als mallorquins
se’ns presenten són votar:
PP (Partit Popular) amb la candidata
Rosa Estaràs com a primera de
llista.
PSOE (Partit Socialista) amb la
candidata Teresa Riera, primera de
llista.
EU (Esquerra Unida) , candidat primer
de llista David Abril.
UM (Unió Mallorquina) amb coalició
amb CIU, PNB i altres partits
nacionalistes. El candidat, aquí a
Mallorca, és Joan Carles Verd.
ENTESA  per Mallorca, partit format
per ex - membres del PSM i que es
presenta amb Esquerra Republicana
dins la Coalició d’ EUROPA DELS
POBLES-VERDS. El candidat a les
Illes és Ramón Quetgles.
El PSM no presenta candidat propi,
però va com observador amb ALE

(Aliança Lliure Europea).
3. Com es pot veure les tendències es
redueixen a tres amb matisos
importants, és clar:
Dretes: PP
Esquerres: PSOE i EU
Partits Nacionalistes de Centre dreta
i Centre esquerra: UM, ESQUERRA
– ENTESA-VERDS, PSM.
En general (som conscient de lo injust
de les generalitzacions) els candidats
i els partits que els donen suport no ho
posen gens fàcil als ciutadans. Tots
ens venen a dir dues coses:  a) que els
nostres interessos i els nostres drets
tenen molt que veure amb una Europa
forta. b) Que el partit al qual
representen és el millor per a defensar
aquests interessos i aquests drets.
Amb el primer punt, tots hi podríem
estar d’acord. En el segon ens ho
posen més difícil.
Es presenten com a garants d’il·lusió
i d’esperança mentre es fan entre ells,
de forma constant, retrets de corruptes



 17
5 juny 2009
Número 812

17

Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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de la Colònia
i mentiders. Parlen de diàleg i
cooperació i es mouen sempre en la
confrontació i desqualificació de
l’adversari. Les falta finura, subtilesa,
respecte  a la intel·ligència dels votants,
perquè res hi ha tan contrari a l’objectiu
de crear il·lusió com la falta de respecte
al adversari polític i les mentides
(mitges o senceres).
A modo de reflexió suggereixo  uns
criteris ètics i uns altres de caire
pràctic que pot ser ens puguin ajudar
a decidir el vot:
Criteris ètics
Votar a candidats i partits que en
aquest temps de crisis promoguin el
valor de la solidaritat. Que posin a les
persones en el centre de les seves
preocupacions, especialment als
aturats, marginats i desocupats de
llarga durada.
Candidats i partits capaços de
presentar un currículum personal i de
partit honrat i transparent.
Partits i candidats que promoguin la
participació activa i presència
responsable dels ciutadans, no només
amb el vot cada quatre anys, sinó de
forma constant en les institucions
ciutadanes, associacions culturals i
cíviques que vetlen i treballen pel bé
comú.
Partits o coalicions respectuosos amb
el medi ambient, capaços de conjugar
els interessos col·lectius de la nostra
localitat, i a la vegada, potenciar
millores econòmiques que no
perjudiquin el nostre paisatge i qualitat
de vida.

Criteris pràctics
Conscient de què els criteris ètics que
acab d’esmentar podrien conduir a
molts, per no dir a tots, a una abstenció
total (la campanya a que estem assistint
reflecteix més picabaralles entre
partits i oferta generalitzada de
pedaços bruts, que no informació sobre
Europa i el seu parlament) planteig, no
obstant, uns criteris pràctics que ens
animin a exercir el dret del vot, també
en aquesta ocasió.
Un criteri pràctic pot ser llegir la
propaganda electoral que els partits
ens deixen en les nostres bústies i
votar aquells partits, que presenten
uns programes més d’acord amb les
nostres idees i interessos. Aquests
programes seran semblants als que

els partits proposen en unes eleccions
municipals o de la Comunitat
Autònoma. Per tant votar els partits
que votaríem si es tractés d’unes
eleccions municipals o autonòmiques.
Un altre seria deixar d’escoltar i veure
els líders dels partits polítics que
converteixen aquesta campanya en
un espectacle d’insults i mala educació.
Aquest escrit desitja ser, mal grat tot,
una crida a la participació, convençut
de què Europa interessa a tots i que la
participació és una forma d’expressar
aquesta convicció.
 M’encantaria poder fer en el pròxim
Bellpuig un escrit amb el següent titular:
La Colònia de Sant Pere: La
localitat amb  l’index de
participació més alt de les Balears.
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

Assessor de la propietat
immobiliària
Col·legiat núm. 1362 i 1573

Compra, venda i arrendament

C/. Sant Lluc, 16 - 07579 - Colònia Sant Pere
Tels. 971 589 512  //  696 282 154/659 549 605
inmo@mallorca-colonia.com www.mallorca-colonia.com

Amics de la Música
Concert a càrrec de la Camerata Mésmúsica.
Dissabte , dia 6 de juny a les 20:00h.
En l’església Parroquial de la Colònia
de St. Pere tindrà lloc el concert que
organitza Amics de la Música en
col·laboració amb la parròquia, Centre
Cultural i la Caixa.
La «Camerata Mésmúsica» A pesar
de l’extrema joventut de tots els
membres de l’orquestra (l’edat
mitjana no supera els 14 anys),  ha
aconseguit, en el seu breu recorregut,
assolir un nivell interpretatiu i un estil
propi digne d’elogi, gràcies a
l’entusiasme i la dedicació d’aquests
joves.  L’orquestra va néixer l’any
2008 en el si de la fundació mésmúsica
per a donar continuïtat a un treball
realitzat durant més de 10 anys,
realitzant des d’aleshores concerts al
Festival de Bunyola, a l’Auditori del
Conservatori de Mallorca, a l’església

de Son Sardina i a diversos actes
benèfics per  associacions com «La
Sonrisa Médica», ASPAPRODE,
Padre Montalbo, etc.El repertori se
centra principalment en els grans
compositors barrocs com J. S. Bach,
Vivaldi, Boccherini, etc., potenciant
en els seus programes els concerts de
solista protagonitzats pels joves músics
de l’orquestra.
Violins: Ariadna Ferrer, Umi Mir,
Tomás Toral, Jaume Balaguer, Laura
Serra, Fernado Bobilier, Marc
Colomar, Mathilda Janicot, Emma
Gregg y Joan Bassa
Violoncels: Laia Ferrer y David
Arévalo
Director: Juanjo Jareño
PROGRAMA
Vivaldi, Concierto No. 2 «El
Verano» en sol menor, RV 315

Allegro non molto · Adagio–
Presto · Presto
       Solista: Ariadna Ferrer Ortas
Vivaldi, Concierto No. 4 «El
Invierno» en fa menor, RV 297
Allegro non molto
       Solista: Joan Bassa Massanet
Boccherini, Sinfonía no. 6 en Re,
G. 506 «La Casa del Diavolo»
Andante sostenuto-Allegro assai
· Andantino con moto · Andante
sostenuto-Allegro molto

Centre Cultural Sant Pere
Teatre
Divendres i dissabte, dies 5 i 6 de juny
a les 21h. Els colonieres, colonieres i
visitants de tot arreu tindran ocasió
d’assistir en el teatre del Centre
Cultural a l’estreno de la representació
de l’obra, a càrrec de Grup de Teatre
Colonier:
BON VIURE I NO TREBALLAR NO
POT DURAR.
Dirigeix: Bernat Mayol
Intèrprets per ordre d’aparició:

Sión: Llorenç Planisi; Rita: Maria
Teresa Jaume; Vicenteta: Antònia
Capó; Vicenta: Maria Planisi;
Agnes: Antònia Salom; Biel: Antoni
Ginard; Llorenç: Agustí Espinosa;
Tomeu: Sebastià Sureda; Julià: Joan
Riera; Rosa: Marta Riera; Cartera:
Marley Ravelo; Rosalia: Antònia
Capó; Carles: Sebastià Sureda.
Es tracta d’una obra molt divertida i

que ningú s’hauria de perdre.
El preu de les entrades és de 6 € per
a socis i 8 € per a no socis. La venda
de les entrades va a càrrec de la
tresorera del Centre Cultural: Na
Margalida Munar.
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PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ

URBANITZACIÓ SOS MONJOS
Carrer de Mª Ignasi Morell, 52-54 – Artà

NOVA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
3 habitacions
2 banys
Sala d’estar i cuina
Ascensor
Traster i parking inclòs
Acabats de primera qualitat
Preu : Des de 153.000 Euros – Facilitats de pagament : 25-30 anys o més.
Tels. contacte :  636 973 059 – 655 286 690 – 679 345 000 – 619 171 718

Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere
Programació Estiu 2009

Ens complau donar publicitat a la
programació d’Estiu 2009 del Club
Nàutic. El ventall d’activitats que
ofereix, fan del Club Nàutic l’entitat
que més dinamisme esportiu, cultural,
econòmic i festiu ofereix, en la
temporada d’estiu, no sols als socis,
sinó a tota la localitat.
 Bellpuig s’adhereix als desitjos de la
Directiva del Club Nàutic i desitja a
tots, coloniers i estiuejants un estiu
feliç i profitós.

JUNY
* Dia 5 i 6, regata «Cala Rajada».
* Dissabte, dia 20. Jornada de
portes obertes «vela».
* Diumenge, dia 21. Concurs de
pesca amb volantí.
Amb motiu de les festes patronals de
Sant Pere, el CNCSP té el gust de
convidar-vos a participar al ja

tradicional concurs de pesca amb
volantí.
Les inscripcions es faran a les oficines
del Club Nàutic, fins una hora abans.
La concentració tindrà lloc a les 9.00
h a l’explanada. La sortida serà a les
9.30 h. i l’arribada a les 12.00 h.
El lliurament de trofeus serà el proper
11 de juliol de 2009, en el sopar per a
socis.
«VOS HI ESPERAM A TOTS I
QUE TINGUEU UNA BONA
PESCA»
* Dia 27 i 28, regata «Faralló
d’Aubarca».

JULIOL
* Diumenge, dia 5. Excursió amb
piragües «Illa del Porro» a les 9.00
h. Festes de Sant Pere.
Berenar per a tots els participants
(entrepans, fruita i begudes). Les

inscripcions es faran a les oficines del
Club Nàutic, fins a 3 dies abans.
 * Dissabte, dia 11. Sopar per els
socis.
Serà un bufet fred i una torrada a
l’explanada del moll a les 21.30 h.
El preu del sopar serà de 20 € i per als
nins menors de 12 anys serà de 10 €.
Es lliuraran els trofeus. I després del
sopar hi haurà orquestra i ball per a
tots.
BENVINGUTS A TOTS!

AGOST
* Dia 1 i 2 d’agost, Trofeu Ferrutx
d’optimist i l’equip.
 * Diumenge, dia 16. Excursió amb
piragües «Es Caló» a les 9.00 h.
Berenar per a tots els participants
(entrepans, fruita i begudes). Les
inscripcions es faran a les oficines del
Club Nàutic, fins a 3 dies abans.



5 juny 2009
Número 812

20

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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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

* Dissabte, dia 22. Sopar anual de
socis.
El Club Nàutic de la Colònia de Sant
Pere, té el plaer de convidar-vos al
sopar, a l’explanada del port a les
21.30 h.
Els tiquets del sopar es recolliran a les
oficines del Club fins el 20 d’agost
de 2009, no es podrà recollir cap
tiquet en dates posteriors. Cada soci
pot venir amb un acompanyant
gratuïtament (els no socis també
podran venir, pagant la part
corresponent).
I després del sopar hi haurà orquestra
i ball per a tots.
ESPERAM LA VOSTRA
PRESÈNCIA!
* Cursos de vela lleugera i creuers
per a adults.
El curs es realitzarà el mes d’agost,
les dates estan pendents de definir.
Horaris: de dilluns a divendres de 15
h. a 18 h.
El preu serà de 100 € els socis i els que
no són socis 130 €.

SETEMBRE
* Dissabte, dia 5. Regata Faralló a
dos.
* Dia 19 i 20. Regata Pollença –
Ciutadella.
* Diumenge, dia 20. Excursió amb
piragües a «Sa Cova Gran» a les
9.00 h.
Berenar per a tots els participants
(entrepans, fruita i begudes). Les
inscripcions es faran a les oficines del
Club Nàutic, fins a 3 dies abans.

CURS DE NÀUTICA
Titulín. 100 €
Patró Bàsic. 150 €
P.E.R. 180 €
Patró de Iot. 500 €
Pròximes convocatòries: setembre i
desembre.
El preu inclou el material d’estudi.
El curs es realitzarà a convenir segons
la demanda.

CURS DE PILATES (JULIOL I
AGOST)
De dilluns a dijous de 9 h. a 10 h.
Preu serà de 30 €/mensuals per a
socis o família directa del soci i els que
no són socis 40 €/mensuals.
El curs serà impartit per la professora
Ales Alarcón Garcia.

CURS DE BUSSEIG (JULIOL I
AGOST)
Si vols descobrir l’apassionant món
del busseig i gaudir de les sensacions,
t’oferim la possibilitat de fer-ho a
través dels nostres cursos.
El curs es realitzarà a convenir segons
la demanda.
Classes teòriques i pràctiques.
El preu és de 300 € per als socis o fills
de socis i 330 € els no socis, això inclou
la llicència, l’assegurança i el material
necessari per a la realització del curs.
Requisits: a partir de 14 anys.
El curs serà impartit per D. Juan José
Lorente, instructor nacional de
FEDAS.

de la Colònia
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de la ColòniaVela
Regata interclubs
El passat dissabte 23 de maig va tenir
lloc al nostre club la segona «Regata
interclubs» que, com ja sabeu els que
llegiu aquestes pàgines sovint, es
realitza conjuntament entre els clubs
de la Colònia de Sant Pere i Ciutadella.
En aquesta ocasió eren els nostres
veïnats de Ciutadella els que havien
de venir el divendres en regata,
navegar el dissabte amb nosaltres, i
partir el diumenge al matí, en regata,
cap a Ciutadella. En aquest cas
parlarem únicament de la regata de
dissabte 23, que és la que afecta a les
barques de la Colònia. El dia es va
aixecar calorós, i ventós, les ratxes
de llebeig eren d’una quinzena de
nusos i varen bufar exactament com
deia la previsió, fort al matí i baixarien
a la tarda. La regata era un recorregut
barlovent-sotavent, amb dues voltes i
mitja, i a l’hora de la partida el vent
havia baixat dels 15 nusos del matí a
uns 10-12, i bufava de migjorn. A la
línia de sortida hi havia 13 barques i
llevat de l’Aia de M. Oliver, que va
tenir una petita col·lisió sense
importància, la sortida va esser bona
i sense problemes amb tots els vaixells
dirigint-se a la boia de barlovent que
estava situada gairebé a davant
s’Estanyol. La meitat de la flota va
triar fer la bordada cap a terra
(s’Estret) i l’altra meitat cap al centre
de la badia; a la boia de barlovent el
primer en arribar va ser el Kaya de
Jofre/Cantó, seguit ben de prop del
Lolita de Carles Serra, per darrera
ells, a una certa distància, els seguia
l’Smile de Colau Obrador, que
mantenia una aferrissada lluita amb
alguns vaixells al cap davant dels
quals hi havia el Gong de J.Vilafranca
del CN Ciutadella. Quan estava a
punt d’acabar la primera volta al
recorregut es va produir un fet que va
canviar per complet la regata; després
d’una baixada molt important del vent,
que era gairebé nul, la direcció i
intensitat del mateix va canviar, es va
posar un fort vent de Gregal, és a dir,
va girar 180 graus,  amb ratxes que
arribaven als 15 nusos. Per tant la

regata quedava girada a
l’inrevés, allò que havia estat
cenyida a la primera volta
ara era empopada i a la
inversa.
El Lolita i el Kaya varen
tenir una lluita molt
interessant per la primera
posició, la qual
s’intercanviaren vàries
vegades durant la regata,
l’Smile, per darrera, liderava
la resta de la flota sota la
pressió dels vaixells
menorquins. A la darrera volta del
recorregut el vent va pujar fins als 20
nusos i el Lolita de Carles Serra va
treure certa distància a la resta dels
perseguidors, la qual cosa li va servir
per ser el guanyador tant en real com
en compensat, segon en compensat
fou l’Smile de Colau Obrador que
després de fer una bona regata

s’imposà als altres candidats al segon
lloc, el Kaya i el menorquí Gong. Per
fer-se una idea de lo ajustada que va
ser la regata i més concretament la
lluita per la segona posició basta veure
que la diferència entre el segon i el
quart va ser de només 1 minut i mig en
una regata que va durar
aproximadament dues hores.

Pos. Iot Patró Club T.Real T.Compensat
1 LOLITA C. Serra C.N.C.Sant Pere 1:42:47 1:34:16
2 SMILE C. Obrador C.N.C.Sant Pere 1:51:25 1:39:03
3 KAYA Jofre/Cantó C.N.C.Sant Pere 1:44:00 1:39:07
4 GONG J. Villafraca C.N.Ciutadella 1:55:37 1:40:34
5 XARQUI M. Mascaró C.N.Ciutadella 1:57:08 1:43:49
6 S'EMBUI M. Marquès C.N.Ciutadella 2:02:15 1:45:10
7 TACUMA T. Llinàs C.N.C.Sant Pere 2:12:46 1:49:19
8 IDEFIX B. Weidmann C.N.C.Sant Pere 2:02:30 1:50:18
9 AU ANEM M. Ponseti C.N.Ciutadella 2:16:54 1:51:48
10 SES XESQUES X. Fiol/ X. Sastre C.N.C.Sant Pere 2:15:38 1:53:02
11 AIA M. Oliver C.N.C.Sant Pere 1:59:49 2:01:26
12 MRS.NORRIS C. Sastre C.N.Ciutadella 2:10:15 2:06:31
13 PHYSICAL Mar López C.N.C.Sant Pere 2:51:52 2:30:46
14 CARPE DIEM JC Camps C.N.Ciutadella DNS DNS

La classificació general fou la següent:

Després de la regata, a l’edifici del Club, es va oferir un berenar-sopar per
totes les tripulacions i es va fer l’entrega de trofeus, tant de la regata de creuers
com de la regata de ràdio-control que havia tengut lloc el mateix dissabte entre
les 12:00 i les 14:00 hores. Al sopar, el president del club colonier va agrair a
tothom la seva participació i va recordar als ciutadellencs que a la Colònia hi
tenen casa seva.
Per acabar, cal recordar que les properes regates són: 5 i 6 de juny «I regata
Colònia-Cala Rajada» i el 27 i 28 de Juny la regata més important del nostre
club la IX edició del «Trofeu Faralló d’Aubarca».

Bon Vent, i anau alerta amb el sol!
J.J.L.
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

Per què a la meva padrina?
El 19 de març passat, la meva padrina,
Magdalena Bisquerra Pascual -de sa
Cova- complí cent anys, una fita per a
molts pocs assolible i, per tant, un
esdeveniment digne de celebrar amb
les persones que estimes. Era així
com ella ho volia, celebrar aquest dia
envoltada dels seus familiars més
propers i dels veïnats de tota la vida:
una festa senzilla sense cap solemnitat
ni rebombori. I així va ser.
El que a mi m’agradaria explicar,
però, és que la festa de la meva
padrina fou, en un aspecte, diferent a
d’altres de semblants perquè, com ja
sabeu, és costum i habitual en aquestes
celebracions, d’ençà de la recuperació
dels ajuntaments democràtics, que el
consistori reti un petit homenatge o
reconeixement a la persona centenària.
En totes les ocasions, un poc abans de
la data de l’aniversari l’ajuntament sol
posar-se en contacte amb la família
per tal de restar a la seva disposició
pel que calgui, si aquesta així ho desitja.
Però, com deia abans, el cas de la
meva padrina, ha estat excepcional.
Excepcional perquè ella no ha tengut,

per part de l’ajuntament, cap
reconeixement, ni cap felicitació i, ni
tan sols, cap excusa per justificar
aquest «descuit».
Com és d’imaginar, el comentari més
sentit tant durant la celebració com en
els dies posteriors fou precisament
aquest: tant els familiars com els
veïnats manifestaven la seva
estranyesa pel fet què, ni el batle ni la
regidora corresponent, li haguessin
fet arribar, si més no, una senzilla
felicitació.
Personalment, jo havia decidit passar
per alt aquesta circumstància i no
donar-li ni més voltes ni més
importància, però un altre
esdeveniment semblant, la recent
celebració d’una altra centenària, amb
placa conmemorativa i pastís inclós,
com és normal a compte de
l’ajuntament –en podeu veure les
fotografíes en aquesta mateixa
publicació- m’ha fet rectificar la meva
decisió inicial i m’he decidit a fer
públic el fet que he relatat.
Aquesta carta, per tant, pretén ser un
acte de desgreuge a la meva padrina,

una persona que com totes les altres
que han arribat als cent anys, mereixia
el mateix tracte i no el menysteniment.
Ho faig perquè ella no pugui sentir o
pensar –pobreta, ara ja no sabem com
ho fa, això de pensar- que el seu nét no
hagi fet tot el possible per restablir la
seva dignitat personal malmesa, entenc
jo, per una determinada manera
d’entendre la politica.
Perquè, com és que aquest «descuit»
fou justament en el centenari de la
meva padrina? Desgraciadament, la
resposta que se m’acut, és tan roïna
que m’estim més que cadascú en
tregui les seves pròpies conclusions.

Pere Obrador Alzina
nét de Magdalena Bisquerra, de sa
Cova i
regidor d’Unió Independents d’Artà

PS: vull aprofitar l’avinentesa per
felicitar madò Bovera en el seu
centenari i desitjar-li el màxim benestar
possible per tots els dies que li restin
de vida.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

carta al director
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Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

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

Tenim un pla!

Aquest dissabte, vàrem ser molts els
artanencs (fins a 460!) que poguérem
gaudir del fantàstic documental que
l’artista Agustí Torres ha realitzat del
nostre municipi sota el títol Artà, una
altra mirada...
És cert que Agustí ha sabut captar
tots aquests indrets amagats i gairebé
màgics del nostre municipi amb la
intenció d’atreure turistes d’un alt
nivell adquisitiu per crear riquesa...
Per tal que això pugui ser possible,
abans del vídeo, el regidor Tolo Gili
ens va explicar el pla de
desestacionalització turística 2009-
2011 que, des de l’Ajuntament, es
pretén  posar en marxa. Ens va parlar
d’una inversió d’1.500.000 euros, però
el regidor va anar ben alerta de dir
que, d’aquest milió i mig, l’Ajuntament
n’haurà d’aportar mig en una època
en què les arques de l’Ajuntament
estan exhaurides com mai no ho havien
estat.
Tot i que l’equip de govern no ho vol
reconèixer, aquest pla parteix del
Projecte Ferrutx, posat en marxa en
temps dels Independents... Que no és
el Projecte Ferrutx? Si fins i tot han
adaptat el logotip per tal de fer-lo la
marca d’Artà!! De tota manera,
pensam (de veres) que aquest pla
serà positiu si és capaç de fomentar
riquesa i atreure visitants al nostre
municipi.

De tota manera, cal recordar que el
Projecte Ferrutx es va poder fer
realitat perquè els diferents
ajuntaments dels Independents havíem
tingut molta cura de la protecció del
territori. Actualment, els nostres
governants, els regidors d’Unió
Mallorquina (no els que els fan de
comparsa), tenen un discurs molt
ambigu en aquest sentit. D’una banda
asseguren que volen aprofitar la
preservació del territori, però, d’altra,
expliquen que és una llàstima que
«només» hi hagi tres-centes places
hoteleres; a les normes subsidiàries
impulsen els comerços al polígon però
dissabte el regidor de Turisme ens diu
que n’hi ha massa de comerços, a
Artà, que aquest sector està
sobredimensionat... Com quedam?
Com és possible que facin un discurs
tan  ecologista i proteccionista si entre
els convidats de dissabte hi havia
especuladors reconeguts que, en molt

poques ocasions, es deixen veure en
públic?
O no importa esser tan malpensats i
només és que vàrem assistir a un acte
electoral encobert, com va dir algú a la
sortida del Teatre? Això no ho podem
saber perquè pertany a una altra
dimensió. De tota manera, nosaltres,
de tot aquest pla, ens quedam amb la
mirada d’Agustí Torres, ja que la
mirada quotidiana d’Artà deixa molt
que desitjar: començant pel pàrquing
antidissuasori de Ses Païsses,
continuant pels parcs infantils
abandonats, amb la brutícia reproduint-
se per tot arreu, una recollida selectiva
que ho deu ser molt, de selectiva,
perquè no existeix,... igual que la
dedicació dels nostres polítics, que
brilla per la seva absència.
En una paraula,  gràcies,  Agustí, per
deixar-nos somniar durant trenta
minuts.

Artà, 1 de juny de 2009.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

carta al director
Un tren que sí serveix per qualque cosa i també per a segons qui

En una «carta al director» del senyor Mariano Moragues
Ribas de Pina, publicada en el número 808 d’aquesta
mateixa revista Bellpuig, diu l’autor de la mateixa, prèvia
exposició de les raons que fan al cas (i que compartesc
plenament), que el projectat trenet d’Artà a Manacor serà
«un tren per a ningú».
Doncs bé, encara que se’m pugui considerar la persona
menys indicada per dir el que seguidament vaig a exposar
(tota vegada que una propietat meva resulta directament
afectada), vull fer constar que estic totalment d’acord en
que l’esmentat projecte de comunicació esdevindrà, en
efecte, «un tren per a ningú», si és que per aquest ningú
entenem qualsevol «usuari normal» d’una comunicació
ferroviària.
Afegim-hi a més a més, a tot l’exposat pel senyor Moragues
Ribas de Pina, que, almenys pel que respecta al terme
d’Artà, aquest projecte, tal i com ara està concebut, vendrà
de deteriorar considerablement una part important del
nostre patrimoni històric, sense que el nostre Ajuntament
que per qualque cosa està regit per uns partits que formen
part del pacte que ha donat lloc a l’actual Govern autonòmic
que vol implantar «aquest» tren, faci res per defensar
aquests bens patrimonials, inclosos, per cert, en el Catàleg
de Protecció del Patrimoni Històric del Terme
Municipal d’Artà.
Part d’aquest patrimoni està constituït per vells molins de
vent fariners, com el molí d’En Pansecola i el molí d’En
Guixó. Doncs bé, en el projecte sotmès a informació
pública – i al qual el sotafirmant s’ha oposat en reiterades
al·legacions, a la vegada que també sol·licitava de
l’Ajuntament artanenc que preservàs el patrimoni que ell
mateix, plenàriament, havia declarat com a tal – resulta
que entre els dos molins esmentats es projecta la construcció
d’un entrunyellat de cinc carrils de vies fèrries i una nau per
a tallers de l’orde d’uns 3000 m2 i formada per una
armadura metàl·lica que assoliria més de deu metres
d’alçada.

Tan sols pel que respecta a la propietat del qui subscriu,
em vénen a ocupar 6.900 m2 de terreny rústic; terreny en
el qual no es permet de cap manera la construcció de res
quan l’interessat és un particular «d’es caramull», però,
quan es tracta dels qui comanden, ja importa molt poc la
normativa establerta. I que no ens venguin a dir ara que tot
és degut a l’interès general,ja que, pel tot el que hem
pogut veure, el tal interès depèn del lloc i de les instàncies
o persones que l’invoquen (i si no, recordem a manera
d’exemple el cas de La Reial, a Palma: allà sí que s’havia
de protegir, per damunt de tot, una construcció patrimonial).
I ja per acabar, i abundant en tot l’exposat pel senyor
Moragues Ribas de Pina, a qui se li ocorre, i més en els
actuals temps de crisi, deixar d’aprofitar les estructures ja
existents d’un servei ferroviari i anar a muntar tota una
altra infraestructura, si no és per donar lloc o cabuda a la
creació d’unes altres entitats públiques i col·locar el
personal requerit per a tal fi, a més d’haver d’adquirir tot
un altre material i maquinària distints als que actualment
estan en servei?
Consider que, amb tot el que queda dit, està perfectament
justificat el títol d’aquesta carta.
Signat: Juan Artigues Tous
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Ho diu la sentència, senyor Rafel Gili
Vaig llegir les vostres declaracions al
Diario de Mallorca del passat 22 de
maig sobre la prova de català per
cobrir la plaça de gerent del Teatre de
Na Batlessa en què m’anomenau i
feis unes insinuacions del tot incertes
i crec que ara tenc dret d’explicar-
me.
M’agradaria aclarir alguns punts, i
començarem recordant els fets:
15 de desembre. El Consell m’ano-
mena per fer una prova de català a
Artà, havíeu sol·licitat a la institució
on treball un tècnic per fer-la.
17 de desembre. Em present a
l’Ajuntament on em reben la secretà-
ria, l’interventor, la presidenta del
tribunal, els dos examinands i no sé si
algú més. No record que vós hi fóssiu.
Faig les proves. Em demanen si les
puc corregir i dic que no, no port el
barem de la puntuació.
18 de desembre. Corregesc les
proves al Consell de Mallorca, en faig
l’informe corresponent i coment per
telèfon els resultats a la secretària de
l’Ajuntament.
19 de desembre. La secretària passa
pel Consell a recollir les proves corre-
gides i l’informe sobre els resultats.
21 de desembre. M’assabent que
s’ha dictat un decret de batlia amb
data de 17 de desembre en què se’m
recusa per fer les proves al·legant que
som patrona del Teatre del Mar i això
pot fer que introdueixi elements «no
estrictament lingüístics» a l’hora de
corregir-les
Després d’això es comencen a fer
estranyes i malintencionades declara-
cions, sense tenir en compte que:
1. Com a treballadora del Consell de
Mallorca em vaig limitar a «complir
les instruccions i les ordres rebudes
del personal jeràrquicament superior».
(art. 124, Llei 3/2007). Vaig venir jo
com hagués pogut ser qualsevol de les
meves companyes i vaig venir amb un
nomenament del Consell, no vaig venir
com a Carme Planells.
2. Vaig actuar segons els principis
que marca la llei esmentada per al
personal al servei de l’Administració

(art. 2.3): «imparcialitat, profes-
sionalitat, diligència, bona fe i
responsabilitat».
3. Sabíeu qui era perquè us ho havien
dit: una tècnica del Consell. I sabíeu el
meu nom, però aleshores es veu que
no tenia importància.
4. En tenir els resultat de la prova
descobríreu que sí podria tenir
importància, que fos na Carme Planells
us podria resultar favorable. A instàn-
cies de la presidenta del tribunal (a qui
havia comentat que em devia conèixer
del Teatre del Mar just abans de fer la
prova) em cercàreu i em trobàreu a la
pàgina web del Teatre del Mar.
5.Efectivament, som patrona del
Teatre del Mar, com ho és  Horacio
Sapere, Maruja Alfaro, l’Obra
Cultural, la UIB, o Maria del Mar
Bonet, i crec que això no els impedeix
fer la seva feina.
6. Les proves del Consell mai no
s’avaluen immediatament i molt manco
davant els examinands (per evitar
possibles pressions «no estrictament
lingüístiques»). No hi ha cap sistema
d’avaluació que ho faci, ni les proves
de català del Govern, ni de l’Escola
Oficial d’Idiomes, ni tan sols es fa a
l’escola.
7. Els barems d’aquestes proves són
matemàtics i concrets: tantes faltes,
tants de punts. No hi ha lloc per a la
improvisació.
8. Corregir-les al Consell és, precisa-
ment, la manera més correcta de fer-
ho, perquè comptes amb l’ajut dels
companys en cas de dubtes.
9. Que els resultats de la meva feina
no siguin els que s’esperaven, no és
problema meu.
10. Quan una administració fa una
selecció de personal, el procediment
és obert, o ho hauria de ser.
11. Hi ha altres sistemes, permesos
per la Llei de funció pública per
assegurar que es té la persona que es
vol, però ja no són els adequats per
cobrir places de funcionaris de carrera.
 Per acabar, voldria destacar uns punts
de la sentència:

«1. (...) no cabría recusación
posible a la finalización del mismo
(...)  la naturaleza propia de la
recusación es dar oportunidad a
los intervinientes en las pruebas
de selección en este caso y no a la
propia Administración.
»2.  (...) en el expediente administra-
tivo, no consta escrito o informe
alguno del Ayuntamiento d’Artà
especificando el resultado de dicha
prueba de catalán (...).
»3. (...)  se constata que la intención
del Ayuntamiento d’Artà no era
seguir con el procedimiento del
artículo 29, en el sentido que ni da
plazo de alegaciones a la recusada
(...) acuerda anular la prueba
donde participó la recusada, es
decir sin esperar pronunciamiento
alguno del Consell ni tan siquiera
las alegaciones de la recusada.
»4. Cabe decir que no queda
constancia alguna en el expediente
administrativo ni prueba alguna
aportada por la parte demandada o
codemandada, que en la persona de
la Sra. Planells confluyera alguno
de los motivos de abstención del
artículo 28, en cuanto a ser
miembro de la fundación del
Teatro del Mar no implica que
entorno a su persona se detecte
ninguna causa de abstención. Por
ello es intrascendente a efectos de
la presente resolución.»
I encara que una jutgessa hagi dictat
aquesta sentència i que la justícia hagi
dictaminat que no teniu raó ni cap
fonament per haver-me recusat,
insistiu en fer aquest tipus de
declaracions.
Només voldria recordar-vos que la
Llei 30/92 s’ha dictat per controlar les
actuacions de l’Administració, marcar
els passos que ha de seguir i vetllar
pels interessos de la ciutadania i no
per intentar justificar els desastres
que els qui governen puguin fer ni els
seus interessos en contra dels
ciutadans, siguin representants del
Consell de Mallorca o no.

 Carme Planells Muntaner

carta al director
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Refresquem la memòria a l’hora de decidir
Un dia, a Perú, vaig agafar un taxi, i
conversant amb el taxista me contava
que havia estat el xofer d’un General
que, segons jo coneixia, s’havia
embutxacat il·legalment molts de
duros. Quan li vaig dir que havia robat
molts de doblers, me respongué, com
si res: «Sí, es cierto, pero era bien
bueno el señor: ha robado mucho,
pero sin hacer daño a nadie». El pobre
havia pres per l’ansa que crema la
frase sibil·lina: «Lo que és del comú,
no és de ningú», en lloc d’entendre
que el que és de tothom, ningú se’l pot
apropiar.
Idò bé, dins la lògica del taxista, els
mallorquins tenim molt bona gent que
ha robat molt, però sense fer mal a
ningú. Pels que ens movem dins la
lògica del bé comú, els que roben són,
ni més ni manco, gent de l’ungla,
lladres que ens fan salvatges els
nostres doblers, aprofitant-se del seu
càrrec.
Per no forçar massa la memòria amb
casos del passat, com Brokerval,
Túnel de Sóller, Bon Sossec, etc. i no
haver de fer la llista massa llargaruda,
recordarem alguns dels casos
destapats fins ara, que per no ser
malpensats, suposarem que són els
més grossets, deixant en banda petits
detalls, com el cas Rasputín i una
mala fi d’altres bufes dins alguns
pobles: Sineu, Ses Salines, Campos...
Que no es sentin ofesos els corruptes
que no anomenem, ni aquells que
encara no han aplegat i no han tengut
la glòria de sortir al diari; amb un poc
de sort pentura encara hi seran a
temps si els fiscals Carrau i Horrach,
als qui per cert caldria fer un
monument, no amollen en la seva
tasca.
Vet aquí una llisteta dels nostres lladres
més emblemàtics i d’alguns imputats
ben sospitosos, no sigui cosa que ens
oblidem, perquè cada dia es destapa
una nova claveguera i els nous casos
podrien tapar els vells:
Ajuntament de Palma: Rodrigo
Santos, segon del PP dins l’Ajunta-
ment, gasta amb la targeta de crèdit
de l’Ajuntament per anar de gresca i

estan per aclarir les irregularitats del
castell infantil del Parc de la Riera i
altres herbes.
Empresa Funerària Municipal: La
Presidenta Marina Sans fa viatges
amb la seva família, carregats a
l’Empresa Funerària, i Oscar Collado,
gerent de la mateixa empresa, dos
almuds del mateix.
Voramar Andratx: El Batle Eugenio
Hidalgo, el zelador Jaume Gibert i el
Director Gral. d’Ordenació del
Territori Jaume Massot, fan de tot i
molt dins urbanisme.
Bitel: Presumpte espionatge telefònic
i Damià Vidal, Gerent de l’Empresa
Pública i d’Informàtica i tres persones
més de l‘empresa, acusats  de
malversació de fons  públics, amb ús
de la targeta de crèdit de l’empresa,
perquè el pobre segons confessà:  «No
sé dir que no». Devers 700.000 €.
Turisme Jove: Damià Amengual,
Gerent i n. 2 del PP a Algaida; Juan
Francisco Gosálvez, Cap de Servei i
Instal·lacions, ex dirigent de Nuevas
Generaciones del PP i la seva dona,
que llogaven un local seu, que mai
funcionà, al Consorci per 54.000 euros
a l’any i la seva reforma costà uns
300.000 euros;  Jaume Cerdà,
comptable del Consorci, també vinculat
al PP.
Consorci de Desenvolupament
Econòmic de les IB: La gerent Aina
Ordines (capsa de Cola Cao enterra-
da al jardí de ca seva, amb uns 240.000
€) i la seva esposa Isabel Rosselló, i
sis persones més vinculades a
contractes milionaris; el director de
Promoció Industrial, Kurt Viaene.
Ibatur: El gerent M.A. Bonet va
menester 85.000 €  i pegà a la caixa de
tots.
Son Espases: «Pelotasso» urbanístic
que està desqualificat per la taxació
oficial i ara pel Tribunal Suprem; tot
fa una pudorada.
El metro: Sols arreglar el desastre del
metro de moment ja ha costat 28
milions; la fiscalia està revisant els
comptes, perquè pareix que hi ha
moltes partides no justificades.

Palma Arena: El que havia de costar
48 milions, ha costat prop de 100
milions, la UCI hi ha trobat tals deficièn-
cies que es nega a homologar-lo.
IB3: Anticorrupció investiga els
contractes amb José Luis Moreno, se
sospita de sobrecostos i desapareixen
documents i expedients del canal.
Palauet de Jaume Matas: Encara no
es sap d’on sortiren les misses.
Maqueta de l’òpera de Calatrava
per al port de Palma, proposada
per Jaume Matas: Uns 1.200.000 € .
Llucmajor: El Batlle del PP Lluc
Tomàs que es concertà amb el regidor
i segon tinent de batlle Joaquín
Rabasco (ASI), que foren condemnats
per frau públic de quasi un milió
d’euros.
...
Fins aquí un recompte d’alguns
aprofitats coneguts de la darrera
legislatura del  PP, cosa que no vol dir
tots, i això que ja van 24 imputats. (Tot
un «rècord».) Cap dels Consellers
que els tenien a les ordres, se’n
temeren de res, ni es responsabilitzen
de res.
Ara veurem com en surt UM del bon
caramullet d’imputats, que té emboli-
cats en alguns casos que puden: Son
Oms amb Bartomeu Vicens, Maximi-
lià Morales; Can Domenge, on podrien
sortir empastissats amb Miquel Nadal,
l’amo d’UM i Conseller, i Miquel A.
Flaquer, portaveu d’UM en el Consell;
l’operació Peatge, amb Gonzalo
Aguiar, Director General de Carrete-
res, imputat darrerament.
Per no quedar sense puntuar, també
el PSOE té els seus dos imputats.
Davant aquesta endemesa s’ha de
veure si serem tan betzols com aquell
taxista, que considerava que els qui
robaven eren bona gent que no feien
mal a ningú, i seguirem votant als que
ens pispen els nostres duros, deixant-
los amb les claus del nostres calaixos.
Una refrescada de memòria tal volta
ens guardarà de caure de grapes dins
el mateix clot. Mem si escalivarem
d’una vegada! Ase sia, qui d’ase se
fia i qui fa tres, ase és!

      Mariano Moragues

carta al director
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carta al director
Talls de carrers
La meva queixa d’avui és per la
facilitat amb què es tallen els carrers
al trànsit, no em referesc a un carrer
secundari, no, em referesc als carrers
principals, com l’altre dia el carrer
Major, que estava tallat a la circulació
amb els senyals i formes que hi ha a la
fotografia. El problema era que jo
sortia del c/ Batlessa i havia d’anar a
la botiga d’Expert, el problema és que
el carrer Creu també estava bloquejat
per un camió, i clar un de vegades no
sap per on circular, així que vaig girar
pel c/ Botovant i em vaig trobar que el
carrer Pontarró ara és de direcció
contrària, després vaig haver d’anar
fins a la rotonda, en direcció a Cala
Rajada, vaig entrar pel carrer Son
Servera, on també hi havia un camió
descarregant fustes, i vaig haver
d’esperar. Vaig arribar a la plaça de
l’Aigua, vaig entrar en el carrer
Marxando i sorpresa, el carrer una

altra vegada bloquejat per un cotxe,
vaig esperar i varen sortir de la
farmàcia, varen retirar el cotxe, i a la
fi vaig arribar a la plaça d’Expert, total
un munt de temps emprat, un camí ple
de nervis i tot per tancar els carrers de

qualsevol manera. És just això? No
s’hauria en tancar els carrers almenys
de senyalitzar adequadament?

Toni Ginard

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

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'estiu
De dilluns a dissabtes:
De les 8,30 a les 20,30

No tancam els migdies

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



5 juny 2009
Número 812

28
 580

 

C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Presentació del Pla Turisme Artà

El dissabte dia 30 de maig va tenir lloc
al Teatre la presentació del Pla
Turisme Artà 2009-2011 i la
presentació del projecte Sent el
Patrimoni, i també la presentació de
l’audiovisual Artà, una altra mirada,
d’Agustí Torres.
A dit acte hi va ser present el conseller
de turisme Sr. Miquel Nadal.
Va començar la vetlada amb
l’aforament del Teatre, de gom en
gom, en primer lloc amb la presentació
de l’acte per part del batle d’Artà
Rafel Gili. La taula estava presidida
pel regidor Bartomeu Gili, el qual va
presentar el projecte turístic per Artà
amb diapositives que feien referència
a la nostra contrada i l’anagrama que
d’ara endavant presidirà tots els
esdeveniments socials.

Seguidament va parlar l’Hble
Conseller de Turisme Sr. Miquel
Nadal, la regidora de cultura local,
Paula Ginard, el director artístic del
Teatre, Joan Matamales i en darrer
lloc ho va fer Agustí Torres, el qual va
incidir en la presentació de
l’audiovisual que a continuació es
projectaria, Artà, una altra mirada.
Es va fer un petit descans, el temps
que es preparava el teló, i seguidament
començà l’audiovisual en mig d’un
gran silenci i expectació per poder
gaudir d’una extraordinària pel·lícula
de temes del nostre municipi, amb
paisatges inèdits, molta natura d’Artà
i la Colònia, la badia d’Alcúdia, amb
plans submarins espectaculars i un
llarg etc. inclosa la festa de Sant
Antoni de Viana amb música d’òpera.

Recomanam als que no la veren
assisteixin a la projecció que es farà
periòdicament durant tot l’estiu.
No cal dir que al final de la projecció
els aplaudiments foren llargs i a la
sortida tot eren enhorabones a Agustí
per la seva obra. També ho foren pels
demés col·laboradors: l’autor de la
música, molt ben acollida i encertada
per l’algaidí Joan Valent, Miquel
Mestre, Joan Matamales, Maria Bel
Sanxo i tots els que han aconseguit
que Artà, una altra mirada sigui
d’ara endavant un referent per tots
els artanencs i pels molts visitants que
visiten el nostre poble.
A la sortida hi hagué un gran refresc
per a tots els assistents a l’acte.
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programa de festes

Dia 4, dijous 19’30: - Comença la Novena de Sant Antoni
-Amollada de coets
- Els CAVALLETS surten a repartir els programes de les 
festes, acompanyats per la Banda de Mùsica.
- S’obri la  TÓMBOLA.

Dia 11, dijous: 21’30h:
- FESTIVAL GIMNÀSTIC dels alumnes del nostre Col.legi 
Sant Bonaventura.

17’00h:
- Jocs Populars per a nins i nines del poble. Al final, una 
sorpresa per cada nin.
- Passeig de les CARROSSES  i ELS CAVALLETS.

 1’00h :

  Itinerari : Sant Antoni, Sant Francesc, Pontarró, Creu, 
Calvari, Convent, Major, Josep Melià, Ciutat, Antoni Blanes, 
Rafel Blanes, Pl. de s’Aigua, Fondo, Pl. P. Llinàs, Puresa, 
Major, Donya Petra, Pl. P. Rafel Ginard i Sant Antoni.

Dia 13, dissabte 11’00h: 

- Solemne Missa concelebrada. Presidirà Fra Michael 
Higgins, Ministre General del TOR. Predicarà Fr. Tomeu 
Pont i Parera, TOR, Ministre Provincial. Els Cavallets 
ballaran l’Oferta.
- Tómbola.

FESTA DE
- Concert a càrrec de L’ORFEO ARTANENC i de 
AQUATREVEUS.

SANT ANTONI
18’00h: 
21’00h:

DE PÀDUA
- Ball de bot de l’Agrupació ARTÀ BALLA I CANTA.
- Seguidament FOCS  ARTIFICIALS

Dia 12, divendres

Dia 14, diumenge: 21’00h:

FESTES DE SANT ANTONI DE PADUA
PROGRAMA

Dia 10, dimecres 19’00h:
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La Fundació Deixalles Llevant
informa:

Arrel d’uns fulletons repartits la setmana
passada pel poble d’Artà d’una possible
recollida de roba porta a porta, volem
desmentir des de la Fundació Deixalles
que fóssim nosaltres qui la duguèssim  a
terme. Volem recordar des de la Fundació
que tenim uns llocs habilitats perquè els
ciutadans puguin deixar la seva roba i
recordar els horaris de la nostra nau,
recordau que la Fundació té com a prioritat
la inserció social i laboral de les persones
en situació de necessitat o risc d’exclusió.
L’objectiu és que totes les persones que
desenvolupin un itinerari a la Fundació
han de ser integrades dintre  d’un procés
laboral normalitzat que consisteix en
treballar els comportaments laborals, la
disciplina, la puntualitat, el
companyerisme, l’autoestima, la capacitat
d’iniciativa, alfabetització,....
Pel desenvolupament d’aquesta tasca la
Fundació Deixalles des del seu naixement
ha desenvolupat una activitat ecològica
dins el camp dels residus. Aquesta
activitat està basada en recuperar i
aprofitar els materials i objectes que la
nostra societat rebutja , per donar-lis una
altra vida, per això recollim roba, juguetes
, mobles i altres per poder donar sentit als
nostres tallers És per això que vos animam
a que faceu les vostres col·laboracions i
donacions , des de roba fins a qualsevol
moble que no necessiteu  a la Fundació
Deixalles. La roba la podeu dur al Centre
Social d’Artà o a la mateixa Fundació
Deixalles, ja que no realitzam cap tipus de
recollida domiciliària i pels mobles podeu
telefonar al 971829590 i vendrem a
cercar-los gratuïtament. També volem
agraïr-vos la vostra col·laboració. I
recordar-vos que els nostres horaris són
de dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 i de
16:30 a 19:30h i els dissabtes al matí de
10:30 a 13:00hores .

Fundació Deixalles Llevant

noticiari
Presentació de l’exposició «Josep Sureda i Blanes,
científic i humanista»

El passat 22 de maig va tenir lloc
al Museu Regional d’Artà la
inauguració de l’exposició «Josep
Sureda i Blanes, científic i
humanista». L’acte va ser
presentat per Miquel Pastor Tous,
director de la Biblioteca de la
Universitat de les Illes Balears, el
qual és l’artífex d’aquesta
retrospectiva. Segons va comentar
a l’acte inaugural, tot va començar
quan es va fer donació de l’obra
de Josep Sureda i Blanes, aquí va
ser quan es va pensar a fer una
exposició sobre la figura de Josep
Sureda i Blanes per poder mostrar
a més de la seva extensa obra que
també va ser un avançat a la seva
època.
Després de la presentació de
Miquel Pastor, el seu fill Alfonso
Sureda Carrión va fer una petita
exposició de la biografia del seu
pare, enllaçant-ho amb les seves

obres escrites i mostrant com Josep
Sureda i Blanes, a més de ser un bon
metge, també era un gran humanista
preocupat per la nostra cultura.
A l’exposició, a més de poder observar
l’extensa obra escrita de Josep Sureda
i Blanes, també podem fer un
recorregut per la història de la seva
vida, gràcies a uns plafons amb escrits
i fotografies.
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Sant Salvador

noticiari escolar
Concert a l’escola del Conjunt Instrumental

Avui hem anat al pati a veure tocar el
Conjunt Instrumental de l’escola de
música. Han tocat 12 cançons...les
cançons eren curtes però molt guapes.
Hem sentit com sonaven el

instruments com la bateria, el bombo,
els platillos i molts més. També he vist
en Tomeu que dirigia el Conjunt i ho
feia molt bé. Jo m’ho he passat molt
bé i els altres també.

Montserrat Santandreu Gelabert
2n de Primària
COL·LEGI SANT SALVADOR

Excursió al parc de llevant

Divendres, dia 29 de maig, els alumnes de 4t de primària
del col.legi Sant Salvador vàrem anar d’excursió al Parc
de Llevant. Quan vàrem arribar amb el minibús vàrem
partir a caminar amb na Lali, la monitora i vàrem cercar un
lloc on hi havia ombra. Ens vàrem aturar davall d’un
garrover i ens va explicar un joc. Vàrem fer grups de cinc
i vàrem haver de cercar uns números de l’u al nou que
estaven amagats per conèixer per saber quines plantes
eren. Després vàrem berenar i vàrem partir cap en es
Verger. Quan arribàrem vàrem pujr pel Pas de sa pastora.

D’allà dalt vàrem veure en Porrassar i el vàrem saludar.
Quan tornàrem ser a baix tots vàrem beure aigua ben
fresca de la fonteta i ens banyàrem la gorra perquè feia
molta calor. Ens ho vàrem passar molt bé.

M. del Mar Seguí i Jonas Renz
4t Primària
Col·legi Sant Salvador
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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.

Una ajuda amb les plantes

Dia 15 de maig  els meus companys de classe de 1r d’ESO
del Col·legi Sant Salvador i jo varem fer una excursión a la
finca de «Can Canals». Ens va acompanyar n’Antònia
Llabrés de la Conselleria de Medi Ambient.
A mesura que caminavem recolliem les plantes i amb l’ajuda
de n’Antònia les classificàvem. També ens va fer fixar amb
coses noves dels arbres: l’olor, el tacte, el fruit, la fulla i la flor.
Per exemple: sabíeu que el garrover no serveix només per
donar de menjar als animals? Sinó que també es poden fer
coques, confitura… i fins i tot paté (amb els fitats de les
garroves es fabrica un paté per prevenir les pedres al ronyó).
Les plantes les anavem classificant d’una en una. Tots
vàrem descubrir alguna planta nova. Després de berenar ens
endinsaren cap al bosc i seguiem classificant més plantes.
N’hi havia que xuclaven flors i era perquè a dins hi havia mel
per atreure les abelles i altres insectes. A mig camí de
tornada vàrem fer un joc com «es mocadoret» però en
plantes. Va ser mot divertit.
La meva opinió és que ho vaig passar molt bé classificant i
descobrint el món de les plantes.

M. Teresa LLaneres
1r ESO
Col·Legi Sant Salvador

* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

Sant Salvador

noticiari escolar
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Viatges Llevant

1r i 2n van d’excursió a la Quely i a la menestralia del vidre
Dia 28 de maig vàrem anar a la fàbrica de la Quely a a la
Menestralia del vidre. Hi vàrem anar amb un autobus els
nins de 1r i 2n de Primària. Després vàrem anar a dinar a
a jugar molt bé a un parc. A la fàbrica de la  Quely vàrem
veure unes màquines que feien  quelitas, picos i galletes
Maries. A la Menestralia  vàrem veure com feien animals
de vidre com un signe, un cocodril, un bou i un cavall...M’ho
vaig passar molt bé a n’aquesta excursió.

Marina Martí Ginard
1r Primària
Col·Legi Sant Salvador

Sant Salvador

noticiari escolar
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Col·legi Sant Bonaventura

El mes de maig és el mes de flors, de bon temps, i com no, temps d’excursions.
Per això els nins i nines d’educació infantil han aprofitat per sortir a fer una
passejada.
El dia 27 de maig l’alumnat de tercer d’infantil varen visitar el parc de Llevant
fent d’exploradors mitjançant la visita guiada d’una monitora que ens va ajudar
a descobrir la natura més propera del nostre entorn (plantes, animals, insectes,
s’hort…). Igualment els companys de primer i segon d’infantil han rebut la
visita d’una altra monitora que els ha explicat amb jocs, contes i altres activitats
el món dels animals i les plantes.

Dia 28 visitaren la vaquera de ses Veles de Canyamel
juntament amb el més menuts de s’escoleta. Hi havia
moltes vaques, un bou i un parell de vedellets. Els cuidadors
ens mostraren com i què menjaven aquests animals, com
els rentaven i com els feien massatge; és un lloc molt gran
i després de veure tota sa vaquera varen berenar a una
terrassa vora  les cases.
Ben berenats partiren  a peu cap a sa platja de Canyamel.
La veritat és que va ser una excursió molt bonica.

I dia 28 va venir una representació de l’escola de música per
tal de donar-nos a conèixer tot el que es fa a l’escola de música
i va fer un concert molt entretingut. Donar-los l’enhorabona
per la gran tasca que fan en la promoció de la música.

Aquest mes també ha estat la mostra escolar de teatre,
dansa i música: el nostre col·legi ha representat quatre
obres molt
e n t r e t i n -
gudes, tres
al teatre
d’Artà i una
a la nostra
escola.

noticiari escolar

Sant Bonaventura
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noticiari escolar

Sant Bonaventura

Viatge a Menorca
Els dies 14 i 15 de maig, alumnes i mestres de 3r
i 4t de primària vàrem fer un viatge a Menorca.
Ens proposàvem viure una experiència nova, ja
que era la primera ocasió en què sortíem de l’illa
tots plegats.
Es tractava d’utilitzar un mitjà de transport com
és ara el vaixell, tan necessari per a nosaltres
com a illencs.
El programa d’activitats era d’allò més complet.
No donàrem cabuda en cap moment a
l’avorriment, sinó a l’esbarjo.
Una granja d’elaboració artesana de formatges,
les aturades al Toro, La Naveta dels Tudons,
Cala Galdana, Binibeca …, varen ser visites
obligades i cada una amb vivències i anècdotes
ben divertides.
I l’hotel? Aquesta sí que va suposar una novetat
per a tothom. Una piscina enorme, habitacions
per compartir amb amics/gues. Hi haguéssim
quedat uns quants dies més.
Un matí per Ciutadella, -amb aturada obligada al
mercadet per dur un  record a les famílies -, un
gelat al Port i una «becadeta» dins el vaixell de
tornada, posaren punt i final a dues jornades  de
rialles, fotos, poca son, companyerisme, novetats
i, en definitiva un bon grapat  de sensacions
inoblidables.

Excursió a les cases de Betlem

El tercer cicle i dins el marc del treball interdisciplinar entre
l’àrea d’Educació Física i la de coneixement del medi va
anar d’acampada a les cases de Betlem.
Com a mitjà de transport utilitzàrem la bicicleta i partírem
a les nou del matí. El camí era llarg i per això vàrem fer
moltes aturades per beure aigua i recuperar les forces.
Arribàrem i després de berenar, beure i una mica de
descans començàrem una gimcana que va ser d’allò més

divertida. L’únic recurs era un plànol on hi havia situat les
pistes que ajudaven a resoldre distintes proves.
El capvespre vàrem anar a passejar per vora la mar i les
ganes  de banyar-se varen  ser constants.
El vespre, un bon sopar, una festa amb el sing-star i
entrega de premis. Després dormir, els que volien o els que
podien i a les 8 diana. Berenar, descansar i partir altra
vegada utilitzant la bicicleta.
Donar les gràcies a protecció civil sense la qual aquesta
excursió no hagués estat possible.
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La música a les escoles: concert del conjunt instrumental de l’escola de música

El passat dimarts, dia 26 de maig,
vàrem tenir la magnífica ocasió
d’escoltar el conjunt musical format
per alumnes de l’escola de música,
entre els quals hi ha diversos alumnes
i antics alumnes del nostre centre.
Les nines i els nins de Na Caragol
varen gaudir molt amb cada una de les
peces que interpretaren els membres
del conjunt musical dirigits
magistralment per l’incombustible
Tomeu Ginard. La veritat és que
l’experiència fou molt interessant ja
que, a més de donar l’oportunitat als
músics de sonar davant un públic
entusiasmat, també s’afavoreix que
es conegui i es valori la feina feta a
l’escola de música.

Aprendre Educació Vial amb en Toni Tauler
Els nins i les nines de l’escoleta de Na
Caragol han tengut l’oportunitat, un
any més, d’aprendre educació vial
amb un esportista d’excepció: el

ciclista Toni Tauler. Aquesta, sens
dubte, és una oportunitat inigualable ja
que hem de recordar que entre altres
triomfs, en Toni fou medallista olímpic,
formant parella amb Joan Llaneras, a

les passades olimpíades celebrades a
Pequin l’estiu passat. Les educadores
de l’escoleta varen preparar per a
l’ocasió un circuit al pati gran de

l’escola de Na Caragol per on els
infants podien circular amb les seves
bicicletes acompanyats d’en Toni
Tauler. Després de fer un bon grapat
de voltes, baix l’atenta mirada dels

pares i de les mares, els infants varen
rebre de mans d’en Tauler un carnetet
i un bidó d’aigua igual que els que usen
els professionals. La festa va acabar

amb un bon berenar on els alumnes i
els seus acompanyants varen poder
reposar forces per continuar jugant.

noticiari escolar

Na Caragol
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

Viatge a València dels alumnes de 6è

A la darrera edició de la revista
Bellpuig vàrem incloure la notícia sobre
el viatge que els alumnes de 6è havien
fet a València. En aquell número no
ens va ser possible publicar les
fotografies que havien d’acompanyar
la notícia així que hem decidit incloure-
les ara, encara que sigui una mica més
tard.

La Ciutat de les Ciències és espectacular. De veres que es mereix una visita !

La passejada en barca per l’Albufera fou ben refrescant i
divertida.

Terra mítica és immens! Allà sí que ens ho passàrem bé.

noticiari escolar
Na Caragol
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

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

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

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

Els alumnes de 4t d’infantil de l’escola pública de Porreres visiten el nostre poble

Els alumnes de la classe de 4t d’infantil
de l’escola pública de Porreres varen
visitar el nostre poble. Com que les
nines i els nines d’infantil de Na
Caragol ja havíem visitat el seu poble,
els alumnes de tres anys ens varen
tornar la visita. Per això les classes
dels pingüins, dels cangurs i dels tucans
(3 i 4 anys) els acompanyàrem fins el
santuari de Sant Salvador. Des d’allà
dalt els infants pogueren veure com
és el nostre poble i les muntanyes des
d’un lloc immillorable. Després de
berenar i de explorar els diferents
espais que ofereix el vell santuari,
baixàrem fins a la cova que hi ha
davall les muralles al costat de
l’escalonada. Allà els alumnes
pogueren escoltar una cançó sobre un
drac que sempre tenia molta gana i es
menjava tot quan es trobava al seu
pas. La història però acaba bé ja que
la gent decideix donar cols, patates i
albergínies al drac perquè es torni
vegetarià i tothom pugui conviure en
pau. Finalment, els nins i les nines
d’Artà i de Porreres baixaren fins els
jardins de Na Batlessa per escoltar
dos magnífics contes que parlen de la
importància d’estimar i ser respectuós
amb els altres. No hi va haver temps
per a més ja que els porrerencs havien
d’agafar el bus que els va tornar de
retorn cap el seu poble. Moltes gràcies
per la vostra visita i esperam que us
hagi agradat el nostre poble.

noticiari escolar

Na Caragol
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de la parròquia
La Parròquia Informa

Robatori a l’Església Parroquial.
Dilluns dia 25 de maig va ser un dia trist. Al matí, a les 10, quan D. Fernando
De Guilhem va entrar a l’Església per obrir el museu es va trobar que havia
estat rebentada la porta que tanca l’escala del cor, dins la capella de St Antoni
de Pàdua, i la porta que separa aquesta escala i un magatzem que està davall
el museu parroquial.
Havien entrat a l’Església. Era entre les 19.30 del diumenge 24 de maig en
que tancarem després del torn de batismes del quart diumenge i el dilluns matí
a les 10.
Es veu que els lladres no sabien molt bé com entrar, ja que varen rompre una
vidriera que dóna a la capella del Roser des d’un pati amb entrada per les
escales de St Salvador. Des d’aquesta vidriera és molt difícil baixar fins a
l’Església. Vist això, els lladres continuaren cercant una manera d’entrar. I
aconseguiren rebentar una porta un poc amagada: la porta del magatzem de
daval ell museu. Està a la façana principal de l’Església a la dreta del portal
major, dóna a un jardinet amb fassers que hi ha al mirador.
Un cop dins el magatzem, rebentaren la porta que dóna a l’escala del cor. I
un cop allà rebentaren la porta que dóna a l’Església. Ja eren dedins i es
dedicaren a cercar el que els interessava amb tranquilitat.
Dins l’Església no hi havia signes d’un robatori, tot ho havien deixat ben
compost. Però mirant arreu vàrem veure que faltava una caixeta de ferro on
hi havia les col.lectes d’alguns dies. També vàrem veure que faltava el calze
donat per Mn Antoni Esteva. Una bella obra d’orfebreria amb un peu de plata
dorada repujada adornada amb esmalts i la copa d’or massis. És el calze millor
que tenim, el que empravem per les grans celebracions.

També faltaven dos àngels agenollats amb actitud d’adoració que estaven a la
capella del St Crist de St Jordi i que les havíem emprat aquests dos darrers anys
per la casa santa.
I mirant de prim compte, al final, també vérem que se n’havien duit gran
quantitat de canelobres dels altars de les capelles. Més de 15. Això va ser mal
de detectar, ja que s’havien preocupat de recompondre cada conjunt després
d’haver llevat una o dues peces.
A la parròquia de St Llorenç, fa unes setmanes hi va haver un robatori de
característiques molt similars. I després hem sabut que ha passat el mateix a

altres esglésies. Pareix que hi ha un
grup que s’ha especialitzat en això.
Esperem que la guàrdia civil els pugui
trobar i puguem recuperar aquestes
peces del patrimoni del poble que tant
estimam.

Avisos de la Parròquia
St Antoni de Pàdua
Dissabte dia 13 de juny celebram St
Antoni de Pàdua, patró del Convent.
En aquest mateix número de Bellpuig
podreu trobar el programa. Però de la
Parròquia vos volem convidar
especialment a la celebració de
l’Eucaristia que serà al matí a les 11
hores.

Festa del Corpus
Diumenge dia 14 de juny celebram la
solemnitat del Cos i la Sang de Crist.
La celebració solemne serà a Sant
Salvador a les 19 hores. Després
sortirem en processó amb el Santíssim
fins a l’Església parroquial on rebrem
la benedicció.
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És una entitat d’economia solidària que té com a objectiu contribuir a la 
construcció d’una societat més justa i sostenible. 
Afavorint la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió de la 
Comarca de Llevant. 
Mitjançant la reutilització d’activitats relacionades sobretot amb els residus i 
la millora del medi ambient. 

 
 
Sabies que passam a recollir els teus mobles i 
electrodomèstics gratuïtament? 
  
Si col·labores amb nosaltres:  
 

- evites que els teus mobles es converteixin en 
residus,  

- fomentes la reutilització, 
- ajudes a la reinserció laboral i social de la gent 

de la teva comarca. 
 
 
Si ens crides al telèfon 971 82 95 90 concretarem dia i hora per passar a 
recollir-los. Crida’ns i col·labora! 
 
 
 

Has visitat alguna vegada la nau d´exposició de 
segona mà? 
 
Sabeu què hi podeu trobar? 

 
           -    Mobles de segona mà en bon estat 

- Articles de decoració 
- Objectes de cuina 
- Roba: roba actual, sabates, llençols, 

cortines, estores... 
- Electrodomèstics 

                   -     Productes de comerç just, etc... 
 

 

“Vine i comprova- ho tu mateix. T´esperam! “ 

 

Ens pots trobar a: 

C/ Fusters 12-13 

Polígon industrial de Capdepera 

Telf: 971 82 95 90 
Fax: 971 82 95 58 
administraciollevant@deixalles.org 

Dissabte, 6 de juny,
a partir de les 21 hores

Naturàlia et convida a celebrar els seus 15

Vetllada artístico-
musical:
música senegalesa,
dansa oriental,
contemporània ...

Sopar ecològic
a benefici de

l’Associació per
l’Agermanament
Artà-Totogalpa.

Venda de tiquets
Naturàlia, Forn ca’n

Matemales, Xerinol·la,
Cafeteria Teatre.

Preu 8 €

anys

L’Escolania de Blauets de Lluc és el col·legi més antic de Mallorca, perquè les seves arrels són al s.
XIII. Els Blauets són una cinquantena de nins i nines que tenen la missió de cantar cada dia a la Mare
de Déu en nom de tot Mallorca. Per això, s’eduquen a Lluc com a cristians i ciutadans, enmig de la
natura i en un clima de familiaritat. Els Blauets tenen la possibilitat de viure a la residència de Lluc
de dilluns a divendres, o poden optar per anar a dormir a ca seva a partir de les 5 de l’horabaixa.
Els cantadors i escolans tenen mitja beca i reben una completa formació musical en cant, instrument
i llenguatge musical, des de 1er de Primària a 2on d’ESO. Els qui hi estiguin interessants, poden demanar
informació a D. Joan Comas Seguí, al telf. 971-87 15 25
No vos perdeu aquesta oportunitat!!!

L’escolania de Lluc,
matrícula oberta
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esports
Futbol

Pre-Benjamins
25-05-2009
Artà 8
Alqueria 0
Partit fàcil davant el darrer classificat.
CE ARTÀ: Francesc, Juan, Miquel,
Tomeu, Alberto, David(1), Carlos (2),
Sebastià (2), Alexander (3) i Andres.
Partit còmode pels nostres petits, els
quals es mereixien fer una golejada
com aquesta, (el màxim que havien
aconseguit eren 4 gols durant un
partit).
La primera part ja anaven guanyant
per 5–0, a partir d’aquí, i veient la
diferència que hi havia, intentaren
sortir del darrera amb la pilota
controlada, aconseguint en varies
ocasions uns parell de passades
seguides, simples moviments que en
aquestes edats no son fàcils
d’aconseguir.
El partit va acabar amb un clar 8-0 i
amb els nins saludant (com sempre) a
ses «mamás».
10-05-2009
Barracar 2
Artà 3
Victòria en el darrer minut
CE 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, quan 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 en un
xut de falta directa aconseguit per
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.
04-05-2009
Artà 2
Serverense 5
Els hi plantarem cara
CE 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 apunt 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.

Cadets
29-04-2009
Sant Marçal 0 - CE Artà 3
L’alegria torna !
A la primera part, el partit no va estar
clarament dominat per cap dels dos
equips, encara que arribaren al
descans, amb un gol de Sem. A la
segona part, l’Artà va sortir més
animat, i gràcies a un penal sobre
Pere Adrià, Tomeu posà el marcador
a 0-2, i a 10 minuts del final del partit
a un contra atac, Toni Monseriu va fer
el tercer.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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Diada final de psicomotricitat i iniciació als esports
El dijous 28 de maig va tenir lloc la
diada final de psicomotricitat i iniciació
als esports al poliesportiu «Na
Caragol» d’Artà. Hi participaren prop
de 70 nins i nines entre 2 i 8 anys. La
pista coberta del poliesportiu es va
convertir per unes hores en un espai
ple de racons on es podien fer diverses
activitats, com pintar, construccions,
desfresses, maquillatge, jocs de
coordinació, esports... El grup «Amics
de la Psicomotricitat i Iniciació als
Esports» posava així punt a aquesta
activitat que començà el mes d’octubre
i que ha durat fins el mes de maig.
Agraïm la col·laboració de
l’Ajuntament i en especial el seu
regidor d’esports, Manolo Galán, per
les facilitats donades per fer l’activitat.

esports
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Voleibol
DUPLICAT ARTÀ, 9è classificat
en el Campionat d’Espanya cadet
femení a Cantàbria

Del 27 al 31 de maig va tenir lloc a la
localitat cantàbrica de Torrelavega el
Campionat d’Espanya de voleibol en
la categoria cadet femení, amb la
participació de Duplicat Artà, com a
Campió de Balears. El balanç de
l’equip artanenc va ser de 5 victòries
i 2 derrotes, però les derrotes arribaren
el dia on el conjunt d’Artà es jugava
poder accedir a les 4 primeres places.

1a fase
Dimecres 27
Duplicat Artà 2
Cuadrado Duque Guadalajara 1
20-25 / 25-18 / 25-14
Duplicat Artà: Maria Francisca
Infante, Pilar García, Victòria
Quintanilla, Katty Alisson Sense,
Maria Bel Silva, Laura Kuhne,
Antònia Maria Carrió, Aina Arrom,
Carme Sansó, Aina Ferragut. Lliure,
Maria Bel Artigues.
Duplicat Artà 2
C.V. Gomahara 0
25-18 / 25-18
Dijous 28
Duplicat Artà 2
Ojasport Voley Haro 0
25-13 / 25-18
Les d’Artà començarem el campionat
el dimecres, a les 9 del matí, al pavelló
«La Habana Vieja», i els costà entrar
en joc. Jugaren contra Cuadrado

Duque de Guadalajara, l’equip que a
Canàries derrotaren per entrar a la
final i per tant era un rival a tenir en
compte. Les artanenques anaren a
remolc durant tot el primer set i no
aconseguiren neutralitzar l’avantatge
que les de Guadalajara agafaren en
els primers compassos. El campionat
no començava bé i l’equip perdia el
seu primer set de la temporada. En el
segon set arribà la reacció, les nostres
començaren a jugar i empataren el
partit. La primera fase es jugava al
millor de 3 sets i per tant aquest era el
decisiu i les d’Artà no fallaren. Amb
un joc seriós aconseguiren la primera
victòria del campionat.
A les 4 del capvespre tornaven a
jugar, aquest cop contra el segon equip
canari, el Gomahara, i les d’Artà
sortiren molt més centrades que al

matí. El servei funcionà
bastant bé i tot i que es
tenien certs problemes en
defensa i recepció, l’atac
artanenc ho compensava.
Victòria per 2 a 0, que
deixava sentenciat
l’accés als 12 primers.
El dijous hi tornava a
haver partit, i un altre cop
a les 9’00, i en aquesta

ocasió el pavelló era el «Vicente
Trueba», una magnífica instal·lació
que era el camp de joc quan l’equip
local estava a Superlliga. En joc hi
havia la primera plaça del grup, contra
el Ojasport Voley Haro, un conjunt
que té representant a la Superlliga
femenina de voleibol. Tot i els
problemes inicials en recepció, on el
conjunt de La Rioja ens va fer molt
mal amb el servei curt, les nostres,
agafaren el ritme de joc i s’imposaren
amb claredat.

Llocs del 1 al 12
Divendres 29
Duplicat Artà 0
La Calzada 3
20-25 / 10-25 / 17-25
Duplicat Artà 0
Gervasport 3
30-32 / 15-25 / 11-25
Amb pràcticament un dia de descans,
ja que el dijous havíem jugat a les 9’00
i el divendres ens tocava a les 10’00,
arribava l’hora de la veritat. L’equip
artanenc havia aprofitat el dijous
capvespre per visitar un dels pobles
més emblemàtics de Santander,
Santillana del Mar. Va ser
pràcticament l’únic moment lliure del
campionat i aquest poble era visita
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obligada. Ens havien tocat els
dos conjunts asturians i tal com
li havia passat al nostre equip
infantil en el Campionat de
Balears amb el Bunyola, on
perdé després d’haver-lo
derrotat a la lliga i al Campionat
de Mallorca, el Gervasport,
segon d’Astúries havia derrotat
a la Calzada, clar dominador a la
lliga asturiana. El resultat va ser
de 3 a 1 per a Gervasport.
El partit contra La Calzada
començà amb un equip artanenc
molt mentalitzat i molt ficat dins
el partit. El joc de les d’Artà era molt
sòlid en tots els sentits i l’atac era
efectiu. S’arribà a meitat de set amb
dos punts d’avantatge per a les
jugadores de Joan Martí, 16 a 14. 5
punts consecutius de les asturianes
capgiraren el marcador i el deixaren
16 a 19. Les d’Artà començaven a
tenir problemes en recepció, una de
les claus del campionat. Del 16 a 19 es
passà al 20 a 24 que deixava el primer
set sentenciat. Va ser un cop fort per
a les artanenques, que veren com el
gran joc mostrat durant bona part del
set es va venir a baix en un instant. El
segon set començà amb un lleuger
avantatge per a les d’Astúries, 7 a 10,
que després passà a 8 a 13, i a partir
d’aquí, desconcert total de les nostres,
tant en recepció com en defensa de
primera i segona línia, i el marcador es
situà amb 9 a 21 a favor de les visitants
que tornaven a sentenciar el set.
L’equip asturià anava llançat i va

seguir igual en el tercer set, que també
el guanyaren per 17 a 25.
Amb el resultat del dia abans per 3 a
1 per a Gervasport, les nostres ja no
podien aspirar a les 4 primeres places,
ja que en cas d’empat el conjunt
artanenc tenia pitjor coeficient de sets.
Així i tot, les nostres sortiren a per
totes contra l’altre conjunt de
Gervasport, que al final aconseguiria
la tercera plaça del Campionat, i amb
ganes d’oferir una victòria als
nombrosos pares desplaçats des
d’Artà. El cansament començava a
passar factura a les nostres, i un dels
principals referents de l’equip, Pilar
García, que ja havia estat alliberada
de les tasques defensives i de recepció,
canviant-la pel lliure, començava a
tenir problemes greus amb els seus
genolls. Les d’Artà però, s’oblidaren
de tot i començaren el partit contra les
asturianes de manera espectacular,
demostrant que podien jugar molt
millor que al matí. Durant tot el set

anaren per davant, 16 a 10, i fins i
tot 24 a 21, però en un final d’infart
acabaren perdent-lo per 30 a 32.
Aquesta vegada el cop anímic va
ser molt fort i en els altres dos sets
no foren capaces de reaccionar i
les de Gervasport els passaren per
damunt literalment.

Llocs del 9 al 12
Dissabte 31
Duplicat Artà 3
Ojasport Voley Haro 0

25-18 / 25-13 / 28-26
Duplicat Artà 3
Getxo 1
25-21 / 25-17 / 22-25 /
25-22
Després de les dues
decepcions del dia anterior,
ara quedava lluitar pels
llocs del 9 al 12. Els dos
partits del divendres havien
deixades tocades les
artanenques anímicament
però també físicament.
Pilar García no podia jugar
el primer partit i algunes

jugadores més tenien molèsties
musculars. El rival era l’Ojasport Haro
de La Rioja, rival que ja havíem tengut
a la primera fase. La novena posició
era l’objectiu de les d’Artà i lluitarien
amb tot per aconseguir-ho. El primer
set va ser molt igualat i cap dels dos
conjunts aconseguia escapar-se en el
marcador. Amb el 18 a 18, entrà
Maria Francisca Infante al servei i
sentencià el set amb 7 serveis
consecutius. Això afectà les riojanes
que no pogueren contrarestar el joc
artanenc en el segon set i també el
perderen per un clar 25 a 13. El tercer
va tornar a ser molt semblant al primer,
però va ser el conjunt de La Rioja el
que es col·locà 20 a 23. Victòria
Quintanilla, amb 3 serveis directes
ens posava 24 a 23 i punt de partit.
Empataren 24 i es col·locaren 25 a 26,
amb punt de set per a elles. Carme
Sansó al servei sentencià el set i el
partit deixant-lo 28 a 26.
Passades les 9 del vespre, a causa
dels endarreriments, tornàvem a jugar,
contra el Getxo del País Basc, un
equip que treballava molt en recepció
i defensa de segona línia, sense massa
atac, però molt complicat. Pilar García
provava d’escalfar però no li anava
bé i es tornava a quedar sense jugar.
Laura Kuhne i Antònia Maria Carrió
tenien problemes de cervicals i
d’esquena i l’equip quedava molt
justet. Les artanenques, tot i el
cansament, començaren molt
centrades i a poc a poc agafaren
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avantatge en el marcador i es feren
amb el primer set. En el segon set,
gràcies a un bon servei, les d’Artà
obriren un forat important en el
marcador, 18 a 7, i tot i que les basques
s’acostaren, la diferència era massa
gran i el set caigué del costat artanenc.
Tot i el 2 a 0, no hi havia res fet, i les
del nord hi posaren tot i més en defensa
i recepció i començaren a aixecar
pilotes increïbles davant la impotència
de les jugadores de Duplicat Artà. Tot

esports
i que les diferències no foren massa
grans, els de Getxo administraren bé
l’avantatge i guanyaren el tercer set.
El partit es complicava i les del País
Basc no donaven cap pilota per
perduda. El set començà igualat i amb
9 a 8  per a les nostres, Carme Sansó
aconseguí 7 serveis que obrien forat
en el marcador, 16 a 8. Semblava
sentenciat, però les de Getxo seguien
defensant-ho tot i s’acostaren
perillosament, 19 a 17. Després 22 a

22, i tothom pensava el pitjor, un cinquè
set, amb l’equip molt tocat i prop de les
11’00 de la nit. Una targeta groga a
l’entrenador basc i 2 serveis de Maria
Bel Silva posaven punt i final a la
participació de les artanenques en el
Campionat d’Espanya i segellaven una
meritòria novena plaça. Un sopar amb
tots els pares, jugadores i entrenadors
tancava la participació de Duplicat
Artà a Cantàbria.

Fases Finals dels Jocs Escolars de Mallorca

L’equip aleví mixt, SOTS-CAMPIÓ DE MALLORCA i l’equip benjamí femení, 5è classificat

El dissabte 23 de maig varen tenir lloc al poliesportiu
Sant Ferran de Palma les fases finals dels Jocs
Escolars, organitzats pel Consell de Mallorca. Per
part del Club Vólei Artà hi participà l’equip benjamí
femení, que ocupà la 5a posició i l’equip aleví mixt,
que aconseguí el sots-campionat de Mallorca.
El matí jugaren els benjamins. L’equip artanenc
estava format per Maria Bel Rosselló, Yolanda
Souto, Maria Bel Algaba, Clara Mestre, Allegra
Hohn Honari, Bàrbara Massanet, Antònia Morey,
Carme Ferrer, Catalina Ferrer, Olivia Torwie i
Maria Morey s’enfrontaren a Petra en el primer
partit, amb victòria de les petreres per 2 a 0, 25-10
/ 25-15; en el segon partit jugaren contra el CP Rei
Jaume III, i en un partit molt igualat, i demostrant un
gran joc, caigueren per 2 a 1, 15-25 / 25-23 / 9-15
. En la lluita pel cinquè i sisè lloc, derrotaren a Eme
Voley Sóller per 2 a 0, 25-12 / 25-7.

A la tarda entraren en joc l’equip aleví mixt,
format per Miquel Angel Paredes, Miquel Alzina,
Maties Capó, Alejandra Ruiz, Francina Arrom,
Paula Rocha i Bel Gomila. Feren una lligueta de
4 equips, jugant tots contra tots. El primer partit
ens enfrontà al Corpus Christi, que al final seria
el campió i suposa l’única derrota dels artanencs.
Perderen per 2 a 0, 21-25 / 14-25. En el segon
guanyaren a Son Ferrer per 2 a 0, 25-21 / 25-19
i en el tercer a Eme Volei Sóller, també per 2 a
0, 25-12 / 25-20.
Un gran final de temporada per als més petits del
club, que són el vertader tresor del club i que ben
segur ens seguiran donant alegries. L’enhorabona
també als seus entrenadors, Aina Ferragut, Maria
Francisca Martí, Miquel Pastor, Miquel Angel
Tous i Veselin Nenchev.
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.

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

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

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

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

Jeroni Esteva, medalla de bronze al campionat de Balears
de contrarellotge

Dissabte 30 de maig es va disputar el
Campionat de Balears de
Contrarellotge a la localitat de Sineu.
Els corredors cadets havien de
recórrer una distància de 10 kms. Dos
eren els representants del Club Ciclista
Artanenc, Jeroni Esteva i Miquel
Àngel Ferrer, que tornava a competir
després d’una forta caiguda. El primer
en sortir va ser Jeroni, que arribà a la
línia d’arribada marcant el 2n millor
temps, 14’08".
A la sortida d’en Miquel Àngel li
varen fer desmuntar el manillar de
contrarellotge que havia posat a la
seva bici perquè no complia les normes
reglamentàries pel que fa a les
mesures de la bicicleta. Un
contratemps ja des de l’inici. En arribar
a meta marcava un temps de 14’43, el
6è en aquell moment. Meritori temps

després dels canvis aerodinàmics que
va haver de fer a la seva bicicleta.
Una vegada haver arribat  tots els
participants cadets, Jeroni Esteva
aconseguia una meritòria 3a posició,
per tant, medalla de bronze, a 46" del
1r classificat, Guillem Mas. Miquel
Àngel Ferrer quedaria situat en 9a
posició, a 1’21". Els dos corredors
artanencs estaren  molt satisfets de la
seva actuació, un per la medalla
aconseguida i l’altre pel rendiment
obtingut després de les limitacions
que li marcaren en el darrer moment.
Enhorabona als dos!

Jeroni Esteva a la selecció
de les Illes Balears

Jeroni Esteva ha estat convocat pel
seleccionador de les Illes Balears,
Biel Crespí,  per formar part de l’equip
autonòmic que participarà a la final
balear de l’Esport en Edat Escolar
que se celebrarà  el pròxim 14 de juny
al velòdrom Palma Arena.

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

Ciclisme
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       Roba Infantil i Juvenil 
             
                KENZO     DENNY ROSE     NATURE 
 
         

C/ M.I. Morell Esq. Llorenç Villalonga 
Tel. 971 83 53 84 

ARTÀ 

Natació
Xisca Tous, 1a classificada al Trofeu La Salle
El dissabte 23 de maig va tenir lloc el
Trofeu La Salle, amb la participació
de 8 nedadors/es del Club Aigua
Esport Artà. El resultat més destacat
va ser el 1r lloc de Xisca Tous a l’any
92. A destacar les marques dels nostres
nedadors, que milloraren
considerablement les seves millors
marques personals. Menció especial
també per a Dani Alzamora, que nedà
els 200 papallona, prova que encara
no havia nedat mai cap nedador
masculí en el 10 anys d’història del
club i que es quedà a 4 segons de la
mínima pel Campionat de Balears
d’estiu. Els resultats varen ser els
següents:

- 100 braça: Elena Barba (97),
1’53"69, millorant 23 segons
la seva marca personal.

- 100 lliures: Anabel Díaz (94),
1’22"03; Neus Trigo (97),
1’20"59, millorant 4 segons la
seva marca personal; Alicia
Barba (94), 1’14"66, millorant
4 segons la seva marca

personal; Bàrbara García
(97), 1’19"31, millorant la seva
marca personal.

- 100 estils:  Maria Paula Flor
(97), 1’35"35

- 200 papallona: Dani Alzamora
(94) 2’44"98

- 200 lliures: Xisca Tous (92),
2’09"34
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Grup excursionista un raig d’artanencs
De Valldemossa a Sóller

Sortida dia 10 de maig de 2009
Per anar de Valldemossa a Sóller el
primer obstacle que s’ha de superar
és Els Cairats, un comellar encimentat
que surt just a la vora de la urbanització
de S’Arxiduc, un poc abans d’entrar
dins el poble. Es tracta d’un camí com
dèiem encimentat però que té la
particularitat de que és un dels camins
de muntanya més empinats que
coneixem, i en coneixem uns quants.
Va pujant fent ziga-zagues per dins un
alzinar ben espès que ens va oferir tot
un ventall de verds de les alzines que
en aquest temps estan en floració i
deixant a la dreta unes barraques de
carboner i un forn de calç. El camí
com hem dit i maldement estigui
encimentat arriba a fer-se molt feixuc,
així que cada un el puja com el deixen
ses seves forces. Després d’una bona
estona de pujar arribàrem a sa Font
dels Polls , un  bucòlic racó on trobàrem
a més de la font , un pou i un abeurador
pels animals a més de sis polls que son
els que donen nom i ombra  a la font.
Aquí ens aturàrem a descansar una
mica i beure aigua , feia calor i la
pujada havia estat vitenca. Però
havíem de seguir, encara quedava
camí, així que reprenguérem la marxa
i seguírem volta a la dreta, volta a
l’esquerra fins a trobar el refugi dels
Cairats també anomenat de Son
Moragues, un porxo de nevaters
reformat i just a la vora un element
una mica fora del decorat, una caseta
d’aquestes  de plàstic que són un
escusat !.Vàrem trobar que allò dins
aquell alzinar  no hi pegava massa.
Just a la vora del refugi hi ha una casa
de neu, de les més grosses de les
moltes que es troben a la serra de
Tramuntana, té uns setze metres de
llargària i quatre de fondària, i és una
de les més ben conservades, encara
que gairebé totes serveixen de femer.
Aquí el camí encimentat s’acaba per
començar el camí de l’arxiduc que ja

és més de muntanya , això sí empedrat
i ben arreglat . Aquest ens va dur fins
a una fita gegant que ens mostra el
camí cap al pla de Sa Serp, però abans
superàrem una paret mitgera gràcies
a un botador de fusta i ferro, aquesta
paret es la partió de la finca pública de
Son Moragues i la possessió del Teix.
Ara ja érem al pla de Sa Serp estorat
de coixinets de monja i a la nostra
dreta teníem el Teix amb els seus
1064 metres i sobre el qual es diu que
hi havia la cadira del Rei Sanxo.
Nosaltres no hi pujàrem, però si
recordàrem el Cançoner popular que
diu :

Alt el Teix tenc una parra
que té dos mil estalons
i ses rates i es dragons
sa soca li han foradada.

Seguírem una mica més a peu pla
mitjançant unes fites cap  al Puig del
Vent de 1004 metres,  la màxima
altura que assolirem en aquesta
excursió i que per cert no es movia ni
una fulla  i d’aquí cap al restaurant que

no era altra que el Puig de Sa Galera.
Aquí posarem taula , crec que no hi ha
restaurant en tot Mallorca amb unes
vistes com aquestes. A la dreta el
Port de Sóller, a l’esquerra el poble de
Deia , en mig Llucalcari i de teló de
fons la mar abraçant-ho tot, una
meravella, i si en això hi afegim un bon
entrepà de pernil, ja «el colmo».
Desprès de dinar i  d’una mica de
tertúlia reprenguérem el camí cap a
Sóller , ja tot de baixada que va ser
d’aquelles llargues, tens el poble a
baix però no arribes mai, el camí va
fent voltes i revoltes i pareix que
sempre estàs en el mateix lloc, primer
per dins un pinar ben espès amb camí
de muntanya  i desprès per dins
marjades per un camí encimentat, així
havíem començat el matí , però posant
un peu davant l’altra  i desprès de
dues hores i mitja  de baixada
arribàrem .
El primer que vàrem fer  va ser beure
un bon refresc en el primer bar que
trobàrem  perquè el sol ja picava de
valent i després a cercar l’autobús i
cap a la Vila falta gent.
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Cabrera
Diumenge 24-Maig-2009

L’ànsia de recorrer els diferents
paratges de les nostres illes ens va dur
a trescar la llegendària illa de Cabrera,
i més concretament a arribar fins al
far de n’Ensiola.
Després d’un dissabte amb una calor
inusual pel temps que estam, el
diumenge es va aixecar gris i tapadot.
Això va fer que el passeig amb barca
no fos tan agradable com tocava però
va ser positiu per l’activitat que
anàvem a fer: caminar.
El vaixell va necessitar una mica més
d’una hora per arribar al port  de
Cabrera, però en realitat el temps va
passar aviat perquè abans d’arribar
es passa prop de diferents illots i fins
i tot s’acosta ran ran d’un
impressionant penya-segat per gaudir-
ne de la contemplació.
De ben enfora es divisa la pintoresca
silueta del castell de Cabrera, enfilat
al cap d’amunt d’un turó, vigia i
espectador de totes les entrades i
sortides de l’illa des del segle XIV,
quan va ser construït.
L’entrada al Port natural és
espectacular. És entrar a un altre
temps. Me vaig emocionar pensant
que en la quietud d’aquelles aigües
clares, on hi reposaven alguns iots i
velers, la quantitat de naus que hi
havien amarrat al llarg dels segles,
cercant redossa. Fenicis, cartaginesos,
romans, bizantins, pirates berbers...i
que llevat d’algunes construccions,
podíem contemplar l’illa de la mateixa
manera que ho havien fet els seus ulls,
segles i segles enrera.
Al botar a terra partírem de cap a la
platgeta i d’allà en direcció oest fins a
s’espalmador.     Començàrem una
pujada que ens duria a dalt d’un tossal
conegut com el Coll Roig, des d’on
poguérem veure per primera vegada,
i per admiració de tots, l’impressionant
península de n’Ensiola, amb el far al
cap d’amunt. Una bellesa.
Aquest camí torna a davallar fins al
nivell de la mar on un estret braç de

terra, amb mar a cada banda, fa de
pont per tornar a començar una pujada
que en sinuoses voltes ens va dur fins
al far, situat a cent metres sobre el
nivell del mar. Des d’allà i de cap al
nord es veu l’illa de Ses Rates, els
cingles de Cap Vermell i el cim de Na
Picamosques, i de cap al sud-est els
magnífics illots anomenats dels Estells.
De veres que les vistes són
espectaculars, i és fàcil apreciar
l’extraordinari valor paisatgístic i
ecològic; un no es cansaria de gaudir-
ne i de reparar detalls.
I que hi viuen de bé i de tranquils tots
els animals que resideixen en aquests
paratges; peixos de totes castes,
gavines, corbs marins, falcons,
sargantanes... sobretot sargantanes,
que n’hi havia per tot que trescaven i
que prenien el sol.
Després de molts d’elogis tornàrem al
punt de partida i allà, i abans de dinar,
n’hi va haver que decidiren refrescar-
se dins aquelles aigües tan netes i
transparents. Les braçades, els
esquitxos i les rialles romperen
momentàniament la quietud de la zona,
que va tornar a la normalitat una
vegada que la panxa els va enviar a
eixugar-se i anar de cap a l’ombra
d’una envelada on vàrem dinar.
Comentàrem, mentre posàvem
miques, que fa pell de gallina pensar

que aquests indrets serviren de camps
de reclusió per milers de presoners
francesos durant les guerres
napoleòniques, i la gran quantitat que
hi moriren de fam i de malalties. La
llegenda negre de l’illa i uns fets que
no haurien d’haver passat mai i que
han de servir de lliçó per que mai més
es tornin a repetir.
Més aviat del que hauríem volgut va
arribar l’hora de tornar i encara
quedava un dels moments més
agradables del dia. Durant el trajecte
de tornada, el vaixell s’introdueix dins
una cova anomenada la Cova Blava,
un indret espectacular, on els
capvespres entra la llum d’una manera
que crea una claror especial i que
permet un joc de llums i  reflexos que
fa que l’aigua agafi un blau intens que
sorprèn i que dóna nom a la cova.
Quin diumenge tan bo passàrem dins
un entorn tan verge i tranquil!
Em varen venir al cap les paraules
que algú, que va passar tan de gust
com jo, va dir: de tant en tant és un
plaer fer una volta pel paradís.
F.G.
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Comença la sesta

A dins les societats industrials, que
semblen una carrera contra rellotge,
no està gaire ben vist anar a fer la
sesta. Però resulta esser tan agradable
que de cada vegada hi ha més gent
que nota els avantatges d’una bona
sesta.
Etimològicament, la sesta és la cista,
paraula llatina que fa referència al
migdia. És el moment en el qual,
després d’un bon dinar, s’han de
recuperar forces, físiques i mentals,
per seguir el fort ritme que ens obliga
l’estil de vida que quasi tothom du
com una imposició.
Per «sestejar», no es fa necessari
adormir-se de tot. La becadeta també
dona les seves compensacions. Més
que entrar en un son profund, el més
important és el relaxament. Segons

l’opinió dels experts, aclucar els ulls
uns moments i agafar consciència
d’una respiració profunda ens pot
conduir a un estat prou satisfactori.
Fer sesta (o horeta, com diuen a
alguns llocs) no es pot dir que sigui
ganduleria, perquè podem comprovar
que una vegada tornam a la activitat
es fa de manera més vigorosa. I, per
tant, fins i tot resulta que ens atorga
més rendibilitat.
La duració pot esser de deu minuts
fins a dues hores. Es clar que això és
molt particular i depèn també de la
disponibilitat. Malgrat tot, per la majoria
la duració és de vint a trenta minuts.
Per altre costat, hi ha qui fa la sesta
abans de dinar, cosa que es diu «sesta
del xot». Tot són gusts.

En Camilo José Cela deia que li
agradava fer sesta «de pijama,
parenostre i orinal». I el més
aconsellable és a un sofà o butaca,
amb una temperatura d’uns vint graus.
El costum d’anar a dormir la sesta
està ben divulgat dins la pagesia i té,
com abans, raó d’esser, perquè les
feines camperoles obligaven que a
trenc d’alba ja es dediquessin a les
tasques pròpies de la ruralia, provocant
que a migdia no només es tinguessin
desitjos de menjar, doncs en realitat
els badalls eren de son.
Antany, en el nostre poble la sesta era
anunciada amb una crida, advertint
que el que fes renou durant la sesta
seria multat.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

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

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com

Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Guillemots

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

Cercau el nom dels següents
personatges de Disney: Baloo,
Aladdin, Bambi, Donald, Mickey, Pluto,
Goofy, Dumbo, Nemo, Simba.

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Principis que a la pràctica no sempre
resulten ser tan clars. Diumenge tothom a votar, meiam si
aclarim el futur d’aquesta. 2. Els doblers que posam en un
negoci amb la convicció de què els podem augmentar, i en
poc temps si pot ser (pl). 3. S’apodera d’un lloc, en pren
possessió. Fet el ponedor. 4. Posa els ingredients a la
temperatura adequada per fer el dolç més esperat de l’estiu.
Mira que fa un parell d’anys se sent aquest idioma per les
nostres platges; senyal que han ens visiten altres turistes, a
més dels alemanys. Consonant. 5. Aquests no volen saber
res d’Espanya, però el pitjor són els mètodes que fan servir
per sembrar la por. Quan la dónes assegures que tal cosa és
certa. 6. Els forats del nas, en més fi. En augment. 7.
Ressentiment, odi covat que no se oblida. 8. Dues vegades,
com el que demanam als concerts que ens agraden molt.
Hipertròfia simple dels ganglis limfàtics. 10. Establiré,
introduiré un costum, una manera.
VERTICALS: 1. Que produeix sofre. La unitat base de la
llatra artanenca. 2. Començariem a menjar la ensaïmada
encara sencera, si no estiguéssim empegueïts. 3. Produiràs
el necessari per quedar embarassada. Vocal. 4. Adobin. La
contracció dels mots encreuats. 5. Un dels pecats capitals. Doi, beneitura. 6. Està. Donen solució a un problema. 7. Pels
que han estudiat matemàtiques, meiam qui recorda com es diu el nombre abstracte que indica la raó de l’ordenada al
radi d’un arc . Ho pas per aigua i quedarà ben net. 8. Atxem. Acabava la vida. 9. Tota sola. Qui és amic de la gresca.
10. El pateix qui es deixa vèncer per la pressió de l’excés de feina, obligacions, (falta de) doblers. El que es guarda a
la màniga.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments

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

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

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

Fa 40 anys
Juny del 69

Hubo presencia de los Amigos de los
Castillos en San Salvador, esa joya
arquitectónica que convenientemente
remozada, significa una página
histórica de un pasado importante,
digna de considerar por los que vivimos
el presente; a la vez que remarca con
sello de esteticismo de la mejor Escuela,
cualquier encuadre fotográfico o
pictórico que pretende plasmar la villa
de Artá.

Fa 25 anys
Juny del 84

Fa molts poc dies, exactament dia 26
de maig passat, moria a Barcelona el
nostre il·lustre paisà D. Josep Sureda
i Blanes, als 93 anys de la seva edat.
[...] Josep Sureda i Blanes nasqué a
Artà, dia 23 de juny de l’any 1890,
essent fill de Josep Sureda i Lliteras
de Can Tafona i de Rosa Blanes i
Mestre, de Can Patró. [...] Josep
Sureda, doctor en farmàcia, alumne
de dos premis Nobel [...].

Fa 10 anys
Juny del 99

El polígon industrial aprovat
definitivament. El passat dia 28 la
Comissió Insular d’Urbanisme va
aprovar definitivament el pla parcial
del polígon industrial i de serveis dells
Pujols d’Artà. Tot i que el projecte
d’urbanisme a presentar ara a
l’Ajuntament haurà d’incloure algunes
prescripcions tècniques imposades per
la CIU, el projecte del polígon queda
a expenses dels seus promotors i de
l’Ajuntament d’Artà [...]

C/ de les Parres

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1  T E O R I E S  U E 
2 I N V E R S I O N S 
3 O C U P A   N I A T 
4 G E L  A  R U S  R 
5 E T A R R E S  F E 
6 N A R I U S  M E S 
7  R A N  C O R O S  
8  B I S  A L E R T A 
9 R E  A D E N I E S 
0 I M P  L A N T A R E 
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El proper dijous dia 4 i divendres dia 5, des de les 18.30 hores
fins a les 21.30 al centre de dia tendrà lloc l’extracció de sang
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oferta cultural
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TORNAREM EL DIA 19/VI

cloenda

Era el curs 84-85, d’això en fa 25 anys, quan aquesta guarda de jovenets varen fer de cavallets al Convent. Avui quasi
tots ja són pares de família. Per aquell temps tant sols hi havia 5 cavallets que eren els encarregats de fer tots els balls.
Les persones retratades en aquesta fotografia són a dalt d’esquerra a dreta: Biel Carrió, Miquel Alzamora, Pere
Domenge i a la part baixa n’Andreu Tous i José Donoso

Raco
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