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

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

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

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

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

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

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

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

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* 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 19,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 19 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,00 h, Convent 19 h.
i Parròquia 19’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  19,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 17 h.

Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dilluns
i dimecres de 20,00 a 21,00 h.

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

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

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

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les  18 h.
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ES VEN DUPLEX
de 260 m2 a ARTÀ

Informes: telèfon 971836730
«BAR MATEU» Xisco Mosca

La revista Bellpuig es converteix en una
fundació

Fa poques dates que la revista Bellpuig ha sofert un canvi de
restructuració interna.
Des d’ara té el caràcter de fundació i el seu nom serà
«Fundació Revista Bellpuig».
El desenvolupament de la revista seguirà com sempre. D’ara
endavant tindrà un caràcter de més autonomia i amb NIF propi.
El local social serà al mateix al Centre Social i els components
de la redacció no han sofert cap tipus de canvi.
Els Estatuts contemplen la composició d’un patronat del qual en
serà president honorífic la figura del rector de la parròquia
d’Artà, sigui el que sigui.
La present fotografia va ser feta a la firma de l’escriptura
pública davant el Notari.
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Posada de la primera pedra a s’Alqueria Vella

El passat dia 10 d’abril es va fer la
celebració de l’acte de posar la primera
pedra del nou Centre d’Interpretació
del Parc de Llevant, reforma  que es
realitzarà a les cases de s’Alqueria
Vella.
A l’acte hi va assistir el conseller de
Medi Ambient del Govern Balear, Sr.
Miquel Àngel Grimalt, acompanyat
del director de Biodiversitat, Miquel
Ferrà, la directora de l’Espai de
Natura, Josefina Martí, el director
general de Caça, Pere R. Bonet, entre
d’altres.
Present a l’acte, va obrir el torn de
paraules la directora gerent del
Consorci de les Finques Públiques
d’Aubarca i es Verger, Maria A.
Sureda, la qual va donar pas al torn de
parlaments. En primer lloc ho va fer el
director de l’obra en qüestió, el qual
va fer una breu però efectiva  exposició
de la reforma a dur a terme. Acte
seguit parlà el batle, Rafel Gili, el qual
va destacar la gran importància
d’aquesta reforma que tendria per al
poble d’Artà afegint que serà sens
dubte, entre d’altres coses, un dels
motors econòmics del municipi.
Seguidament prengué la paraula el
conseller Miquel A. Grimalt, el qual
va assenyalar el gran interès i
insistència que el batle del poble havia
posat vers aquesta reforma, reafirmant
que Rafel Gili havia comentat que
podia ser un dels motors econòmics

d’Artà i que també havia mantingut
una reunió amb els batles de la comarca
per tractar d’una possible ampliació
del Parc. Afegí que altres finques que
per una forma o altra estaven
protegides, en ANEI o amb
restriccions urbanístiques, tendrien ara
l’ocasió d’adherir-se a les finques
públiques del Parc, cosa que els
reportaria rebre ajudes de
l’Administració.
Acte seguit es va fer l’acte de posar
la primera pedra i col·locar una
inscripció commemorativa, a càrrec
del conseller i el batle.
La reforma consistirà a adequar
l’antiga casa existent en un Centre
d’Interpretació (Centre de visitants

amb exposició permanent de la flora i
fauna de la zona), amb exposició i
venda de productes naturals de la
zona, com també una oficina-
administració, despatx del gerent i
sala de reunions, tot sense perdre el
concepte ni l’arquitectura
característica de l’edificació actual.
Afegí que també estava prevista la
reforma a la tafona per posar-la en
funcionament com estava abans i
poder exposar i vendre l’oli que es
produiria. El cost total de la reforma
s’ha calculat en la xifra de 700.000
euros, amb una extensió d’obra de
510 m2.
També es va destacar la gran afluència
de visitants i l’increment que tenen les
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finques del Parc.  Així tenim que l’any
2007 visitaren les finques públiques
del Parc més de 18.000 persones i els
usuaris dels refugis de la Caseta dels
Oguers, s’Arenalet, s’Alzinar i altres
àrees d’acampada foren 3.552.
Acabat l’acte es va servir a tots els
presents un bon refrigeri.
Hi foren presents a l’acte la cadena
IB3 i altres representants de mitjans
de comunicació, entre els quals
Bellpuig, el qual en dóna fe.

Santa Margalida s’erigeix clar guanyador a la penúltima semifinal del Mallorca Prix
2008 i passa a la final que es disputarà a Artà
L’equip d’Artà no va dur sort i va aconseguir uns resultats discrets en cada una de les proves
L’equip de Santa Margalida es va mostrar
molt superior a la resta d’equips i va
aconseguir un lloc per a la final del Mallorca
Prix 2008, que es disputar el proper dia 10 de
maig al poliesportiu Na Caragol, d’Art, i es
va unir aix a una llista de finalistes formada,
fins el moment, per Binissalem, Algaida, Ses
Salines i Petra. L’equip de Santa Margalida
es va mostrar molt segur i compenetrat
durant tota la jornada, la qual cosa el va
convertit en l’equip que va sumar més punts
(un total de 132) en la penltima semifinal del
Mallorca Prix 2008, una competici que
organitza el Departament de Joventut i
Igualtat del Consell de Mallorca i que avui
s’ha dut a terme al poliesportiu de Pollença.

Vestals us convida a la
inauguració, que tendrà lloc dia
30 d’abril, a partir de les 20
h, del nou local situat al carrer
de Ciutat, número 42.
Hi haurà un petit refrigeri.
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Obituari

En la mort de Montserrat Alzamora Alzamora

El passat dia 9 d’abril ens va deixar
per sempre na Monserrada Alzamora,
«Blanca», víctima d’una curta però
greu malaltia que li va causar la mort.
Bellpuig no té per costum publicar les
defuncions dels nostres ciutadans
d’una forma especial, ja que ho fa
cada mes anotant-les a la secció dels
«Ecos».
No obstant això, ho fa amb les
persones que d’una forma o altra
hagin destacat per la seva popularitat,
sigui del caire que sigui, o també quan
es tracta de defuncions de persones a
les quals parents o amic volen honorar.
Avui tenim el cas de na «Monserrada».
Una persona que, per les seves
qualitats o defectes, era un ser que
destacava dins la societat artanenca.
Assistia a tots els actes o
esdeveniments que ocorrien al poble

de caire religiós, popular o lúdic. Era
una persona que semblava no tenir
feines dins casa seva i sempre la
veien pel carrer o als bars i llocs
públics. Tothom ho deia: ara passa na
«Monserrada», o ara ve o ara va i
eren pocs els dies i les hores en què
passava desapercebuda.
Al concert que la banda de música va
oferir al Teatre el passat dia 11, se li
va retre un petit però sentit homenatge,
llegit pel director escènic del Teatre,
Joan Matemales, i la gent va
correspondre amb una gran ovació.
El seu funeral fou una prova del que
comentam i al condol hi assistiren
moltes persones de les quals un gran
nombre quedaren a la missa en sufragi
de la seva ànima.
Al cel sia.

Gran concert al Teatre ofert per la Banda de Música

El dia 11 d’abril es
va celebrar un
concert a càrrec
de la nostra Ban-
da de Música.
No cal dir que
l’aforament del
Teatre va quedar
de gom en gom
com sol passar
quan es tracta
d’aquesta classe
d’esdeveniments
musicals.
Per encetar l’acte el director Tomeu
Ginard va anunciar que no es faria
descans, encara que va constar de
dues parts. En primer lloc va cedir la
batuta al subdirector de la Banda,
Joan Moyà, el qual amb gran encert
va dirigir les tres primeres interpreta-
cions de la vetlada.
Acte seguit es va fer càrrec de la
direcció en Tomeu Ginard, el qual

amb la mestria a què ens té acostumats
va dirigir amb alegria i encert totes i
cada una de les interpretacions que
varen tocar, com La Traviata, El
Barberillo de Lavapiés, Luisa
Fernanda, El Bateo, La del Soto del
Parral, Katiuska, entre d’altres, i per
acabar interpretaren un pasdoble i la
popular i estimada cançó de Sant
Antoni.
Al final, el director va presentar i fer
patent la gran feina de dos benjamins

de la banda, els quals foren molt
aplaudits.
No cal esmentar que totes i cada una
de les peces interpretades pels
nombrosos músics de la nostra Banda,
amb el seu director al front, foren
llargament aplaudides per tot el públic
assistent.
A la sortida tot eren enhorabones i
desitjos de poder repetir la vetlada.
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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

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

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

Floristeria
          Xisca
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Ajudes per als sectors del comerç i dels serveis

La Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia ha posat en marxa una línia
d’ajudes per als sectors del comerç i
dels serveis per modernitzar i adaptar
els establiments a criteris de
competitivitat i qualitat.
Destinataris
Poden acollir-se a aquest programa
les empreses de comerços i serveis
incloses dins els epígrafs que marca la
convocatòria i també els artesans i
mestres artesans.
Actuacions subvencionables
a) Ora civil i instal·lacions per reformar
i innovar els establiments.
b) Adquisició d’equipament (mobiliari,
maquinària, equips informàtics, etc.),
amb l’objectiu d’oferir un millor servei

al client i millorar la gestió de
l’establiment.
c) Inversions destinades a eliminar
barreres arquitectòniques.
d) Equipament específic per al
transport auxiliar utilitzat per
l’establiment comercial.
e) Les inversions destinades a la
instal·lació, el condicionament o la
reforma de locals en el cas de trasllat
d’activitat.
f) L’obtenció dels certificats ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000, EMAS,
OHSAS, 18001 i ISO 27001.
Finançament
La quantia de la subvenció per a les
inversions en actius fixos és de fins al
25 % de l’import de la base imposable

que figuri en les factures justificatives
de la inversió admesa, i amb un màxim
de 20.000,00 euros.
Termini per presentar sol·licituds
El termini finalitza dia 10 de maig de
2008.
Per a més informació, consultau la
pàgina web del Govern balear
(www.caib.es), l’apartat de
Desenvolupament Local de la web
de l’Ajuntament (www.arta-
web.com) o adreçau-vos al
Departament de Desenvolupament
Local de l’Ajuntament d’Artà, telèfon
971 83 56 24.
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.
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Festa de fi de curs de l’escola
d’adults

Recordam que el proper diumenge,
dia 27, tendrà lloc al Quarter dels
soldats de Betlem la festa de fi de
curs del Programa d’Educació de
Persones Adultes  2007/2008, a
partir de les 11 hores. Està previst que
se celebri la diada amb un dinar
comunitari que consistirà amb una
paella gegant. Per poder organitzar
millor la festa l’ajuntament ha imprès
uns tiquets que s’han pogut adquirir
fins dia 25 d’abril tant a l’Ajuntament
com a l’edifici de Ses Escoles. El preu
de cada tiquet és de 5 euros, i s’haurà
de presentar a l’hora del dinar. També
es posarà a la disposició dels
interessats un servei de transport amb
autobús fins al lloc de la paella.
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Avda. Joan Carles I, 97 –  Tel. 971 565337 - 07590 - CALA RAJADA
C/. Ferrers, 12 – Pol. Ind.  Tel. 971 818690 - 07580 – CAPDEPERA
C/. Costa i Llobera, 55       Tel. 971 835316 - 07570 – ARTÀ
Fax: 971 566 037
tallercanandreu@telefonica.net

Venda vehicles
Reparació xapa,
Pintura
Mecànica

Servei de vehicle substitutiu

L’Acampallengua torna a ser present!

Els dies 24 i 25 de maig de 2008, els
Joves de Mallorca per la Llengua
tornen a organitzar una nova edició de
l’Acampallengua, la gran trobada de
joves (i no tan joves) per reivindicar
l’ús normal del català en tots els àmbits
de la societat. La primera edició de
l’Acampallengua va ser l’any 1997 a
Inca i va tenir continuïtat en anys
successius (Santa Ponça 1998,
Alcúdia 2000, Felanitx 2001,
Binissalem 2002, Pollença 2004,
Porreres 2005 i Esporles 2006). Durant
aquests anys s’ha convertit en una de
les principals manifestacions juvenils
que tenen lloc anualment a Mallorca.
El creixement continu de participants,
any rere any, així ho testimonia. La
participació a les mobilitzacions que
s’han convocat demostra que els joves
es mantenen ferms pel que fa a la
defensa de la llengua catalana. A la
darrera edició, fa dos anys, a Esporles,
s’hi varen concentrar prop de 20.000
persones.
Aquesta vegada la població escollida
ha estat Son Servera. El poble és a
una hora de Palma i a 15 minuts de
Manacor i es troba al Llevant
mallorquí, zona on encara no s’ha fet
cap edició de l’Acampallengua.
Disposa de bones infraestructures
culturals: centres culturals, espais
esportius, casals de joves, etc. i amés
és un poble molt participatiu, cosa que
farà que totes les entitats que hi ha
s’involucrin plenament en l’activitat.

L’Acampallengua, a més,
intentarà incidir, com
sempre, en la població no
catalanoparlant i contribuir
que els nouvinguts
s’integrin i aprenguin la
llengua pròpia de Mallorca.
L’Acampallengua serà,
com els altres anys, un espai
de participació: tallers,
competicions esportives,
etc. Un espai de relació
entre sectors socials molt
diversos, amb la
participació de joves de tot
el territori lingüístic i de
totes les cultures que
conviuen a Mallorca. Un
espai que mostrarà que
totes les manifestacions
culturals es poden fer en
català, des de les més cultes
fins a les més populars, des de les més
modernes fins a les més tradicionals.
I serà també un espai de reflexió i
d’intercanvi d’idees: xerrades, debats,
taules rodones, etc.
El moment clau de l’Acampallengua
serà la discussió i l’aprovació, en
assemblea, d’un manifest en el qual
es demanarà a les institucions
públiques i a la societat civil que
s’impliquin a favor de la normalització
de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears.
L’Acampallengua vol ser un espai de
participació i de compromís amb la

nostra llengua. Vol indicar el camí cap
a on ha d’anar el procés normalització
lingüística, que ha de menester un
reforçament entre els joves. Vol també
presentar una visió jove sobre la
Mallorca del futur, una Mallorca on la
llengua serà el nexe d’unió entre els
nouvinguts i la resta d’habitants de
l’illa.

Per a més informació:
www.jovesllengua.cat o
www.acampallengua.cat
Joves de Mallorca per la Llengua

noticiari
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DIADA DE L’OBRA CULTURAL BALEAR D’ARTÀ
26 d’abril de 2008

JOCS LINGÜÍSTICS, 10 h a la
plaça del Conqueridor
Scrable, Stop, Embarbussaments,
Històries encadenades, Gincana,
Preguntes culturals, Missatges
desxifrats, música  diversió amb Lluís
Gili…
Regals i diplomes per a tots els
participants.
La llengua és un joc!
I DICTAT CONJUNT D’ARTÀ,
12 h a la plaça del Conqueridor
Obert a tothom, amb tres nivells
diferents de dificultat, i amb la
possibilitat de mantenir l’anonimat.
Dóna exemple als més petits i juga tu
també amb la llengua! Diploma per a
tots els participants i premis per als
millors dictats de cada categoria.
Apunta-t’hi!
CUCORBA. Grup d’animació
infantil, 16.30 h a la plaça del
Conqueridor
Balla i canta al ritme dels Cucorba!
XEREMIERS D’ARTÀ, 18.00 h a
la plaça del Conqueridor
Mostra de la música tradicional
mallorquina amb els Xeremiers
d’Artà.
BALL DE BOT, 18.30 h a la plaça
del Conqueridor
Ball obert a tothom, amb les agrupa-
cions Esclafits i Castanyetes i Artà
Balla i Canta.
ARTÀ, VEU DE CULTURA, 21 h
al Teatre d’Artà
Presentació de l’ Obra Cultural Balear
d’Artà
Vetlada de teatre, de poesia, de música
i dansa.
Amb la participació d’actors, escrip-
tors, músics, cantants i balladors

artanencs com Maria Gili «Sua», Jaume Alzamora, Esperança Albertí, Tasso
Mattar, Stephanie Renz, Bernat Mayol, Joan Mesquida, Miquel Mestre, Marga
Llobera, Marià Moragues, Bibiana Hurtado, Lluís Gili, A Quatre Veus, Orfeó
Artanenc, entre d’altres.
No us ho perdeu, serà una nit del tot variada.
A la sortida un petit refrigeri amb els productes de la Nostra Terra.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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Maquinària a lloguer

Servei camió-grua (30 mts)
Servei camió-grua (16 mts)
Servei grua amb cable
Contenidors servits en grua (1 mts)
Servei cullera (500 i 300 l.)
Camió + remolc (18 palets)
Servei canastra (2 persones)
Cubilots propis (450 i 250 l.)
Servei d’aigua

Serveis de:
Mini-excavadora
Mini-cullera formigonera
Mini-retro excavadora
Mini-retro amb martell hidràulic

Les plataformes aèries amb oruga:
Donen estabilitat longitudinal i equilibri de pes
Poden passar a travers d’espais reduïts
No s’enfonsen dins la gespa ni la fan malbé

C/. Joan Alcover, 1 – 2n – 07570 – Artà - Tel. 971 835 874 – Mòbil 608 435 830

A la fi! Ja tenim nou centre jove al municipi d’Artà!

El proper 9 de Maig l’Ajuntament
d’Artà, juntament amb Creu Roja
Joventut té previst obrir al carrer
Abeurador (on antigament hi havia el
Bar Jartans) un nou Centre Jove.
Però…
· Què és el Centre Jove? El Centre
Jove pretén ser un espai per als nostres
joves d’Artà i la Colònia de Sant Pere.
Un espai no sols on poder estar, sinó
un espai que els oferirà una carta
d’activitats diversa. Un espai que té
com a objectiu oferir als joves una
alternativa d’oci i temps lliure sa.
· I quines activitats es faran? Es
realitzaran tallers de tot tipus (de
dansa, medi ambient, skate…),
alternatives d’oci nocturn, excursions
i acampades, activitats de difusió,
voluntariat, etc.
Cada mes hi haurà una programació
d’activitats, on els joves tendran molt
a dir! Amés aquesta programació
estarà a disposició de tothom a la
pàgina web de l’ajuntament, al Bellpuig
i als díptics que el Centre Jove editarà.
· I qui podrà venir? Doncs el centre
estarà obert per tots aquells joves
d’edat compresa entre 12 i 17 anys.
· I els majors de 17 anys no podran
anar al Centre? Es clar que sí. Tots
aquells joves majors de 17 anys podran
formar part del casal a través del

voluntariat. El qual els oferirà
alternatives i experiències úniques.
· I quan tindreu obert? El dilluns i
dimecres de 18:00h a 20:00h; els
divendres de 18:00h a 24:00h; el
dissabtes de 10:00h a 13:00h i de
19:00h a 24:00h; i els diumenges de
19:00h a 21:00h.
· I que es podrà beure alcohol i fumar
al Centre? No. El Centre Jove vol
crear una alternativa, on el consum de
drogues no hi té cabuda.

I…

Si vols més informació sobre el Centre
a partir del 9 de Maig t’espera’m al
Centre Jove!
No et perdis el que serà
l’aconteixement de l’any!!
També estam a la teva disposició al
següent correu electrònic:

centrejove@arta-web.com

AJUNTAMENT D’ARTÀ  - CREU
ROJA JOVENTUT
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La rialla va vèncer l’esclerosi

El passat divendres, dia 18 d’abril, el
Teatre d’Artà es va vestir de gala per
rebre l’espectacle «Riure, la millor
medicina», presentat per Joan Monse.
Riure, la millor medicina és un
espectacle d’humor organitzat per la
fundació Embat i l’ABDEM
(Associació Balear d’Esclerosi
Múltiple) i que a la funció d’Artà va
comptar amb distints artistes
reconeguts de l’illa a més de la
presència sobre l’escenari de diversos
afectats per la malaltia de l’esclerosi.

Dia 12 d’abril se va presentar la Marxa 2008, amb la presència dels Ajuntaments de
Manacor, Sant Llorenç, Artà, Son Servera i Capdepera.
Diumenge dia 8 de juny se
celebrarà la Marxa pel Tren 2008.
Enguany fa 10 anys de la primera
marxa reivindicativa i el tren
encara no arriba a Cala Rajada.
L’any 1998 se va iniciar –impulsat
pels Joves del Llevant-  la Marxa pel
Tren de Llevant, una excursió per
damunt les antigues vies i festa final a
una estació a fi de reclamar la
recuperació de la Línia Palma –
Manacor- Artà i alhora l’obertura de
noves línies cap a Cala Millor i Cala
Rajada. Aquella primera marxa
recorregué les antigues vies des de
Cala Rajada fins a Manacor i comptà
amb la participació de més de 1000
persones. Va ser l’inici d’un moviment
reivindicatiu que va organitzar un total

de sis marxes pel tren, dues festes
reivindicatives, l’edició del conte «Un
tren que anava a la mar» i, sobretot,
que ha fet una gran feina de
sensibilització a la comarca i a l’illa en
general de la necessitat i dret de tenir
un transport públic segur, econòmic,
ecològic, còmode i de futur com és el
tren.
Deu anys després, només una part de
les demandes s’han aconseguit i el
tren arriba a Manacor des de l’any
2003. Però el tren encara no arriba a
Cala Rajada i per tant, la reivindicació
no es pot aturar. Diumenge dia 8 de
juny, se celebrarà la 7a Marxa pel
Tren, que tendrà continuïtat fins que
no puguem arribar a la costa de
Capdepera en ferrocarril.

Sobren els motius per a la
reivindicació.
Tot i que la situació no és la mateixa
que quan es va fer la primera marxa,
perquè el tren al manco arriba a
Manacor i la Conselleria de Mobilitat
ja s’ha expressat en el sentit de fer
arribar el tren fins a Artà,  sobren els
motius per organitzar una nova Marxa.
L’any 2004, per anunciar la Marxa
d’aquell any, estenguérem a l’estació
de Manacor aquesta mateixa pancarta
que duim avui. Si comparàvem els
quilòmetres de ferrocarril que teníem
a Mallorca amb els que ens
correspondrien si fóssim com Espanya
o com Europa, ens faltaven més de
200 km de tren (o 300, comparats amb
Europa). A Mallorca només teníem
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Tinformarem gustosament

C/  de Pep Not, 43 Tel. 971 836 809 Artà

Tenda de salut  Bioladen - Health Shop

Abril

Tenda de renovació per de dins i per fora
Verdura fresca biològica a baix preu
Complements de plantes que tajuden a tornar al pes ideal
Cosmètica neta molt eficaç per tornar lequilibri a la pell

76 km de tren.
A dia d’avui, aquestes xifres ens deixen
encara en una posició pitjor. Just el
darrer any, ens hem cansat de sentir
la nova extensió de la xarxa de l’AVE
a la península. A Mallorca, ja fa 5
anys que no es crea ni un km més de
tren.
El Govern de les Illes Balears s’ha de
mostrar més decidit, valent i ràpid en
la prolongació de la xarxa ferroviària.
I el Govern de l’Estat Espanyol no ens
pot privar més temps de les inversions
que mereixem.

Estructura de la Marxa
Com s’ha fet cada any, la Marxa
partirà de distints punts de la comarca
i, per les antigues vies del tren, arribarà
a una estació on se celebrarà un dinar
i una festa final.
Enguany, la festa final serà a Sant
Llorenç.
De bon matí, els marxaires partiran
des de Cala Rajada i aniran fins a Sant
Llorenç passant per Capdepera, Artà,
Son Servera i Son Carrió, on s’afegiran
els trenaires dels distints pobles.
Gent de tota Mallorca podrà sumar-
se a la reivindicació per partir cap a
Sant Llorenç des de l’estació de
Manacor. Alguns ho podran fer en
tren, des de Palma, Inca, Sineu o
Petra, però altres, com els de
Vilafranca, Felanitx, o Campos, on
també s’ha reivindicat el tren, hauran
d’acostar-se a Manacor amb altres
mitjans.
Una vegada tots arribem a Sant

Llorenç, i prèvia compra del tiquet, la
Confraria de Pescadors de Cala
Rajada ens oferirà una fideuà gegant,
tal i com va fer a la darrera edició de
la Marxa.
En haver dinat, la festa continuarà
amb la lectura d’un manifest i
l’actuació de distints músics en favor
del tren.
Els Ajuntaments posaran a disposició
dels marxaires autocars per tornar als
seus pobles.
Ampli suport social
Des del primer moment, el moviment
reivindicatiu del tren al Llevant ha
tengut el suport actiu de tots els
ajuntament de la comarca, de tots els
colors polítics, a més d’una amplíssima
plataforma ciutadana, veïnal, cultural,
empresarial, etc... cosa que demostra
la convicció real de molts sectors de
que el tren és necessari, útil i, en
alguns casos, imprescindible.
La posada en marxa de la Marxa

exigeix la participació i la col·laboració
de moltes persones, col·lectius i
institucions. Enguany també és així.
L’organització serà a càrrec de la
Plataforma pel tren de Llevant, que
aglutina persones de Capdepera, Cala
Rajada, Son Servera, Artà, Sant
Llorenç, Son Carrió i Manacor,
juntament amb l’organització
ecologista  GOB.
El patrocini de la Marxa d’enguany
corre a càrrec dels Ajuntaments
Manacor, Sant Llorenç, Son Servera,
Artà i Capdepera, així com dels Servei
Ferroviari de Mallorca.
Avui, els batles de Manacor, Son
Servera, Capdepera i Sant Llorenç,
com també la regidora de cultura de
l’Ajuntament d’Artà, juntament amb
gent dels diferents pobles i
associacions, hem anunciat la Marxa
pel Tren 2008 i hem dit, una vegada
més, Tren sí!

noticiari
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A R T Á
C/. Ciutat nº 2

TEL. 971 82 97 97
CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA – SA COMA –
CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA – CALA RAJADA

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

Horari d'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de les 16,30 a 20,00
Dissabtes
De les 8,30 a les 14,00
i de les 16,30 a 20,00

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

noticiari
Visita dels batles de Madriz (Nicaragua) a Mallorca
Recentment han visitat el nostre poble els batles de
Totogalpa, Telpaneca i Las Sabanas. Des de fa
anys aquests municipis estan agermanats amb
Artà, Inca i Llucmajor respectivament. Pel que
afecta al nostre poble, els distints representants
municipals visitaren els centres educatius i després
assistiren a un col·loqui sobre la cooperació d’Artà
amb Totogalpa. Posteriorment el batle d’Artà va
fer la recepció oficial a l’ajuntament on
s’intercanviaren diversos regals i, tot seguit, la
comitiva va aprofitar per anar a dinar. El capvespre
visitaren el nostre municipi acompanyats pers alguns
dels membres de l'assosiació per l'argermanament
d'Artà-Totogalpa i Radio Artà Municipal on parlaren
dels problemes dels seus municipis.

Recentment han obert les seves portes dos nous negocis a Artà: la Carnisseria i elaborats
artesans Senyora Ana i el centre d’art Picarandau.

La carnisseria i elaborats artesans Senyora Ana es
va inaugurar a dins el mes de març i està situada al carrer
de Pere Amorós just davant el col·legi públic de Na
Caragol (antiga tendeta). A més d’una completa oferta de
productes càrnics de primera qualitat hi podreu trobar
productes artesans que segur faran les delícies dels
clients.

«Picarandau», una tenda dedicada a la venda d’articles
de pura artesania i que està ubicada al carrer Nou, 26
d’Artà, regentada per na Francesca Genovard, una persona
autodidacta en la seva feina artesanal d’objectes per regal
i altres, els quals té sempre exposades al seu local.
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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

S’ARRENDA BAR
Completament reformat i amoblat
Amb possibilitat de cuina
Bona situació (3 discoteques al
mateix carrer).

Informes: Tels. 971 56 39 87 – 697 646 788

Racó del poeta

PUC PARLAR-TE DE DEMÂ

Puc parlar-te de demà, que no té nom ni té símbol,
que tan sols és un gual més que du envers l’inexorable,
un pont més cap a l’ignot, més enllà les creus de terme.
Demà, és com una talaia escrutant l’expectativa
de veure si arriba algú, si tan vols, innecessari,
i dalt els arbres fruiters de la meva veu escrita,

escalabrats de desídia,
aspergeixi clarors grates com a flabiols que sonen.
I podem treure a la venda,
el porxo fosc dels ahirs on s’amunteguen soscaires,
i aquest magre estol de dubtes que no m’amollen la mà,
alçant-me sovint la crosta del meu demble de fallida.
I si escau, et contaré bogeries d’un vell poeta estrambòtic
que al parral de l’estelada despenjava sortilegis...
fins que va fondre el seu tacte per la pell de l’estimera.
Quan el regne que pretenc sols no arriba a l’horitzó,

                                   i no em plau altra senyera
que la vela d’una barca,
albirant com les remors i les esteles s’argenten, rallarem
del passat, de l’avenir, i d’un món que mor d’hipocresies.
Parlar i parlar, fins que es torni remuc la veu d’ambdós.
Fins que la melangia ens dolgui al fetge de l’horabaixa,
i rodolem silents a un altre mar, ingent i estèril, sense fars,
ni baldrigues que tresquin. Un mar d’impossibles coralls.

On, ni amb el cant ni amb la mirada entonarem albaïnes.

Joan Mesquida

Del seu poemari HÀLITS, guanyador de la Rosa d’Or de la Pau
en el Certamen Literari Castellitx d’Algaida 2008
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Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII
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Club Nàutic

Assemblea General Ordinària i assemblea extraordinària
No és freqüent en la història del Club
Nàutic la celebració de dues
assemblees en un mateix capvespre.
L’acte va tenir lloc al local social del
Club dissabte dia 19 d’abril.
Aquesta excepció queda justificada
per la urgència de l’aprovació del plec
de condicions per a l’adjudicació en
règim de lloguer de l’antic restaurant.
Aquest, precisament, ha estat el motiu
i punt únic de l’assemblea
extraordinària.
L’assemblea ha considerat correcte
el contracte d’arrendament mitjançant
el qual es treurà a licitació el restaurant
amb una sola correcció referida al
punt 3.1 que diu textualment:
Renta: «Se establece una renta anual
a satifacer al Club mediante
mensualidades anticipadas, revisable
anualment de acuerdo con el I.P.C.
que fije el gobierno de la nación. La
renta ofertada no serà inferior a
18.000€, anuales más el IVA
correspondiente»
Aquesta condició ha de ser refusa en
un altra en la qual el preu del lloguer
sigui el que resulti de la negociació de
la directiva amb les persones jurídiques
que optin al lloguer del restaurant.
Amb aquesta modificació, els socis
volen prioritzar i donar suport a un
contracte més centrat en l’atenció i el
servei als socis que a l’aspecte
estrictament econòmic.

Els continguts de l’assemblea
general, resumits en un dossier de 41
folis,  les va exposar en Mateu Llodrà
tresorer del Club.
De la memòria de 2007 destacaria les
celebracions esportives, en especial,
les de creuer.
En la contractació de personal crida
l’atenció les moltes baixes produïdes
per incapacitat laboral transitòria, les
quals han creat seriosos problemes
en les diferents àrees de serveis i en
l’àmbit de treball administratiu.
L’aspecte de tresoreria és,
evidentment, el més extens.
L’aprovació de la memòria
econòmica per unanimitat  parla per
ella mateixa del rigor i precisió que els
assistents li reconegueren.

Als socis que no assistiren a
l’assemblea, cal recomanar-los la
lectura de tot el dossier, en el qual
entre altres informacions, totes elles
valuoses, hi trobaran un resum de
l’informe d’auditoria dels estats
financers de l’exercici de 2006, feta i
presentada en data de 30 de maig de
2007 per Sbert i Associats, Auditors
S.L.
L’assemblea aprovà, igualment, entre
altres propostes la referent a la
suspensió de la moratòria d’admissió
de nous socis. Des d’ara la quota
d’entrada de nous socis passarà a
costar 20.000€.
En el punt 7 de l’ordre del dia els
enginyers del projecte de tractament
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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

d’aigües procedents d’escorrenties
varen informar sobre els estudis fets
in situ per a solucionar el problema de
la recollida i canalització d’aigües de
l’explanada del port degudament
depurades i separades dels hidrocar-
burs que es generen dins l’espai
esportiu. L’assemblea, desprès de
demanar alguns aclariments al
respecte, manifestà el seu suport a la
directiva perquè es decantàs per la
solució que cregués més pertinent.
Dels pressuposts presentats per
diverses empreses, la directiva i
l’assemblea es decantaren pel
presentat per COEXA, si bé es
recomanà a la directiva, que abans de
prendre la decisió comparàs aquest
pressupost amb el de l’empresa
MANN, vist que la diferència de
pressupost entre l’una i l’altra no és
molt grossa.
En el torn de precs i preguntes  un soci
demanà a la directiva que prengués
nota i es deixàs constància en acta de

la necessitat de més vigilància en tot
l’espai del port. Segons aquest soci,
vists els robatoris i destrosses que
darrerament s’han produït en alguns
vaixells, cal extremar les mesures de
vigilància i revisar tot el sistema
d’enllumenat. Un altre soci suggerí la
necessitat de subscriure una assegu-
rança que cobreixi aquests  incidents.
Lluís López, president del Club,
moderà  la reunió procurant donar-li
fluïdesa degut els molts punts a tractar.
Això, no obstant, els socis pogueren
en tot moment expressar les seves
opinions i demanar aclariments quan
ho consideraren oportú.
En opinió del qui subscriu aquest escrit,
la directiva no hauria d’esperar a que
s’acumulassin tants de punts en un sol
ordre del dia. Dintre del Club hi
conviuen, evidentment, maneres
diferents,  i en certs punts oposades,
d’entendre el model de Club o
d’administració. Les assemblees
haurien de ser el lloc on es poguessin

debatre les diferències i un lloc de
contrast entre les diferents formes,
totes legítimes, d’entendre la realitat.
Un enfrontament mesurat, públic, que
deixi una porta oberta -o dues- al
pacte i a la reconciliació, en democrà-
cia, és normal, saludable i fecund.
En la passada assemblea consider
que certs punts es passaren massa
aviat i que alguns  haurien d’haver
estat més contrastats abans d’anar a
votació.
És clar, que un model d’assemblea
com el de dissabte passat no afavoreix
el debat ni l’exteriorització pública de
les divergències entre les persones i
grups que formen el Club.
Dit això, em quedo amb les paraules
del poeta sevillà, més intuïtiu que
intel·lectual, Antonio Machado:
«Caminante no hay camino, se hace
camino al andar». Com ell intueixo,
que s’està fent camí i que el vaixell del
Club està en bones mans.
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Sant Jordi a l’escola Rosa dels Vents
Fa molt de temps, quan d’ases n’hi
havia a totes les cases, un 23 d’abril,
un tal Jordi va matar un drac per
salvar una princesa. De la sang que
va brollar de la panxa del drac, a terra,
en va néixer un roser. En Jordi oferí
una d’aquelles precioses roses a la
princesa de la qual ja estava bojament
enamorat. I conte contat ja s’ha
acab…
No, no, no! Això no s’acaba aquí!
Cada 23 d’abril en llocs tant distants
com Mallorca, Catalunya, Anglaterra
o el Japó se celebra Sant Jordi regalant
roses i llibres als qui estimam. Tan
important és aquesta tradició que el
1995 la UNESCO el va declarar dia
internacional del llibre.
Des de l’escola Rosa dels Vents també
volem celebrar aquest data senyalada
i aprofitar per a fomentar la lectura.
Tant a l’escola com a casa contes,
rondalles i llegendes són eines molt
valuoses per a l’educació dels infant.
Tan si són escrites, dibuixades o orals,
com més històries millor!
Aquesta setmana, els nins i nines de

l’escola han escoltat amb
atenció la llegenda de
Sant Jordi i un any més
s’han espantat quan
apareixia el drac i s’han
emocionat quan el
cavaller salvava la
princesa.
Però tenim fam
d’històries i en volem
aprendre de noves, és per
això que hem demanat la
col·laboració de pares,
mares, padrins, padrines i
demés parents perquè vinguin a contar-
nos-en. De moment ja hem rebut la
visita de dues padrines, una a explicar-
nos un conte d’un policia, i l’altra a
presentar-nos la història d’en «Vit
que no volia aixecar-se del llit» i a
ensenyar-nos una cançó.
Per ampliar la biblioteca particular de
cada infant també hem organitzat el
mercadet d’intercanvi que farem el
mateix dia 23. Hem demanat als infants
que duguin els contes que ja han llegit
i que tinguin una mica vists perquè

puguin intercanviar-los per noves
històries.
I no cal dir, però ho direm, que estem
treballant de valent confeccionant
roses i punts de llibre per regalar-los
als qui més estimam.
I tot això perquè, un dia fa molts
anys,…
Catacric, catacrac
Sant Jordi matà el drac!

Xesco

Asfaltat dels carrers de Sant Joan i Vivers

L’ajuntament ha procedit durant  les
passades setmanes a la renovació de
l’asfaltat de dos trams de carrers molt
afectats per les arrels dels pins que hi
estaven sembrats i per les obres de
construcció de nous edificis amb
maquinària pesant de tones superiors
a las que els carrers poden suportar.
Així mateix en alguns trams s’han fet
noves voravies. Ens referim els trams
del carrer de Sant Joan, des de la
Plaça de les Palmeres fins a la Plaça
de Sant Pere i a un tram del carrer
Vivers.
També s’han arreglat nombrosos clots
en el tram del carrer d’entrada a
S’Estanyol fins al apart hotel Punta de
s’Estanyol. Els demés carrers de la
urbanització han quedat sense arreglar
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ELECTRO MECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Vendes:
Tel./Fax 971835120
Mòbil 696523235

Carrer 31 de març, 24
Tels. 971 83 53 47
Mòbil Toni:    699 41 62 53
Mòbil Miquel: 669 580 842
07570 – Artà (Mallorca)

Medi ambient
Devolució de la finca de Betlem

de la Colònia
i presenten un estat molt deplorable.
Els més afectats són els veïns de la
urbanització ja que es tracta de carrers
interiors poc transitats pels visitants
de la platja. Cal pensar que

l’ajuntament està pendent de donar
una solució definitiva al problema de
la recepció de la urbanització de comú
acord amb els actuals propietaris dels
solars i cases per dotar la urbanització

de nou asfaltat i demés serveis adients.
De moment, com dèiem, la
urbanització, en el seu conjunt, ofereix
una imatge de paisatge urbanístic
descuidat i deplorable.

El Diari Balears ens informava el
proppassat diumenge que divendres
18 d’abril quedar registrat davant
notari la devolució de la finca de
Betlem a la propietària Cala Veya
SA. D’aquesta manera es tanca un
plet que ha durat molts d’anys entre
ajuntament i empresa.

El batle d’Artà, en Rafel Gili, ha volgut
llevar dramatisme a un fet ja consumat
i ha optat per mantenir unes bones
relacions amb l’empresa que sembla
no tancar les portes a una possible
negociació de venda de la finca a
l’estat o al Govern Balear. Mentre
tant Cala Veya SA posa la finca a

disposició del consistori, perquè
artanencs i coloniers la puguin seguir
gaudint de forma gratuïta com s’ha
fet fins ara.
Ens alegra que el govern municipal
tengui clar que s’ha de seguir insistint
al Govern de l’estat o balear perquè
comprin la finca.

S’han de tenir nassos... Restes de llanxa de narcotraficants a la Canova.
Com deia, realment s’han de tenir
nassos perquè, desprès de 5 mesos de
que la llanxa fos abandonada en la
zona costanera de Sa Canova pels
narcotraficants de haixix, encara no
hagi estat retirada pels responsables
de la Demarcació de Costes de les
aigües on quedà atrapada. Es retiraren
els bidons de benzina, però deixaren
l’embarcació a la deriva, la qual amb
els successius temporals s’és partida
en trossos. Qualsevol vianant que
acostumi passejar per aquest tram del
nostre fascinant litoral pot veure part
de la carcassa de l’embarcació entre
l’aigua i les penyes i, molt prop,
submergits dins l’aigua, els seus tres
potents motors. Fa poc  també es
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de la Colònia
podien veure les seves respectives bateries, material,
com és de tots sabut, molt contaminant,
Ecologistes i no ecologistes s’escandalitzen de què
en una comunitat que es parla tant de protecció del
territori puguin passar aquestes coses. Però a tot, si
es vol, s’hi pot trobar explicació. En suggeresc
només una. De novembre fins el passat mes de
març, els polítics tengueren el sagrat deure de
dedicar-se a la precampanya i campanya electoral,
després seguí un temps de distracció per a veure a
on van a parar les poltrones derivades del resultat
de les eleccions. I, clar, davant tals sagrats deures
la retirada d’unes bateries contaminants i restes de
carcasses de PVC i fibra plàstica, no deixa de ser
una anècdota insignificant.
 És d’esperar que, ara que ve la calor i l’estiu
s’acosta, els responsables de Demarcació de Costes,
de Medi Ambient o a qui aquesta responsabilitat
pertoqui, aprofitant una neteja general d’aquest
espai verge, retirin les restes de l’embarcació a que
ens hem referit.

Es traspassa
perruqueria de
Cala Rajada

Interessats cridar al telèfon 616 189 999

R E S T A U R A N T E

Sirviendole las mejores carnes desde 1978

PRUEBE NUESTRO :
RIBEYE STEAK DE BUEY de 350 gramos
BIFE ANGOSTO STEAK (Entrecot argentino)
CHULETONES DE 600 gramos
T.BONE STEAK DE 600gramos

Solomillo de CIERVO, con salsa de castañas
Solomillo de AVESTRUZ, con salsa de pimienta
Solomillo de CORDERO, con salsa de ciruelas Y
MAS ...Y MAS…Y MAS…Y MAS…

«En carnes somos unicos»

Abierto desde las 19 horas. Miércoles cerrado
C/ Vinya de Mar 18. Cala Millor
Teléfonos : 971 585 276  ó   686 255 229
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Ara ve Sant Jordi…
Aprofitant la celebració de Sant Jordi
i del dia del llibre a Na Caragol hem
duit a terme tot un seguit d’activitats
perquè els infants coneguin i participin
d’aquestes dues festivitats. N’hi ha
hagut per a tots els gustos: llibres
gegants, relats conjunts,
representacions teatrals, tallers, ...

Una mica d’història

Per Sant Jordi, la tradició diu que s’ha
de regalar una rosa i un llibre, però el
Sant Jordi històric té poca cosa a
veure amb aquesta litúrgia. Se sap
que era un militar romà que va ésser
martiritzat pels mateixos romans cap
al segle IV per no abjurar de la seva
fe cristiana. La llegenda més popular
sobre Sant Jordi explica que a
Montblanc (Conca de Barberà) hi
havia un drac terrible. Per tranquilitzar-
lo, s’escollia per sorteig una persona
que era donada en sacrifici al monstre.
Un dia la sort va assenyalar la filla del
rei, que hauria mort a mans de la fera
si no hagués estat per l’aparició d’un
cavaller que es va enfrontar al drac i
el va matar. Aquesta mateixa llegenda,
amb lleugeres variacions, es repeteix
en les tradicions populars
d’Anglaterra, Portugal o Grècia. En

un principi, sant Jordi era una figura
lligada al món de les cavalleries i a
l’amor cortès, fet que pot explicar el
costum de regalar una rosa per la
festivitat del sant. El Dia del Llibre és
bastant més recent. Segons algunes
fonts, es va celebrar per primera
vegada el 7 d’octubre de 1926 en
commemoració del naixement de
Miguel de Cervantes. Poc després,
l’any 1930, es va canviar la data al 23

d’abril, dia de la mort de Cervantes i
d’altres escriptors universals com ara
William Shakespeare i Garcilaso de la
Vega. En aquesta data també van
néixer, o morir, escriptors reconeguts
com Josep Pla, Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov o Manuel
Mejía Vallejo. Darrerament, aquesta
festa dedicada a la literatura ha estat
declarada per la UNESCO Dia
Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor.

noticiari escolar

John Edward torna a visitar el CEIP Na Caragol
Cada any aquest llibreter anglès es desplaça fins el nostre poble amb  noves i interessantíssimes propostes bibliogràfiques

Dins els nombrosos actes que hem duit a terme a l’escola
de Na Caragol per celebrar la diada de Sant Jordi i la
festivitat del llibre volem ressenyar la visita que ens va fer
John Edward. En John és un important llibreter anglès que
cada any es desplaça fins el nostre centre per oferir-nos
una importantíssima col·lecció de llibres en anglès. Des del
departament d’anglès, i a través d’un conveni amb el British
Council, s’afavoreix que tots els alumnes del centre puguin
observar i conèixer l’oferta del llibreter anglès. A més
d’atendre amb entusiasme i amabilitat cada una de les
preguntes dels infants, en John té per costum contar algun
conte que sempre fa les delícies dels infants. A més, hem
de remarcar que l’exposició de llibres roman oberta durant
uns dies perquè els pares i mares que estiguin interessats
puguin adquirir algun llibre per un preu bastant més reduït
del que trobaríem en el mercat.

Na Caragol
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA

noticiari escolar
Celebració del Dia de la Terra

El passat dia 22, a Na Caragol, celebràrem el Dia de la Terra. Per això tots
els infants vengueren vestits de verd i durant tot el dia es varen dur a terme
diverses activitats i experiències relacionades amb la presa de consciència
sobre la necessitat de conservar el nostre planeta. El capvespre de dia 22,
a Na Batlessa, també es va fer una activitat conjunta en la qual hi va haver
tallers, música, ball, poesia i un berenar verd.
Per què un Dia de la Terra?
Dia 22 d’abril de l’any 1970 (equinocci de primavera a l’hemisferi nord) es
va celebrar per primera vegada el Dia de la Terra. En aquell moment més
de 20 milions de persones es varen sumar a la convocatòria i es varen
establir diverses plataformes de difusió i discusió sobre el medi ambient i els
seus principals problemes. La pressió social va aconseguir que a nivell
polític es prenguessen una sèrie de decisions encaminades a establir uns
estàndards segurs sobre la qualitat, les emissions i la polució contaminant
(o sigui que contribuiren a reduir l’emissió de gasos). Amb la celebració del
Dia de la Terra es pretén crear una xarxa que cerqui afavorir el compromís
cívic dels escolars, educar els ciutadans com a consumidors responsables
i mobiloitzar els mitjans de comunicació, les escoles i els governs locals en
torn a accions de protecció mediambiental.

La visita de 3r a l’ajuntament
Dia 15 d’abril de 2008 els nins i les nines de
3r B i de 3r A varen anar a l’Ajuntament
d’Artà. Vàrem veure el batle Rafel Gili i
també vàrem veure la caixa forta on hi ha
tots els doblers per pagar les coses del
nostre municipi. Vàren fer un ple amb els
nins que eren a l’ajuntament del nostre
poble inventat de les dues classes, vàrem
veure moltes persones amb feines
diferents, per exemple els que escriuen els
noms de totes les persones que viuen a
Artà.

Allegra

Na Caragol
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EL COL·LEGI SANT SALVADOR A LA FIRA DE LA CIÈNCIA
«MATERIALS TRADICIONALS EN L’ART»

El projecte presentat a la FIRA DE
LA CIÈNCIA 2008 pel Col.legi Sant
Salvador estava relacionat amb l’art i
els materials emprats tradicionalment
per desenvolupar el procés pictòric i
de modelatge amb fang, fusta i ceres.
Aquest estand el volíem convertir en
un laboratori tradicional de síntesi i
elaboració de materials relacionats
amb l’art, tals com pigments,
aglutinants ... Les activitats que
oferíem estaven pensades perquè hi
poguessin participar visitants de totes
les edats, tot i que aquestes foren
conduïdes pels nostres alumnes
d’ESO que s’encarregaren de
transmetre les seves experiències,
dutes a terme prèviament en el centre,
als visitants de la Fira per tal que
aquests poguessin jugar, gaudir i
experimentar amb l’art.
Aquests activitats foren:
1. A partir d’uns dibuixos ja elaborats
en el centre, donar colors que els
visitants havien de crear a partir de
pigments i aglutinants diferents, com
són la llet, l’ou i goma aràbiga.
2. Modelatge de figures amb diferents
tipus de fang.
Alhora, s’hi exposaren tots aquells

treballs i tècniques havien elaborat els
alumnes d’ESO del Centre.

ELS ALUMNES DEL 5è i 6è LA
VISITAREN
Els alumnes del tercer cicle de primària
vàrem anar a la fira de la ciència, a
Palma, a la terminal A de l’aeroport
de Son Sant Joan. La fira era tan
grossa que ocupava tota la terminal.

Hi havia molts d’estands: de col.legis,
d’instituts i d’altres llocs. N’hi havia
que tenien experiments o activitats,
però no hi havia res que es vengués;
i d’altres que només tenien informació
sobre el que tractaven. Va ser bastant
entretenguda i vàrem descobrir coses
que no sabíem.

Andreu Mascaró i Llorenç Galmés

DANSA  CREATIVA  PER  ALS  NINS  I NINES  DE 1r i 2n DE  PRIMÀRIA

Aquest divendres, els nins i nines de
1r Cicle de Primària del Col·legi Sant
Salvador varen participar a un taller
de «Dansa creativa per a nins i
nines» organitzat per l’Obra Social
Fundació «la Caixa».
Va ser un taller pràctic a on es
mostrava als nins, mitjançant diferents
tipus de moviment, jocs i danses, a
expressar els seus sentiments a través
del propi cos.
Els nins i les nines varen participar
molt i gaudiren d’un dia molt divertit
amb la dansa.

noticiari escolar

Sant Salvador
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VISITA A LLUC
Divendres dia 18, els nins i nines de 3r
i 4t de Primària del col·legi Sant
Salvador anàrem a visitar l’Escolania
de Lluc. Primer berenàrem i després,
els nins i nines de l’Escolania, ens
repartiren unes targetes per fer grups
amb les altres escoles. Vàrem veure
com els Blavets cantaven La Salve
dins l’església.

Els Blavets ens mostraren el jardí
botànic, on hi havia una gran varietat
de plantes: romaní, teixos, oliveres…
A continuació, anàrem a veure les
habitacions, els banys, les dutxes i les
classes dels Blavets. Tot seguit ens
ensenyaren una cançó i una dansa de
Nova Zelanda. Quan ens trobàrem
tots els grups, anàrem amb els Blavets

a cantar i ballar la cançó que havíem
après dins l’església. Finalment,
dinàrem i tornàrem cap Artà. Ens ho
vàrem passar molt bé.

Miquel Gomis i Paula Rocha

NATACIO
D’HIVERN
Activitats:

Natació adults, nins i nadons
Tercera Edat
Natació correctiva
Rehabilitació
Manteniment i perfeccionament
Competició
Abonaments natació lliure
Descomptes familiars.
**CURSETS NOUS .... COMBI/SALUT (Aquatic-fitnes + pilates), DESENVOLUPAMENT DEL NADÓ
MITJANÇANT EL MASSATGE I EL MEDI AQÜATIC **

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

noticiari escolar
Sant Salvador
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L’OBSERVATORI
Espai de reflexió d’UIA

Els Independents d’Artà volem fer
públiques tot un seguit d’irregularitats
que ha dut a terme l’equip de govern,
UM i PSOE, durant els anys 2005 a
2007 en relació a la gerència del
Teatre Municipal d’Artà, que no fan
més que demostrar la manca de
dedicació i implicació d’aquest
consistori amb la Fundació del Teatre.
Per entendre-ho, és necessari fer
una mica d’història.
Des de la seva inauguració, el Teatre
d’Artà ha estat gestionat per la
Fundació Teatre Municipal d’Artà
que es regeix pels seus Estatuts
aprovats al plenari de l’Ajuntament el
dia 31 de maig de 2001. La Fundació
té personalitat jurídica pròpia i, entre
les seves atribucions, hi ha la de la
contractació del personal al seu
servei. L’òrgan de govern de la
Fundació és el Patronat que té, entre
d’altres, la competència de designar
el càrrec de gerent.
El finançament del Teatre prové
majoritàriament de l’aportació que
en fa l’ajuntament mitjançant una
partida que figura als pressuposts
anuals. Prové, per tant, de tots els
contribuents.
El teatre fou inaugurat el mes juny de
2001, aleshores es constituí el primer
Patronat i es nomenà el primer gerent,
càrrec que ocupà la mateixa persona
fins al desembre de 2004. Cal
esmentar que durant aquests tres
anys i mig el sou cobrat pel gerent era
de 28.000 € anuals bruts i, qui pagava

aquesta nòmina i la de la resta dels
empleats del teatre, era la Fundació.
A finals de 2004 s’obrí un període de
presentació de projectes per ocupar
la plaça que havia quedat vacant. Una
vegada analitzats els projectes
presentats, el Patronat elegí per majoria
el de la persona que ha ocupat la
gerència des de gener de 2005 a
desembre de 2007. Hem de recordar
que el juny de 2004 s’havia produït un
canvi en el govern de l’ajuntament
que havia passat a mans d’UM-PSOE-
EU-EV fet, aquest, que va tenir la
seva correspondència en la formació
del Patronat de la Fundació del Teatre,
el qual passà a estar controlat per la
nova majoria municipal.
Aquest canvi ja va tenir de bon
començament un primer efecte
important: de cop i volta, les nòmines
de la gerència, que sempre s’havien
pagat del pressupost de la Fundació,
passaren a pagar-se directament des
de l’ajuntament. D’aquesta situació
irregular els Independents ens en
vàrem assabentar quan l’equip de
govern va presentar el pressupost
municipal de l’any 2005. En aquell
moment el nostre partit ja va advertir
que s’estava produint un fet irregular
en el sentit que a la plantilla de personal
de l’ajuntament no hi podia figurar la
plaça de la gerència del teatre perquè
la contractació d’aquesta corresponia
a la Fundació. No ens feren cas i
aquests tres anys, del 2005 al 2007, les
retribucions de la gerència han estat

pagades en càrrec als pressuposts
municipals.
Però no acabà aquí la cosa i l’equip de
govern cometé una segona
irregularitat, encara més flagrant: la
Junta de Govern Local amb data 11
de setembre de 2007, acordà aprovar
la convocatòria i les bases del procés
selectiu per  a la  provisió, a través de
concurs, d’una plaça de funcionari de
carrera amb la denominació de gerent
de teatre. Evidentment, els
Independents des del Patronat,
advertírem  que aquesta convocatòria
entrava en contradicció amb el que
determinen els estatuts però aquesta
vegada tampoc no ens feren cas i es
va convocar el concurs. S’hi
presentaren dos candidats: la persona
que aleshores ocupava la gerència i
un altre aspirant. Del resultat del
concurs no se n’ha sabut mai res
perquè s’aturà el procés de selecció
quan el batlle va presentar una
recusació contra la persona que havia
examinat de la prova de català els dos
aspirants. S’ha a dir que aquesta
recusació no va ésser acceptada per
l’òrgan pertinent del Consell de
Mallorca ja que no tenia consistència
jurídica perquè s’hi apel·lava a
situacions subjectives no demostrables
i que la conseqüència de tot això va
ser que es presentaren dos recursos
contenciosos contra l’ajuntament
d’Artà: un presentat pel candidat que
creu que s’han perjudicats els seus
drets i, l’altra, per l’examinadora que

carta al director
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considera lesionada la seva credibilitat
professional.
Aquesta estrambòtica situació culmina
quan la persona que estava ocupant la
gerència s’acomiada de la direcció
del teatre a finals de desembre i es
proposa com a solució transitòria la
contractació d’un director artístic que
farà funcions de gerent, fins que es
produeixi la contractació definitiva de
la persona que ocuparà la gerència
del teatre.
El 30 de gener de 2008 es convoca
una sessió extraordinària del Patronat
amb un únic punt de l’ordre del dia que
literalment diu:  «1. Proposta de la
regidora Paula Ginard, com a vice-
presidenta de la Fundació Teatre
Municipal d’Artà, d’anul·lació del
procés selectiu per a la plaça de
gerent del Teatre Municipal
d’Artà». És de destacar d’aquest
document el punt c) de l’exposició
que diu, «Que davant l’acord de la
Junta de Govern Local d’11 de
setembre de 2007 es podria incorre
en responsabilitats ja que podria
existir la possibilitat que es tractés
d’un acte NUL DE PLE DRET, per
no haver seguit el procediment
legalment establert».
Així es reconeixia que el procés de
funcionarització de la plaça de gerent
havia estat totalment contrari al que
manen els estatuts de la Fundació i
que es podia haver incorregut en
responsabilitats administratives per
part de l’ajuntament. I això és el que
des del principi hem exigit els
Independents: que en tots aquests

procediments s’atenguessin, ni més ni
pus, als articles dels estatuts. I hem de
dir també que en tot aquest procés de
denúncia no hem tingut el suport
esperat dels altres partits de l’oposició
que han mostrat poc o gens d’interès
per aclarir la situació.
Finalment, però, el motiu que ens ha
empès a fer públics aquests fets plens
d’irregularitats i d’il·legalitats, és la
decisió presa pel Patronat de
contractar la mateixa persona que
fins al desembre de 2007 havia ocupat
la plaça de gerent però ara amb una
diferència considerable respecte a
l’anterior situació: aquesta diferència
és el sou, que ara sí que es pagarà del
pressupost de la Fundació i que pujarà
a uns 55.000 € anuals (14 pagues de
2800 € nets mensuals), 20.000 € més
dels que estaven pressupostats l’any
2008 per a la plaça que es pretenia
treure a concurs. Val a dir, que la
decisió presa pel patronat és del tot
legítima ja que la proposta obtingué el
vot favorable de gairebé tots els grups,
inclosos el de l’oposició, PP i EV-
Esquerra, que no hi posaren cap
impediment.
El nostre vot va ser el de l’abstenció
i el justificàrem  perquè consideram
que la gestió de tot el procés de selecció
per ocupar la gerència no ha estat
transparent ni rigorosa i que s’han
comeses infinitat d’irregularitats que
no es poden deixar passar per alt i
perquè creiem que la retribució
aprovada és totalment
desproporcionada pel pressupost que
maneja el nostre teatre. Citarem

només un exemple: la retribució del
gerent del Teatre Principal de Palma
és de 51.000 €.
No cal dir que tot el que està escrit
aquí es pot comprovar tant a les actes
de la sessions del plenari de
l’ajuntament com a les actes de les
sessions del Patronat de la Fundació
del Teatre d’Artà. És un retrat fidel i
objectiu del que ha succeït que, si més
no, implica  una sèrie de reflexions: qui
és el responsable d’aquesta
incompetència?,  per què no se’ns ha
cregut quan hem denunciat les
irregularitats?, s’han de presentar
contenciosos contra la Sala perquè
els polítics que comanden facin les
coses bé?, donarà explicacions el batlle
de les decisions polítiques preses?, el
grups de l’oposició –PP i EV-
Esquerra-, saben què han votat?, es
llegiran els membres del Patronat els
estatuts de la Fundació per així estar
al corrent de com funciona?, són
conscients des de l’equip de govern
que amb aquesta decisió el sou del
gerent del teatre s’haurà vist
incrementat un 100% en tres anys? és
així com vetllen els interessos dels
ciutadans? quin és el projecte polític,
en matèria de personal, que té l’actual
equip de govern?
En té, realment, de projecte? Però
d’aquest tema en parlarem en una
altra ocasió.

Artà, abril de 2008
www.arta.cat/independents

carta al director
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Un quart de segle de la nostra Residència
Celebració dels 25 anys de la Posada d’Ets Olors
El passat diumenge dia 20 es va
celebrar a la Residència Posada d’Ets
Olors el 25è aniversari de la seva
inauguració.
Sobre les quatre del capvespre es va
omplir el pati del centre entre residents,
convidats i autoritats per donar
començ al que serien una sèrie d’actes
commemoratius, acompanyats per les
interpretacions del grup artanenc de
xeremiers.
En primera fila van presidir el batle,
Rafel Gili, alguns regidors de l’equip
de govern, el conseller de Benestar
social Sr. Jaume Garau, la directora
del Centre Sor Isabel Mestre i familiars
de la recordada Dona Mª Ignasi

Morell. Entre els convidats no hi
faltaren els batles que presidiren durant
molts anys els dos patronats de la
residència, com també alguns antics
regidors i molts membres dels
anomenats patronats que assessoraren
la direcció de la nostra Residència,
entre els quals el gerent Miquel
Dalmau.
Va encetar la festa una interpretació
de l’Orfeó Artanenc per seguidament
donar pas a una eucaristia presidida
pel rector d’Artà Antoni Amorós i
concelebrada per altres sacerdots del
poble.
Però el que no estava previst, encara
que molts ho temien, va ser la caiguda
d’una intempestuosa brusca que va

noticiari
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

fer que tothom hagués de posar-se a
cobri. Però va seguir la missa dins
l’entrada del casal, acompanyada
sempre de les interpretacions de la
Coral, la qual es va acomodar a
l’escala que puja als pisos. La
interrupció no va ser motiu perquè la
festa seguís i d’aquesta manera acabà
la missa i començaren els parlaments.
En primer lloc ho va fer el batle actual
Rafel Gili, el qual va recalcar la bona
feina feta per les monges de la caritat
en vers la residència i l’obra social de
la mateixa dins el nostre poble. Acte
seguit parlar el conseller Sr. Garau, el
qual en poques paraules va desitjar
vida a una obra tan ben obtinguda per
un poble com Artà. També hi hagué la
encertada intervenció de la directora
de la Residència Sor Isabel, la qual es
va desfer en elogis sobre tots els que
d’una forma o altra havien contribuït
a que avui poguéssim celebrar aquests
25 anys de vida del centre i que

desitjava que continuàs al manco altres
vint i cinc més. No cal dir que els
aplaudiments foren càlids i
emocionants.

Seguidament l’Orfeó va delectar el
públic amb un petit però encertat
concert. També hi hagué
intervencions d’algun resident, en

noticiari
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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.

aquest cas na Maria Tous, llegint un
encertat poema . No faltà tampoc la
nota d’humor de na MariSu, la qual va
fer riure de valent els assistents. Una
altra intervenció, la del director de la
Coral, Tomeu Ginard, el qual va fer un
exposició musical dirigida a la
residència i en especial a Sor Isabel.
Després hi hagué un petit concert a
càrrec de joves flautistes.
Seguidament es va oferir un abundós
i bon refresc a tots els assistents dins

les sales d’exposicions on hi havia
retalls ja històrics dels primers anys
de la vida del centre, on no hi faltaven
els de la nostra revista Bellpuig, i
també moltes fotos elusives a festes i
commemoracions hagudes durant
aquests llargs 25 anys. També hi
podien admirar treballs de pintura de
molts residents. Tot això va servir per

poder fer un canvi d’impressions entre
els molts convidats a aquesta
celebració. Així es pogueren veure
cares conegudes, com les de Sor
Antònia Barceló, primera directora
de la Residència i també la de Sor
Pilar, dues religioses que donaren la
primera empenta al centre. Tampoc
no hi faltaren altres religioses de

l’època les quals departiren entre els
assistents. No cal dir que tant les
monges que viuen al centre com també
les persones que hi fan feina, cuidaren
molt bé la diada.
Així van acabar els actes
commemoratius dels primers 25 anys
de vida d’una obra social d’Artà, la
qual maldement a l’actualitat sia motiu
de comentaris de tot tipus, no podem
oblidar que ha estat un referent no tan
sols pels artanencs sinó per moltes
altres residències arreu de tot
Mallorca. I recalcar que, en primer
lloc sense la gran aportació que va fer
de la seva vivenda  Dª Maria Ignasi
Morell i després sense la dedicació
absoluta de les germanes de la caritat
i sobretot de la direcció de l’actual
directora Sor Isabel, la nostra
residència segur no hauria sobreviscut
per poder celebrar un quart de segle
de vida.
Enhorabona i per a molts d’anys.

noticiari
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Pensaments

25 Anys de la Residència
Donades les circumstàncies en que
es va celebrar l’Eucaristia de la gran
festa de les noces de plata de la nostra
residència, hem pensat que podria ser
útil publicar l’homilia que hi pronuncià
Mn Antoni Amorós:
Aquest cinquè diumenge de pasqua, a
l’Evangeli, el Senyor ens diu que ha
partit cap a la casa del Pare, on hi ha
estances per tots, a preparar-nos-hi
estada. L’Església no ens podia
proporcionar una Bona Nova més
adient pel sentit que Sor Isabel Mestre,
la directora de la Residència, ha volgut
donar a aquesta Eucaristia: recordar i
pregar pels 73 residents que han mort
en aquests 25 anys.
És un Evangeli que ens parla de coses
molt vistes, però molt importants: Pare
com a nom i ser de Déu, casa, com a
nom del lloc i més que lloc que ens
ofereix aquest Déu; i Jesús com a
camí per arribar-hi i romandre-hi.
La Residència ha estat un reflex
incomplet, un sacrament d’aquesta
Casa del Pare. Aquests 73 germans
nostres trobaren l’acollida de Déu de
forma provisional en aquesta casa en
minúscules, i després de la seva mort,
l’acollida definitiva a la Casa del Pare
en majúscules.
És el sentit del progrés humà: construir
ja aquí allò que Déu té projectat des
del principi i que sols en ell assolirà
plenitud. Aquesta missió la tenen
primer els pares i mares fent una
casa, en sentit propi de la paraula, on
trobi acollida el naixement i el
creixement dels fills; i, secundà-

riament, la societat fent un
món que cada vegada
s’assembli més a la casa de
tots.
Però l’Eucaristia del
diumenge que ara celebram,
com el seu nom indica,
eucaristia vol dir acció de
gràcies, també és el lloc per
agrair la vida. I avui hem de
donar gràcies per aquests
25 anys d’activitat de la nostra
residència.
Els primers anys 80 no eren bons
temps. Encara estàvem submergits
en aquella llarguíssima crisi econòmica
que havia començat el 73 i no acabà
fins el 85. Es parlava de l’esforç de
reconversió industrial. L’atur i la
inflació eren terribles. Les administra-
cions municipals tenien un pressupost
ridícul comparat amb l’actual. Artà, a
més, no participava de forma directa
dels ingressos del turisme. I, malgrat
tot, va ser un poble pioner amb la
posada en marxa d’aquesta residèn-
cia. Pens que podem parlar d’una
vertadera gesta digna de ser agraïda
i recordada.
La gesta va ser possible perquè
s’aprofitaren totes les potencialitats:
Un ajuntament il·lusionat amb el
progrés i situat a la cresta de l’ona
engrescadora de la democràcia recent
estrenada.
L’acumulació de capital de l’antic
sistema econòmic i social agrari. La
Posada dels Olors n’era un edifici
emblemàtic.

I la generositat i entrega al servei dels
demés motivades per la fe cristiana
que varen aportar Dª Maria Ignàcia i
les Germanes de la Caritat.
Va ser un exemple: les forces de
progrés saberen aprofitar les poten-
cialitats de lo antic, i d’aquesta suma
en sortí la residència. Tant de bo el
sumar funcionàs més i que, a l’arbre
que és el poble, les arrels sabessin
estar orgulloses de les branques que
sostenen i alimenten. I que els brots
més novells reconeguessin la soca i
les arrels de les que han nat i les
sostenen.
Però no podem allargar indefinidament
aquesta reflexió. La taula de l’Eucaris-
tia ens espera. Es la taula de la Casa
del Pare on ja seuen de manera plena
aquests 73 residents difunts. Nosal-
tres, encara de manera incompleta,
com en una imatge, en un sacrament,
ens hi asseurem també i rebrem el pa
que ens dóna força per seguir fent que
el món, cada vegada més, s’assembli
a la Casa del Pare.

Avisos de la Parròquia

Unció dels malalts

Cada parell d’anys, aprofitant el temps de pasqua, origen dels sagraments, i amb els olis recentment beneïts el dimecres
sant, oferim la possibilitat de rebre el sacrament de la Unció dels Malalts.
Farem una celebració comunitària diumenge dia 4 de maig a les 18 hores a Sant Salvador. Les persones que sentin el
pes de la malaltia o de l’edat i vulguin rebre el sacrament, ens haurien d’avisar als capellans al Centre Social els dilluns
i els dimecres de 19 a 20 hores, o telefonar a la parròquia al telèfon 971836020, o avisar a les monges a la Residència.
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La parròquia informa

Fundació Revista Bellpuig

És agredolç el sentiment d’una
mare quan els seus fills creixen i
s’independitzen. I més agre que
dolç quan una mare no té tantes
energies com abans per atendre
tots els seus fills.
La meva arribada a Artà, ja fa
més de 7 anys, va suposar que un
sol capellà havia d’ocupar el lloc
que abans eren dos que
l’ocupaven. He hagut de viure
moltes vegades el dolor de
significar jo una minva en la
presència i l’atenció a moltes
realitats. I la revista Bellpuig ha
estat una d’elles.
També, fa 50 anys, quan nasqué
Bellpuig, la comunitat cristiana
era una pedrera abundant de
persones que motivades per la
seva fe s’abocaven al servei del
poble. Ara, la comunitat ha tornat
pobre i ha de reconcentrar les
seves minvades forces en la
«transmissió de la fe», en lo
essencial i específic, com diu el
Pla de Pastoral de la Diòcesi.
El grup de redactors de Bellpuig
han hagut d’espavilar-se i dur
endavant la revista amb tot el
recolzament moral, però amb
poca implicació material de la
parròquia. I ha arribat el moment
en que aquesta situació de fet
s’ha revestit d’estructura jurídica
amb la nova fundació Revista
Bellpuig.
La parròquia ha donat totes les
facilitats i plena llibertat als
redactors per fer aquest procés.
No podia ser d’altra manera. Una
revista són els qui la fan. I els
redactors, han volgut reconèixer el
paper de la parròquia fent que el
rector de torn sigui president d’honor
de la fundació i disposant que, quan
es dissolgui la institució, tots els seus
béns i drets passin a titularitat de la
parròquia. S’agraeix aquesta actitud.

Es podien haver pres diverses opcions
per constituir la fundació. S’ha optat
per un patronat no tutelat, totalment
autònom per organitzar el relleu dels
seus membres i elegir el president i els
càrrecs. De fet, s’ha acabat la tutela
de l’Església sobre la revista. El
patronat queda totalment lliure per
pilotar el seu futur. Aquesta obertura

total té moltes possibilitats i també
potser s’obri a molts de perills. De la
parròquia volem desitjar sort i encert
a la fundació, i, per suposat,
comprometre la nostra col·laboració
des del lloc que hi tenim i acceptam
amb actitud positiva.

PRIMER DE MAIG: DIADA PARROQUIAL A 
S’ERMITA 
 
 

 

PUJADA A 
S’ERMITA I 

PAELLA 
POPULAR 

A BENEFICI DE L’OBRA DE LA SACRISTIA 
 
 
 
 
 

DONATIU: 10 euros. Inclou  paella, ensaïmada i 
beguda. 
Venda de tikets: Esglésies abans i després de les 
misses, al Centre Social, farmàcia Ladària (Pça. 
Marxando), Botiga Ca’n Cabrer i forn Ca’n Leu. 
 

de la parròquia
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L’anticatalanisme té una llarga història
A l’anterior número del Bellpuig (n.
787), donava unes pinzellades per
mostrar que hi ha hagut una
manipulació política dels mallorquins i
valencians, dient que hi ha tres
llengües d’arrels diferents, amb la
intenció de dur endavant la vella
estratègia de «separa i guanyaràs».
Molts de mallorquins i alguns artanencs
han caigut en la trampa política (no
científica) i s’han empassolat la
mangarrufa, interioritzant la doctrina
de l’opressor, que té com a principal
objectiu dissoldre les diferències dins
l’Espanya «una, grande y libre».
Aquest pic per a aquells que no han
percebut, mal siguin prou evidents, les
mostres més recents dels atacs a la
nostra llengua, la seva unitat i
l’anticatalanisme, retrauré unes
poquetes mostres de les moltes que
podria treure, perquè es vegi que la
cosa ve enverinada de temps enrere
ferm.
Com tothom sap, l’onze de setembre
de 1714 Catalunya va ser derrotada
per les tropes de Felip V de Borbó,
perdent les llibertats i les seves lleis
que tenia com a nació sobirana; i
patint la prohibició de la seva llengua
i cultura. (Vide: Decret de dissolució
de la Generalitat, del 16 de setembre
de 1714, dictat per José Patiño).
Aquell mateix any Patiño comenta en
una resposta a una «Consulta del
Consejo General de Castilla»: (Los
catalanes) «Son apasionados a su
patria, con tal exceso que les hace
trastornar el uso de razón, y solamente
hablan en su lengua nativa...»
El 13 de juny de 1715 una part de
l’informe de Patiño diu: «Que en las
escuelas no se permitan libros en lengua
catalana, escribir ni hablar en ella
dentro de las escuelas y que la doctrina
cristiana sea y la aprendan en
castellano...»
El «Consejo de Castilla»: «No se deben
elegir medios flacos y menos eficaces,
sino los más robustos y seguros,
robándoles de la memoria a los

Cathalanes todo aquello que puede
conformarse con sus antiguas abolidas
constituciones, ussàticos, fueros y
costumbres».
El 16 de gener de 1716 es dóna el
Decret de Nova Planta, que encomana
al Capità General i a la Real Audiència
el Govern de Catalunya amb un nou
sistema administratiu i polític
absolutista.
El 29 de gener de 1716, hi ha una
«Instrucción secreta» que el Fiscal
del «Consejo General de Castilla»
transmet als corregidors de Catalunya
que diu així: «La importancia de hacer
uniforme una lengua se ha reconocido
siempre por grande, y es una señal de
dominación o superioridad de los
Príncipes o naciones, ya sea porque la
dependencia o adulación quieren
complacer o lisonjear, afectando otra
naturaleza con la semejanza del
idioma, o ya sea porque la sujección
obliga con la fuerza». I més endavant
diu: «...pero como a cada Nación
parece que señaló la naturaleza su
idioma particular, tiene en esto mucho
que vencer el arte y se necesita de
algún tiempo para lograrlo, y más
cuando el genio de la Nación como el
de los catalanes es tenaz, altivo y
amante de las cosas de su país, y por
esto parece conveniente dar sobre
esto instrucciones y providencias muy
templadas y disimuladas, de manera
que se consiga el efecto sin que se
note el cuidado...»
El 1755 a Mataró, el Provincial dels
escolapis escriu el següent Decret:
«Nos complacemos mucho en que
(conforme al Capítulo Provincial)
todos nuestros religiosos hablen entre
sí en castellano y a todos mandamos
hablen entre sí y con los demás, o en
latín o en castellano, so pena de pan y
agua cada vez que tuviesen con los
nuestros conversación tirada en
catalán».
L’article VII de la Reial Cèdula del 23
de juny de 1768 prohibeix el català a
l’escola, fins i tot que els alumnes el

xerrin i la Cèdula Reial del 24 de
desembre de 1772 prohibeix el català
als llibres «de mayor y menor» de
mercaders i comerciants.
Una Instrucció Reial de 1801 diu: «En
ningún teatro de España se podrán
representar, cantar, ni baylar piezas
que no sean en idioma castellano».
Un Reial Decret de 1902, manifesta
que els mestres que ensenyin amb un
idioma o llengua que no sigui el castellà,
«serán castigados... separados del
Magisterio oficial, perdiendo cuantos
derechos le reconoce la ley».
Una Circular de 1940 del Governador
de Catalunya amenaçava dient: «...
todos los funcionarios..., que... en acto
de servicio, dentro o fuera de los
edificios oficiales, se expresen en otro
idioma que no sea el oficial del Estado,
quedarán ipso facto destituídos, sin
ulterior recurso».
A Internet es poden trobar moltes
pàgines web destinades a malmenar
el català i Catalunya.
Si qualcú encara no se n’ha temut que
ens volen dur com a menets de cordeta
per voler fer-nos creure que la Mare
de Déu nom Bet i que ens beguem els
coverbos que ens volen vendre els
hereus del Felip V i d’en Franco, que
faci es cap viu perquè s’exposa a fer
el ridícul.
I al Senyor Delgado, batle de Calvià,
li diria que al manco tengui la mica de
coherència de parlar en l’incoherent
«balear» que defensa, i no l’idioma del
«imperi», perquè si no li podrem aplicar
allò de: «què sap s’ase d’ensafranar si
mai ha menjat espiciat?».

Mariano Moragues
Vocal de l’OCB

carta al director
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• Jardineria
• Construcció
• Eines
• Nàutica
• Bricolatge
• Productes piscines
• Pintures, etc.
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07570 Artà – Illes Balears
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jaumeipep@cristaleriaarta.com

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.

Judo

3 nous cintos negres per al Renshinkan
Dissabte passat a les instal·lacions del
Renshinkan es va dur a terme el
lliurament d’aquests nous guardons,
màxima aspiració per a tots els
practicants d’aquest esport. Els
protagonistes van ser: Margalida Roig
Carrió, 2º dan judo. Tomàs Collado
Barceló i Miquel Horrach Beurkolz,
1º dan.

esports
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173 esportistes van disputar la 13ª edició del Trofeu d’Artà de judo per a l’edat escolar
2008

Aquests dies passats, una vegada
més, el poliesportiu de Na Caragol va
ser l’escenari per a la celebració del
trofeu de judo infantil.176 van ser els
joves esportistes que van participar
en aquesta nova edició i 18 les escoles
participants: Taikukan  de Sineu, Frai
Juniper Serra de Petra, de Manacor hi
havia representants del Renshinkan,
del col·legi La Puresa, del Simó
Ballester, de Jaume Vidal, d’És
Canyar, de Sa Torre, d’Antoni Maura,
de S’Illot es presentaren  Talaiot,
Mestre Guillem Galmés de Sant
llorenç, Punta de n’Amer de Sa Coma,
Jaume Fornaris i Reshinkan de Son
Servera, S’Alzinar deCapdepera,
Renshinkan Cala Rajada, i els
amfitrions Poliesportiu Na Caragol i
Col·legi Rosa del Vents de la Colònia.
S’inicià l’acte amb les paraules de
benvinguda per part del batle Rafel

El Judo Renshinkan obté la millor classificació del Campionat de Mallorca escolar

Gili i la clausura va córrer a càrrec del Regidor d’Esports Sr.Manolo Galán. En
definitiva una brillant jornada amb una impecable organització com ens té
acostumats el Renshinkan.

Molt bé els joves esportistes del
Renshinkan en el passat Campionat
de Mallorca.10 medalles d’or, 3 de
plata i 2 de bronze el converteixen en
el club millor classificat de la nostra
illa. Per darrere quedaren el Taikukan
de Sineu amb 8 medalles d’or, el
Mallorca Nort Judo, i l’ Olímpic amb
5, el Dojo Muratore amb 3 i el Samurai
amb 2.Les categories que hi havia en
joc eren la sub 13 (11 i 12 anys), la sub
15 (13 i 14 anys) i la sub 17 (15 i 16
anys). Els protagonistes del
Renshinkan foren els següents:
Medalla d’or: Antoni josep Martinez,
Pau Rodríguez, Jaume Sureda, Jaime
Martínez, Carme Sureda, Sandra
Beltran, Neus Tizon, Neus Pou,
Cristina Ortega i Maria Ortega.
Medalla de plata: Oliver Snapauff,
Albert Julià i M. Del Mar Martí.
Medalla de bronze: Aina Sureda i
Lluís Grimalt.

esports
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* 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

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Una altra vegada més hem de comentar
la gran victòria aconseguida per el cavall
francès Krak Mutin, a mans del seu
propietari Gabriel Pascual a la carrera
concertada per a conductors amateurs a
l’hipòdrom Municipal de Manacor. En
aquesta carrera Krak va guanyar
fàcilment la cursa amb un temps de 1.17
sobre 2.050 m. També hem de recalcar
la bona carrera de Mendel, representant
de la quadra Es Pou d’Es Rafal, que fou
tercer amb un registre de 1.17.La líder de
la regularitat, l’egua My Dream, quadra
So Na Sopa, va finalitzar en quarta posició
i la representant d’Alessia Sánchez, Noa
de France, també va sumar un punt el seu
casiller. Per a finalitzar parlarem del
cavall nacional Mariano que s’ha
convertit amb la primera adquisició de la
nova quadra Es Pou Colomer. Es tracta
de un cavall de 5 anys fill de Scotty Lobell
i Taura i que destaca per la seva velocitat
ja que té un rècord de 1.16 aconseguit a
l’hipòdrom de Son Pardo.

Krak Mutin a mans del seu propietari Gabriel Pascual
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 12 13 19 20

GENTILLE DE NUIT 1.18 24

GLEAM BOWL 1.18 1

HACKER BLACK 1.17 6

JOLI DE FRANCE 1.17 22

KRAK MUTIN 1.14 26 1ER 4
LAMBRO BRANCH 1.17 7
LARISOL POU RAFAL 1.16 13

L’AUBA VX 1.20 1

LE CLARAY VX 1.18 16

MACCROWN 1.23 2

MARIANO 1.16 22 3ER 2
MAS T 1.19 2

MAX FORTUNA PV 1.14 18

MENDEL 1.16 18 3ER 2
MENDOCITO VX 1.21 1

MIRIFILA VX 1.19 2
MOUSOL POU RAFAL 1.19 7

MY DREAM 1.17 33 4RT 1
NOA DE FRANCE 1.20 18 4RT 1
ONA POU RAFAL 1.22 6

ORGULLOS MAR 1.25 2

RANQUING CORRESPONENT AL MES D’ABRIL
LIDER:  MY DREAM

NOM DEL CAVALL PUNTS 

Botiga d’artesaniaBotiga d’artesaniaBotiga d’artesaniaBotiga d’artesaniaBotiga d’artesania
«Na Picarandau»«Na Picarandau»«Na Picarandau»«Na Picarandau»«Na Picarandau»

C/ Nou, 26 (Artà)

Objectes de tot tipus, fets a mà.  Regals
molt originals pel dia de la mare.

Obert dies feiners de 17,30h a 20,30h.
Dissabtes

De 10,30h a 13,30h. Dia 1 de maig estarà obert.
Tel. 971-836876 / 626-305656

A N U N C I

Aprovat en Assemblea General extraordinària de dia 18-04-08  el
plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’adjudicació de
l’explotació del bar restaurant del Club Nàutic de la Colònia de Sant
Pere, es posa en coneixement dels interessats les principals
característiques concurs:
1. OBJECTE. Explotació del bar restaurant del Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere
2. TERMINI D’EXECUCIÓ: 1 any  prorrogable.
3. TIPUS:  1r any a convenir.
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES. Finalitzarà el dia
9 de maig de 2008  a les 12.00 hores.

Artà, 22 d’abril de 2008
El president,

Signat: Luis López Fernández

CLUB NAUTIC DE LA
COLONIA DE SANT PERE

Dimecres Dimecres Dimecres Dimecres 7777 de maig de maig de maig de maig tendrtendrtendrtendràààà lloc la reunilloc la reunilloc la reunilloc la reunióóóó de la de la de la de la 

ComissiComissiComissiComissióóóó de Festes de Sant Salvador. de Festes de Sant Salvador. de Festes de Sant Salvador. de Festes de Sant Salvador. 

En aquesta reuniEn aquesta reuniEn aquesta reuniEn aquesta reunióóóó es determinares determinares determinares determinaràààà el programa de el programa de el programa de el programa de 

festes (concerts, exposicions, dies, horaris, etc.).festes (concerts, exposicions, dies, horaris, etc.).festes (concerts, exposicions, dies, horaris, etc.).festes (concerts, exposicions, dies, horaris, etc.).

La reuniLa reuniLa reuniLa reunióóóó comencomencomencomenççççararararàààà a les a les a les a les 21 h21 h21 h21 h,,,, a la sala de a la sala de a la sala de a la sala de 

reunions del Teatre dreunions del Teatre dreunions del Teatre dreunions del Teatre d’’’’ArtArtArtArtàààà....

Regidoria de Festes
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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.

Futbol

3a Divisió
CE Artà  1  -   Atl. Ciutadella  1
C E Artà: Bisbal, Ramon, Femenias,
Cota, Terrassa, Gaya (Jordi 46’),
Nieto, Gaxón (Reyes 76’), Dalmau,
Tous i Victor (Genovard 88’).
Atl.Ciutadella: Barcelo, Gaimundi,
Regginatto (Enrich 89’), Gil Romero,
Gasparini, Santiago, Berto (Jesús 87’),
Marcos, Alzina, Juanlu (Gabriel 84’),
Edgar.
Gols: 1-0 Ramon (10') 1-1 Alzina
(29').
Alcúdia  0  -  CE Artà   0
Alcúdia: Balti, Cañellas, Rayó
(Llabres 80’), Garcia, Olmos, Aguado,
Tomas, Xisco, Jordi, Anselmo (David
Garcia 24’), Sergio
C E Artà: Bisbal, Ramon, Jordi,
Femenias, Terrassa, Victor
(Genovard 89’), Gaya (Tous 70’),
Nieto, Gaxón, Dalmau, Serralta
(Reyes 61’).
L’Artà aconsegueix dos empats que
li permeten sumar dos punts
importantíssims per continuar fora de
les places de descens. El primer empat
es va produir a Ses Pesqueres contra
l’Atl. Ciutadella, un equip potent que
ja no es juga res a la temporada. Tot
i això els menorquins demostraren les
seves ganes de guanyar en tot
moment i no ho posaren gens fàcil a
l’equip artanenc, que va haver de
defensar l’empat amb totes les forces
i només la sort i les bones

intervencions d’en Bisbal van permetre
als nostres no encaixar més gols.
L’equip de Ciutadella va demostrar
en tot moment la seva major qualitat
tècnica, però aquest fet no va intimidar
els jugadors artanencs que
respongueren  amb treball i sacrifici
dins el camp, fet que els va permetre
avançar-se en el marcador amb un
gol d’en Ramon. No durà gaire l’alegria
ja que just 15 minuts més tard Alzina
va aconseguir l’empat pels visitants.
Tot va continuar igual a la segona
meitat fins que en el minut 88 de partit
l’àrbitre va xiular un penal sobre Víctor
que va suposar l’expulsió del porter
menorquí. Aquesta jugada hagués
pogut canviar el resultat final però la
bona intervenció del segon porter,
Jesús, va evitar que els tres punts
quedessin a Ses Pesqueres.
L’altre empat es va produir a Alcúdia.
Va ser un partit sense gaire història i
marcat pel fort vent que bufava, on els
locals tot i no jugar-se res varen dur el
pes del partit cercant el gol en tot
moment, jugant amb la tranquil·litat
que els dóna el fet de ja haver complit
els seus objectius. L’Artà per la seva
part va saber defensar en tot moment
el zero de la seva porteria sense passar
massa dificultats gràcies al bon treball
defensiu de tot l’equip, i a més cercant
en tot moment sorprendre a l’equip
local al contraatac. El més clar va ser
un possible penal, com no, sobre en

Víctor que l’àrbitre no va veure. Al
final un punt a fora casa que sempre
és positiu.

Juvenils
CE Artà  0 -  Cardassar  2
C E Artà  3 – Col. Sant Pere 1
Alineació: Cristian Alba, Marc
Strunk, Ismael De Jesus, Jaume
Bover, Alejandro Bajo, Alejandro
Molina, Joan Genovard, Antoni Serra
, Alberto Fernandez , Juan Francisco
Duran, Joan Alzamora, Aitor Joaquin
Galan, Antoni Gil, Ruben Moll, Lluc
Riera.

 Cadets
Llosetí  0  -  CE Artà 3
C E Artà 2 -  Barracar  1
Alineació: Ignasi Maria, Carlos
Torreblanca, Antoni Flaquer, Sebastia
Coll, Jorge Martin, Pau Riera, Antoni
Carrio, Jon Pascual, Andreu Sureda,
Bernat Reynes, Cristian Felipe
Bolaños, Andreu Bover, Omar, Jordi
Galeano

Infantils F-11
Alaró 1  -  CE Artà  2
CE Artà 3  -  Platges de Calvia 1
Alineació: Joan Massanet, Antonia
Navarro, Pere Francesc, Llorenç Tous,
Pere Adrian, Xavier Darder, Jose
Maria Fiol, Pere Agusti, Joan Riera,
Joan Danus, Gaston Daniel, Joan Arto,
Reduudne Ayadi, Carlos Andres.
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Infantils F-7
CE Artà 4  -  Petra 3
La Victòria 6  -  CE Artà  3
Alineaciò: Joan Artigues, Francisco
Vega, Josep Amer, Carlos Andres,
Edgar Nelson, Joan Segui, Joan Pons,
Emili Navarro, Joan Sevillano,
Reduudne Ayadi, Joan Girart, Adrian.

Alevins
CE Artà  6 -  Llubi 2
Alineació: Andreu Quintanilla, David
Carmona, Joan Marc Paris, Joan Riera,
Joan Francisco Carrio, Miquel Llinas,
Pedro Martin, Francisco Javier Reyes,
Jonathan Romero, Pau Toreau, Antoni
Cassellas.
Sant Salvador 3 -  Barracar 1
Sineu 0 -  Sant Salvador 4
Alineació: Jonatan Guntenaar Alba,
Josep Bisbal Zafra, Josep Tous Garau,
Pedro Pascual Ginard, Joan Massanet

Palou, Aaron Vega Vaca, Antoni Moll
Moreno, Jaume Ojeda Febrer, Joaquin
Riutort Stern, Antoni Vandrell Mas,
Josep Sosa Maria.

Benjamins F-7
CE Artà  3  -  Escolar 2
Alineació: Julian Mielcarek,
Francesc Sanso, Miquel Ramon, Toni
Ginard, Miquel Gomis , German
Colomer, Sergi Lopez.

Benjamins F-8
Cardassar  3  -  CE Artà 5
Alineació: Jeroni Artigues, Jose
Miguel Herrada, Josep Rejon, Barbara
Ginard, Kelvin Joel Santos, Joan
Fornes, Fouad Ayadi, Sacha
Goonessekera, Alejandro Keller,
Gabriel Mestre.

Prebenjamins
Poblera 1 - CE Artà 1
C E Artà 2  -  Pollença  3
Alineació: Carlos Perez, Julian Cano,
Francisco Herrada, Diego Tous,
Giuliano Zizzo, Toni Grillo, Miquel
Ginard, Jaume Andreu, Vizmar Rojas,
Joan Terrassa, Adrià Vendrell.

Viatges Llevant

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Bàsquet
Ràdio. Tota la informació del bàsquet també la podeu seguir setmanalment a través de les ones de Ràdio Artà Municipal,
on cada dilluns i cada divendres, a partir de les 17:30, en Biel Tous ens fa el repàs de com ha anat la setmana esportiva
del C.E. Sant Salvador.

Minibàsquet
Sant Salvador «Borinos.com»   59
Colonya Pollença   9
Partit jugat entre dos dels equips
capdavanters de la classificació. Els
«minis» d’Artà sortiren molt
concentrats i oferiren moments de
bon joc durant els tres primers quarts,
molt superiors a l’equip contrari, que
es presentà amb dues baixes i que féu
que en cap moment presentàs cap
tipus de problemes a l’equip d’Artà.
Destacarem la bona defensa i la
facilitat que tingueren per anotar.
Sa Pobla   50
Sant Salvador «Borinos.com»   78
Per circumstàncies diverses l’equip
de Minis d’Artà es presentà a la pista
de Sa Pobla amb una sèrie de baixes
que foren substituïdes per dos jugadors
pre-minis. Tots dos jugadors tingueren
una bona actuació, executant en tot
moment allò que se’ls demanà.
S’inicià el partit, per tant, amb dubtes
per saber com es comportaria l’equip
davant aquesta situació.
Els tres primers quarts foren
igualadíssims (al descans s’arribà amb
una victòria del nostre equip per la
mínima 26-28). Ara bé, igual que ja
ocorregué en el partit disputat a Artà,
l’equip de Sa Pobla es basa en el joc
bàsicament d’un únic jugador, i a
mesura que avança el partit, i en els
quarts que aquest jugador havia de

descansar l’equip pobler baixa molt el
seu rendiment, circumstància que
l’equip artanenc aprofità per rompre
el partit. Això succeí durant el quart
quart (volem mencionar especialment
la intensitat amb què els jugadors
jugaren en aquest quart), diferència
que sabé administrar en el que quedava
de partit.
Sant Salvador «Borinos.com»   60
Bàsquet Inca   9
Partit molt còmode el disputat el passat
divendres on es demostrà una vegada
més la superioritat de l’equip local.
Com a curiositat, ressenyar que aquest
fou el mateix marcador del partit
d’anada i que més vegades s’ha repetit
durant la temporada, ja és la quarta
victòria que l’equip tanca amb aquest
marcador.

Infantil masculí 2
CAIXA RURAL ARTÀ   70
Campos   20
Marcadors Parcials: 1er: 13-8, 2on:
30-3, 3er: 25-8, 4rt: 2-1.
Jugadors:  Jesús Font, Joan Ginard,
Ismael Lucena, Enric Mas, Joan
Riutort, Jeroni Tello, Jaume Fullana,
Jeroni Esteva i Francesc Palou.
Al primer quart sortírem molt confiats
perquè dins Campos havíem guanyat
de 46 i mentre fallàvem molts de tirs
de davall cistella, el rival aprofità per
fer punts bastants fàcils.

Al segon període gràcies a la nostra
forta defensa robàrem moltes pilotes
i poguérem córrer ràpid el contraatac
per així aconseguir un avantatge de
32 punts al descans.
Al tercer quart seguírem intensos en
defensa per no donar cap opció de
remuntar al rival i continuàrem
massacrant la cistella rival a base de
contraatacs.
Al primer minut del darrer període
tancàrem el marcador i aprofitàrem
per practicar diferents sistemes de
joc.
Destacar la bona defensa feta durant
el segon i tercer període i com aspecte
negatiu, la resposta d’algun jugador
nostre al joc brut que utilitzà el Campos
quan es trobà perdut.
Eliminat: Enric Mas.

Cadet masculí
Flexa, 66
Manacor, 85
(15-26, 16-14, 16-19 i 19-36)
Partit jugat el dissabte dia 17 d’abril a
les 20.30 hores en el pavelló de na
Caragol d’Artà.
Bon partit dels nostres jugadors, encara
que si un no el va veure en directe i tan
sols li conten el resultat final, pot dir
que va ser una pallissa. L’equip
artanenc sempre va anar per darrere
en el marcador, però llevat del darrer
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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.

quart la diferència era recuperable. El
ritme del partit va ser frenètic, con
feia molta estona que no es veia cap
partit així a na Caragol. Cal dir que
l’equip manacorí va líder d’aquesta
categoria i que els nostres jugadors
varen estar a la seva altura.
Enhorabona a tots.
L’estadística va ser:  Rosselló, A.
(20), Strunk, R. (15), Nicolau, J. (11),
Femenias, T. (2), Tous, B. (0) – 5
inicial - Merenciano, J. (8), Ferrer, M.
A. (5), Sánchez, I. (3), Reyes, J. A.
(1), Tauler, M. (1), Ramírez, R. (0),
Eliminats:  Nicolau, J., Ferrer, M.A.,
Tauler, M., Strunk, R.
Santa Maria, 91
Flexa, 79
(13-18, 21-20, 21-15, 18-20 i 18-6)
Partit jugat el dissabte dia 19 d’abril a
les 18.30 hores en el pavelló del Santa
Maria.
Segon partit en tres dies i tercera
derrota consecutiva per al nostre equip
que va ser incapaç de superar un
equip que durant la primera volta a
Artà li havia guanyat de 50 punts.
L’equip artanenc va començar el partit
amb un petit però còmode avantatge
que feia pensar que els nostres jugadors
aconseguirien un altre cop la victòria,
va forçar la pròrroga amb un triple
d’Arnau Rosselló en el darrer segon
del partit, però a la pròrroga, els
jugadors locals varen estar molt més
encertats i aconseguiren la victòria,
això demostra que qui perdona no
pisca i per això és el que li va passar
al nostre equip.

L’estadística va ser:  Sánchez, I. (24),
Reyes, J. A. (16), Ferrer, M. A. (6),
Femenias, T. (4), Tous, B. (0) – 5
inicial - Tauler, M. (15), Rosselló, A.
(10), Nicolau, J. (2), Ferrer, J. (2),
Ramírez, R. (-)
Eliminats: Sense eliminats

2ª autonòmica femenina
HNOS. PALLICER PONS   47
Calvià   77

1ª autonòmica femenina
GASÓLEOS MALLORCA   53
Sant Llorenç   67
GASÓLEOS MALLORCA   46
Campos   50
Bàsquet Manacor   60
GASÓLEOS MALLORCA   61

Autonòmica masculina
Sant Josep  61
HORMIGONES FARRUTX   76
Bon partit el que disputarem a Sant
Josep. Des del primer moment vam
comandar en el marcador, gràcies
que nosaltres jugàvem molt tranquils
en atac i estàvem molt seriosos en
defensa, no deixant-los córrer el
contraatac.
Així ja arribàrem al descans amb
avantatge de 14 punts, 26-40.
Al tercer quart també vam començar
molt bé, jugant igual que al primer
temps, cosa que va fer que agaféssim
més avantatge en el marcador, que va
arribar a ser de 25 punts.
Però al darrer quart els de Sant Josep
van fer pressió a tot camp, que unida

al cansament acumulat que ja dúiem,
provocà un parell de pèrdues de pilota
que els va permetre col·locar-se a 12
punts a falta de 5 minuts. Llavors vam
sebre controlar el partit i vam poder
aconseguir la victòria que ens dóna la
salvació matemàtica.
Son Cotoner   74
HORMIGONES FARRUTX   39
Partit sense història el disputat el
passat dimarts dia 15 al poliesportiu
de Son Cotoner. L’equip artanenc va
sortir molt relaxat, circumstància que,
unida al cansament que va suposar el
partit anterior contra el Sant Josep, va
saber aprofitar l’equip local per anar-
se’n en el marcador ja al primer quart.
La nota negativa va ser la lesió del
pivot Xavi Lliteres, que va sofrir una
torçuda de turmell al començament
del partit.
HORMIGONES FARRUTX   48
C.B. Calvià   63
Partit disputat el passat diumenge dia
20 al poliesportiu de Na Caragol.
Primer quart horrible dels artanencs,
el qual va acabar amb avantatge
visitant per 6-17. El segon quart va ser
ben diferent, ja que la zona plantejada
pels nostres jugadors va crear molts
problemes als visitants, cosa que va
permetre recuperar l’avantatge que
hi havia en el marcador i arribar al
descans amb avantatge local per 28 a
25. Ja al segon temps l’equip de Calvià
va aconseguir rompre la zona local,
cosa que els permeté anar-se’n en el
marcador, i mantenir aquesta distància
fins al final del partit.
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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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ÍCARO ARTÀ, SOTS-CAMPIÓ DE MALLORCA I SOTS-CAMPIÓ DE BALEARS CADET FEMENÍ

Campionat de Mallorca cadet femení
Els dies 11, 12 i 13 d’abril es celebrà
al poliesportiu «Na Caragol» d’Artà
el Campionat de Mallorca cadet
femení de vòlei. Si la setmana anterior,
el Club Vòlei Artà va organitzar,
juntament amb la Federació Balear
de Voleibol i l’Ajuntament d’Artà, el
campionat infantil, en aquesta ocasió
organitzà el campionat cadet.
L’ambient que es va viure els tres dies
va ser impressionant, sobretot el
diumenge, on el pavelló es va omplir
per veure la gran final entre els dos
equips imbatuts del campionat, l’Ícaro
Sóller i l’Ícaro Artà. L’Ícaro Sóller
s’havia guanyat la classificació com a
primer del grup b, i l’acompanyava
l’Esporles com a segon; l’Ícaro Artà
havia quedat primer del grup A i l’Ícaro
Sant Josep segon del grup A.

Divendres 11
Ícaro Artà 3
Esporles 0
Ícaro Artà: Pilar García, Aina Riera,
Aina Ferragut, Xisca Puigserver,
Katty Sense, Maria Bel Llinàs, Carme
Sansó, Maria Blanca Banús, Antònia
Maria Carrió, Maria Francisca Infante,
Maria Bel Silva i Victòria Quintanilla.
Lliure, Bel Puigserver.

Ícaro Sóller 3
Ícaro Sant Josep 0

Dissabte 12
Ícaro Artà 3
Ícaro Sant Josep 0

Ícaro Sóller 3
Esporles 0

Diumenge 13
Ícaro Sant Josep 3
Esporles 2

Ícaro Artà 0
Ícaro Sóller 3

L’equip artanenc va
començar molt fort el

campionat, superant el divendres amb autoritat
l’Esporles, tal com ho demostren els parcials. El
primer partit d’un campionat així és sempre difícil,
ja que no es pot fallar, i a vegades els nervis poden
trair. Les d’Artà però no donaren cap opció a les
rivals, i empeses pel nombrós públic assistent,
superaren «amb nota el primer examen». L’objectiu
pels 4 equips era clar, quedar entre els dos primers
per poder disputar el Campionat de Balears i una
vegada aconseguit això, guanyar el Campionat de
Mallorca. El Sóller també es va imposar al Sant
Josep per 3 a 0, encara que va ser una mica més
disputat que el partit anterior. El dissabte, els dos
clars favorits, l’Ícaro Sóller i l’Ícaro Artà podien
segellar el pas al campionat de Balears i així va
ser. El conjunt artanenc es va desfer del Sant
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Especialitats en

Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.

Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat

Gran Via, 42  - 07570 - Artà
Tels: 971 836231-971 836332

Fax.971 836711

C/ Elionor Servera, 121-B
07590-Cala Rajada
Tel/Fax 971 564 302

ESCOLA DE XÓFERS, S. L.

Informa de l’ampliació de l’oficina de Cala Rajada
A partir d’ara obrirem de  9,30 a 13,00 i  de 16,30 a 20,00

Cursets intensius ( 15 dies )
Matins i horabaixes

Informa’t dels cursos de  A.  (moto), abans de l’1 de setembre en noves normes
Rapidesa, eficàcia i bon nivell d’aprovats

2008

Ho patrocina:

Ir descens
urbà 

d’artà

Concentració a les 16 h

PREU
S’Escapada Inca - Campos

PRE- INSCRIPCIONS

Ajuntament d’artà tel 609 309 443 15 euros 
fins dia 25 d’abril

Plaça del conqueridor
INSCRIPCIONS

20 euros
a partir del 26 d’abril

Dissabte 3 de maig

Recorregut:

•Escales Sant Salvador

•Plaça de l’Ajuntament

•Carrer antoni blanes

•Plaça del Conqueridor

( Sortida )

( arribada ) 

Ho organitza:

esports
Josep per 3 a 0, en un encontre on es va haver de
treballar de valent, sobretot en el segon i tercer set, i el
Sóller va fer el mateix amb l’Esporles.  El diumenge era
el partit esperat per tots i sobretot pels conjunts d’Artà
i Sóller, i el pavelló es va «vestir» de gala per acollir
aquest partit. Les grades presentaven un aspecte
increïble en quant a públic i el partit no va defraudar
ningú, tot i que els aficionats artanencs no varen poder
veure la victòria del seu equip. El partit va començar
amb uns punts d’avantatge pel Sóller, gràcies a un bon
servei, però que ràpidament foren neutralitzats per les
artanenques. Novament el Sóller va agafar avantatge
en el marcador i en aquesta ocasió la va saber mantenir
fins al final. El segon set va començar igualat i fins i tot
les artanenques aconseguiren uns punts d’avantatge,
13 a 10, i la grada gaudia amb el joc. Amb aquest
marcador, 10 serveis consecutius del Sóller capgiraren
el set i el deixaren pràcticament sentenciat, 13  a 20. Al
final 25 a 19 i 2 a 0 pel Sóller. Ja no hi havia marge
d’error i les d’Artà sortiren a per totes. El remat de
l’equip solleric seguia fent mal, sobretot per 4, però la
defensa artanenca ja el començava a neutralitzar. El
marcador es col·locà amb un esperançador 16 a 10;
després 19 a 16, però una sèrie d’errades novament en
recepció el deixaren 19 a 21. Aquí, punts dels dos
equips però les de la Vall estigueren més encertades i
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www.satafona.com

Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos

Sopars d'empresa
i companyerisme

Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat

esports
el guanyaren 23 a 25, i amb ell el partit
i el Campionat. El públic assistent
premià i reconegué l’esforç dels dos
conjunts que correspongueren les
jugadores dels dos conjunts.
El lliurament de trofeus anà a càrrec
del Sr. Antoni Turrión, President de la
Federació Balear de Voleibol; el Sr.
Manuel Galán, regidor d’esports de
l’Ajuntament d’Artà i el Sr. Pep
Alzina, president del Club Vòlei Artà.

Campionat de Balears cadet
femení
Sense temps per digerir la derrota, els
dies 18, 19 i 20 es celebrà en el
poliesportiu Blanquerna, del Pont
d’Inca, el Campionat de Balears cadet
femení, amb la participació del campió
d’Eivissa, Sa Murada; el campió de
Menorca, Escoles Esportives de
Ciutadella i el campió i sots campió de
Mallorca, l’Ícaro Sóller, i l’Ícaro Artà.
Aquest campionat seria el que
decidiria el representant de Balears
en el Campionat d’Espanya i l’equip
artanenc hi tenia depositades moltes
esperances però no va poder ser.

Divendres 18
Ícaro Artà 3
Sa Murada (Eivissa) 0
25-10 / 25-20 / 25-11
Ícaro Artà: Pilar García, Aina Riera,
Aina Ferragut, Xisca Puigserver,
Katty Sense, Maria Bel Llinàs,  Carme
Sansó, Maria Blanca Banús, Antònia
Maria Carrió, Maria Francisca Infante,
Maria Bel Silva i Bel Puigserver.
Lliure, Victòria Quintanilla.

Ícaro Sóller 3
E.E Ciutadella 0
Dissabte 19
Ícaro Artà 3
E.E Ciutadella 0
25-12 / 25-17 / 25-15
Ícaro Sóller 3
Sa Murada Eivissa 0
Diumenge 20
Ícaro Artà 1
Ícaro Sóller 3
11-25 / 18-25 / 25-15 7 25-16
Sa Murada Eivissa 3
E.E. Ciutadella 2
L’equip artanenc començà molt fort
davant el representant pitiús en el
sempre difícil primer partit. En el
primer set s’escaparen ràpidament
12 a 3, demostrant el gran moment de
joc de les artanenques. L’Eivissa ja
no pogué reaccionar i el set caigué del
costat artanenc. El segon set va ser
més igualat, encara que les d’Artà
sempre disposaren de mínims
avantatges en el marcador. El major
encert atacant de les artanenques
decidí el segon set. El tercer va ser
semblant al primer, amb l’equip
eivissenc entregat i els d’Artà
llançades. El segon partit enfrontava
l’equip artanenc amb el campió de
Menorca, E.E. Ciutadella, que
comptava amb dues jugadores de la
selecció balear cadet, i per tant,
semblava més complicat que el
d’Eivissa. Les d’Artà seguiren amb el
mateix encert del primer partit i amb
un joc molt seriós i en cap moment va
perillar la victòria, encara que el segon

set va ser una mica igualat. Com la
setmana anterior, l’Ícaro Artà i l’Ícaro
Sóller arribaven al darrer partit
imbatuts i per tant, tornava ser la final,
però en aquest cas sols el que guanyàs
tendria el premi del Campionat
d’Espanya. El partit es presentava
complicat i a més, l’equip del Sóller
havia duit una jugadora que no hi era
a Artà, Danira Costa, una jugadora
valenciana, filla del gran jugador
Venancio Costa, de prop de 1’80 i
integrant de la selecció espanyola
juvenil. El primer set va tenir clar
color solleric. Les nostres tenien molts
problemes en recepció i també en
atac, amb grans dificultats per superar
el bloqueig, sobretot el de Costa. El
segon set ja va ser una altra història.
Passats els nervis inicials, les
artanenques es posaren a jugar,
empeses pel nombrós públic. El set va
ser molt igualat amb mínimes
diferències per als dos equips. Amb el
19 a 18 per a les de Sóller, una sèrie
d’errades per part del conjunt artanenc,
juntament amb l’efectivitat del Sóller
decidirien el set per 25 a 19. Amb 2 a
0 en contra ja quedaven poques
oportunitats i les d’Artà, en lloc d’anar-
se’n a baix sortiren a per totes.
Després d’un avantatge inicial del
Sóller, les d’Artà es col·locaren davant
en el marcador i ja no desaprofitaren
l’oportunitat. El bloqueig del Sóller ja
no era tan efectiu i les nostres
començaren a jugar amb el cap, amb
fintes, cercant els espais buits i lluitant
cada pilota en defensa. El Sóller no
sabia com aturar l’excel·lent joc de



 45
25 abril 2008
Número 788

45
 421

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

esports
l’Artà i l’avantatge cada vegada es va
anar fent més gran davant l’alegria de
l’afecció, que animava cada punt com
si fos el darrer del partit. El 25 a 15
demostrava el gran joc artanenc. El
quart set començà molt ajustat, però a
partir del 8 a 8, les de la Vall agafaren
uns punts d’avantatge que foren
insalvables. Al final 3 a 1 per al Sóller
en un gran partit per part dels dos
conjunts. Les jugadores i públic
artanenc, tot i la decepció inicial,
valoraren molt aquest sots-campionat,
ja que s’havien enfrontat a un conjunt
fet per guanyar, a una selecció de
jugadores de diferents llocs amb 4 de
Sóller, 2 de Bunyola, 1 de Petra, 1 del
Cide i fins i tot una de la selecció
espanyola. Les nines estaven
orgulloses d’haver arribat fins a la
final amb un equip «artanenc» i haver
tengut opcions fins al final.
El lliurament de trofeus va anar a
càrrec del Sr. Antoni Peña, gerent de
l’EBE; José Luis Moltó, jugador del

Drac Palma i el regidor d’esports de
l’Ajuntament de Marratxí.

Segona balear masculina
12-04-08
Muro 0
Ferreteria Pascual Artà 3
18-25 / 11-25 / 22-25
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Carles Rodríguez, Tobias Widmer,
Jaume Rodríguez, Joan Martí Maria,
Toni Massanet i Pere Piris.
Victòria important ja que certificava
matemàticament una plaça per jugar
la lligueta d’ascens a primera balear,
un fet històric per al Club Vòlei Artà,
ja que mai l’ha disputada. Els
artanencs, conscients del que es
jugaven, sortiren a per totes i
ràpidament es va veure la diferència
entre els dos conjunts. Els nostres, tot
i que el darrer set va ser més ajustat,
no donaren cap opció a l’equip local i
certificaren el tercer lloc a la
classificació.

Segona balear masculina
19-04-08
Ferreteria Pascual Artà 3
Zanobia Porreres  0
25-22 / 25-22 / 25-15
Ferreteria Pascual Artà: Pau Cabrer,
Carles Rodríguez, Tobias Widmer,
Joan Martí Maria, Toni Massanet i
Pere Piris. Lliure, Jaume Rodríguez.
Partit intrascendent en quant a la
classificació però sí molt interessant
ja que enfrontava el tercer i el quart
classificat de la lliga. Els d’Artà, més
pendents de la lligueta d’ascens que
disputaran a Eivissa els propers 26 i
27 d’abril, provaren jugades noves i
petites variacions en la tàctica, i això
els costà a vegades punts. Els dos
primers sets varen ser bastant igualats
i fins i tot es va haver de remuntar en
el segon set, però l’equip artanenc,
que cada vegada es trobava més
còmode en el camp, va acabar el
partit amb un excel·lent 3r set on
demostrà una clara superioritat. Al
final del partit, celebració i dedicació
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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

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

Compra, venda i arrendament
C/ Sant Lluc, 16
07579 Colònia Sant Pere
Tel. 971 589 512

696282154  / 659549605
inmo@mallorcacolonia.com
 www.mallorcacolonia.com

esports
al públic que setmana darrera setmana
està amb l’equip.

Lligueta d’ascens a primera balear
masculina
Com hem dit abans, l’equip sènior
masculí disputarà els propers 26 i 27
d’abril la fase d’ascens per jugar a la
màxima competició balear. Els partits
del conjunt artanenc seran els
següents:

- Dissabte 26 a les 12’00:
Ferreteria Pascual Artà – Sa
Murada

- Dissabte 26 a les 17’00:
Ferreteria Pascual Artà –
Rafal Vell

- Diumenge 27, a les 10’00:
Ferreteria Pascual Artà -
Manacor

Els dos primers classificats pujaran a
1a balear. Molta de sort!

Campionat de Balears infantil
femení
Coincidint amb la lligueta d’ascens de
l’equip masculí, l’equip infantil femení
del Restaurant Son Bessó disputarà el
Campionat de Balears infantil femení
amb dues places en joc pel Campionat
d’Espanya que es celebrarà a Priego
(Còrdova), un municipi que ja coneix
l’equip artanenc, ja que va ser allà on
debutà en el seu primer campionat
d’Espanya. En principi i si no hi ha
canvis de darrera hora, aquest serà el
calendari del campionat  nostre equip
infantil, que celebrarà al pavelló
Blanquerna del Pont d’Inca, encara

que no està confirmat del tot ni els
horaris ni el pavelló:

JORNADA 1  Divendres  25 d’abril
16:00   Restaurant Son Bessó
Artà -  ADV Sa Murada
18:00   EE. Ciutadella – Ícaro
Sant Josep A

JORNADA 2 – Dissabte  26 d’abril
10:15   Restaurant Son Bessó
Artà – Ícaro Sant Josep
12:15   ADV Sa Murada - EE.
Ciutadella

JORNADA 3 - Diumenge 27
d’abril
10:00   EE. Ciutadella  -
Restaurant Son Bessó Artà

12:00   Ícaro Sant Josep A -
ADV Sa Murada

Diada de vòlei
El dissabte dia 19 d’abril es va celebrar
al poliesportiu «Na Capellera» de
Manacor, una nova diada de vòlei de
la Comarca de Llevant. Hi participaren
Manacor, Son Servera i Artà. El Club
Vòlei Artà hi participà amb 4 equips,
2 alevins i 2 benjamins, més un de mixt
d’iniciació amb el Manacor.
Novament es varen poder veure els
avanços del més petitets del club i
també cares noves respecte a la
darrera diada. El més important és
que s’ho passaren bé i es divertiren
jugant a vòlei.
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

S’ARRENDA
APARCAMENT PER MOTO

Zona d’es Convent

Interessats cridar al Tel. 971 836 438.

Ses gloses de na
Maria Xoroia

«És curiós descobrir
d’un alfabet limitat,
un univers de paraules
de gran poder i varietat.

Simples grafies pintades
escrites damunt papers,
poden dir moltes de coses
o remoure sentiments.

Poden produïr un efecte
compostes damunt un text,
també poden ser pesta
si són tretes de context.

Paraules, de tots, domini
no importa a que altura;
són un fidel patrimoni
que ens deixa nostra
cultura.»

Maria Cassellas.

Del meu recer

La imaginació

Se’ns repeteix sovint que la voluntat fa
miracles, que voler és poder, però això se
sol creure quan la vida ens somriu. Davant
les dificultats fisiològiques i en més o
menys mesura, prest o tard sempre arriben,
la visió optimista sol canviar i tot el que era
de colors va agafant una panoràmica
agrisada.
Voler aconseguir allò que creiem que ens
proporcionarà un estat millor és de pura
lògica, doncs en el fons de cadascú hi
sorgeixen unes ànsies de felicitat. I és
aquest impuls el que ens fa moure i
prosseguir inventant dies de pau i serenor,
malgrat la realitat estigui impregnada
d’ombres que eclipsen les il·lusions. Hom
es pregunta si respòn a la veritat la dita de
voler és poder. La definició qüestionada
ens diu que tots som posseïdors d’una
força il·limitada que equival a la capacitat
per actuar. Quan un actua damunt un
mateix es sol dir que es realitza. Però
aquesta realització té un impediment per
avançar i és la por, la inseguretat... de no
poder, cosa que es pot convertir amb una
acció  paralitzant.
Hauríem de comprovar que aquests
temors no s’han instal·lat sols, per si
mateixos, i és encoratjador veure que són
moltes les persones que utilitzen la força
que brota de l’interior i suposa una teràpia
renovadora que pot aconseguir omplir la
mentalitat d’imaginació exclusivament
positiva.
Això és una veritat palpable, si utilitzem la
imaginació com qui mirar per una finestra,
on només visualitzem un món millor i més
humà, més segur, més net, més responsable

i amb més amor en el sentit vertader
d’aquesta sublim paraula.
La imaginació és una facultat de l’home
que permet representar dins nosaltres
imatges reals o fantàstiques. Suposa un
desenvolupament de la nostra capacitat
creadora. És un fugir de la rutina, entre els
límits que ens envolten.
La història ens mostra nombrosos exemples
de persones que han utilitzat aquest recurs
com a salvació en situacions extremes
(soledat, incomunicació, malalties…). Per
altra banda, està prou demostrat que
mantenir-se ocupats  positivament ha estat
una gran ajuda per suportar els ànims
serens davant dificultats. I que si alimentem
pensaments negatius ens sentirem
desgraciats,  substàncies químiques
beneficioses milloraran, naturalment, la
salut. No oblidem que tots som posseïdors
d’una força misteriosa que és capaç de
canviar o minorar la nostra vida.
Per tant, hauríem de defensar el nostre
món interior, que sovint acostuma a estar
en conflicte amb l’entorn exterior, servant
que els valors humans que tenim a dintre no
es facin malbé. Els pensaments són una
font d’energia renovadora i fa falta posar
il·lusió per desenvolupar el potencial del
nostre pensar amb idees positives per crear
pau i alegria de viure, superant les
contrarietats.
Engendrem energia positiva, imaginant
coses agradables i sanes, sense perdre de
vista que qui s’imagina un problema, acaba
fent-lo realitat.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Bartomeu Torres Mascaró, Cartutxo, abscondit. (II)
«Quan els feixistes no ens trobaren a
Sa Corbaia donaren ordre de trobar-
nos, vius o morts, a mon pare i a mi.
«Pel puig érem uns quants. En Bernat
[Llinàs Muntaner] Tiu, pare de les
Paies; En Guillem [Mascaró Carrió]
Valent; en Jaume [Santandreu Cantó]
Figuerota, conegut també per Xorquet;
en Toni [Massanet Casellas] Clarito,
de na Francesca Carbonera
[Francesca Torrens Rayó, la seva
esposa]; en Mateu [Alzina Femenías]
de Na Mira... Na Mira és anant a Sa
Torre, però ells ja no hi estaven sinó
que estaven al molí de So Na Sopa...
«A les cases es va presentar en Bernat
Feliu, fill de l’amo en Manuel. Aquest no
hi volia anar, perquè li feia por, però el
ginyàrem perquè hi anàs: –De què has de
tenir por, si és el teu fill?, li diguérem, però
en tenia. Va baixar, finalment. El seu fill li
va dir que ell tenia les feines a les cases i
va afegir, «i a aquests –o sigui, a nosaltres–
, digau-los que els de Son Borí han donat
part a la Falange d’Artà que veuen
bellumes pes puig».
«Vàrem veure que no estàvem segurs
i decidírem anar-nos-en. Quan vàrem
ser per devers Son Catiu els falangistes
ens varen disparar. No ens aturàrem
a veure qui eren... Què pensàvem?
Idò... Quan ens feien la descàrrega
de fusell, l’amo en Guillem Valent, va
cridar... «Al·lotets!... Ens mataran a
tots!» i nosaltres ens ho creguérem...
què havíem de pensar?... però no ens
feren res, no ens feriren, a cap.
«Quan arribàrem al camí de Son Duc
mudàrem la ruta per anar cap al puig

des Rafalet. Devers les dues del
capvespre passaren dos camions de
feixistes i quan varen ser a les cases
d’Es Rafalet començaren a disparar.
Sí, això era dia 11 d’agost.
«Tampoc era segur, per allà. Partirem
cap a Son Jordi, darrere el coll d’Es
Vidrier. Devers les tres, sense haver
dinat, passàrem per un hort... hi havia
una pomera... i dinàrem de pomes. A
la nit pensàrem què havíem de fer,
perquè era clar que ens havíem
d’escampar per llocs distints.
«En Bernat Tiu va dir a mon pare que
digués a ma mare que avisàs els seus
al poble que ell estaria amagat dins la
cisterna de la seva Corbaia. Uns per
aquí i altres per allà... Mon pare i jo
partírem cap a una finca que teníem,
prop de ca nostra. Jo em vaig posar
damunt una figuera, però m’adormia i
mon pare em va dir que m’ajagués
dins els romaguers i vaig dormir.
«Dia 12 al migdia vàrem anar a veure
el nostre veïnat, l’amo en Toni Capità,
a qui en Toni Tit havia donat l’avís. La
seva dona, quan ens va veure, es va
posar les mans al cap i començà a
plorar: «No vos acosteu a la caseta,
que tot és ple de feixistes que vos
cerquen!», ens va dir.
«Ens donà una peceta de formatge i
un pa i quedàrem que avisaria ma
mare que l’endemà dia 13 aniríem a
Sa Carbona, que ho digués a l’oncle
Guillem Morey, Papa, que seríem al
corralet de figueres de moro devora
de la soll.

«A la sortida de sol del dia 13 ja érem
a Sa Carbona i assassuaixí vérem
passar un ca de caça que no va lladrar,
i a damunt una paret vérem l’amo en
Biel Horrach amb una escopeta, però
devia ser a caçar. Ni alenàvem,
nosaltres. «Devers les onze va
arribar el conco en Guillem, tot
preocupat perquè el dia anterior tot
allò havia estat ple de feixistes que
ens cercaven. Nosaltres no sabíem
que ma mare, per cobrir-nos l’esquena,
havia dit que érem a xermar a Sa
Carbona. A més, vérem que tampoc
estàvem bé, allà, perquè vèiem els de
Sos Quatres, a ca seva, i tots duien
escopeta; eren d’escopeta, aquells.

col·laboració

Bartomeu Torres, agenollat, amb tres amics
seus. La foto és anterior a l’odissea que començà
l’agost del 36.
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«Quedàrem dins una mata, a un racó
d’una finca de l’amo en Tomeu de
S’Algar. Collien les ametles. Hi havia
un missatge seu que s’acostava i va
espolsar l’ametller de devora i moltes
varen caure dins la mata on érem
nosaltres dos, ben alerta a fer gens de
renou. Se’n degué afluixar de cobrar
aquelles ametles, i això va ser la nostra
sort, perquè ens hauria descobert.
Nosaltres gairebé no alenàvem.
«A l’entrada de fosca partírem cap a
Ses Eretes. Hi vivia el tio Jaume
Punyit i la seva dona, que era la
padrineta de mon pare. Digueren que
el dia abans també hi havien anat els
feixistes a cercar-nos-hi. Ens digueren
que si volíem hi quedàssim, que féssim
el que trobàssim. Vàrem veure que
allà tampoc no era segur i que els
comprometíem molt si ens hi trobaven.
Vàrem dir que partiríem. Ens donaren
una sobrassada i un pa, i partírem.
«Anàrem a Es Murteret, que era d’en
Joan [Tous Carrió] Enravenat, fill de
madò Bàrbara [Carrió Payeras]
Tirosa. Ja hi havia en Pere Tirós, o
Metxo [Payeras Pastor, germà d’en
Jaume, també amagat, i de na Catalina,
que anys després seria l’esposa d’en
Jaume Mestre, Vell, que aleshores
també estava abscondit]. Hi
quedàrem. Romaníem a fora i hi
estàrem fins devers el mes d’abril del
37. I en va fer de fred aquell hivern!
No teníem res més que el veletó de la
mula! Per Sant Sebastià venguéren
els dos germans Llubiners, en Jaume
i en Rafel [Genovard Ramis]. Per

Pasqua del 37 desarmaren els feixistes
i poguérem passar al sostre de les
cases.
«L’amo en Tomeu [Tous Bisquerra],
son pare d’en Joan Enravenat, ens
contava les coses que passaven pel
poble, i no ens amagava res... i va ser
ell qui ens contà tantes morts... I si
nosaltres no haguéssim fuit, què et
penses?... I sabíem que si ens
trobaven... eh, ‘tuadell!
«Mataren son pare d’en Llorenç
Pintat, l’amo en Miquel Barbassa,
germà de la meva sogra [Miquel
Muntaner Massanet, segurament a
principis de setembre o d’octubre del
36], i cosí de la dona d’en Llorenç del
Verger. El tio Miquel té la seva
història... En Jordi Parets, un altre
dels escopeters que el 36 s’engataren
de sang,  li havia robat un feix de
palmes, i un veïnat li va dir «Ja no
trobaràs les que deixares!» i li va
contar la feta que havia vist. Se n’hi
anà i li va demanar el feix o bé 50
pessetes, que n’era el preu. En Parets
va preferir pagar... Va ser aquest feix
el que li costà la vida... el mataren
amb son pare de l’amo Antoni [Perelló
Sureda] Barrines... per què l’amo en
Barrines? Perquè quan l’anaren a
cercar els trobaren plegats, que seien
i xerraven, mentre feien la fumada.
Els mataren a trets i un em va contar
que els havien mort dins Ca S’Hereu...
sí, prop de Son Servera. Ells eren a
Son Pentinat i se’ls endugueren...
L’amo en Miquel? No, no estava afiliat
enlloc... ni tan sols sabia quants de

SE NECESITA

Oficiala Peluquera

para Cala Rajada

Se ofrece trabajo todo el año

2 dias libres a la semana

Información al Tel. 606 326 326

casinos hi havia al poble... Si havia de
xerrar amb qualcú, demanava que el
fessin sortir...
«Deu o dotze dies després que
haguessin mort l’amo en Barbassa, la
seva dona va trobar sobre el portal, el
matí quan va obrir, la roba bruta de
sang del seu fill, sí, d’en Llorenç Pintat.
Això seria, per tant, a la meitat del
mes d’octubre de 1936, més o menys.
El tenien pres al castell de Bellver i els
vespres en solien amollar uns quants.
«Anau-vos-ne en llibertat!» els deien,
però pensa tu! Els feixistes els
esperaven a vint passes, els agafaven
i a vegades els mataven allà mateix.
Els que en sortiren vius contaren que
a vegades sentien els tirs... I si no,
se’ls enduien i, en la nit, els pegaven
dos tirs i els deixaven tirats... Això és
el que degueren fer amb en Llorenç...
i qualcú va agafar la roba i la va dur a
ca seva, perquè sa mare la trobàs...
eh, ‘tuadell!
«Al poc temps varen venir uns
llenyaters de Selva a Es Murteret, a
treure les oliveres de l’hortet de
Carrossa i demanaren per poder
romandre i anar al sostre. Va ser així
que nosaltres passàrem a la sala de
les cases. Ells no sabien que nosaltres
hi fóssim i nosaltres ben alerta a fer
fressa de res. Després vàrem saber
que aquells de Selva els havia anat bé
trobar aquella feina tan lluny perquè
també els perseguien per esquerrans.

Continuarà...
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

40 anys de la fundació del Club Llevant
(Recopilació i traducció de G. Bisquerra)

En data del 5 de maig de 1975, es
reunia la Junta Directiva del Club per
tractar i acordar els següents temes:
Rectificació de la data de l’exposició
de pintura a càrrec del Sr. Rubió el dia
24 de maig a les 20.30 hores en lloc del
28 com s’havia anunciat.
Es va acordar l’ajuda a l’agrupació
local Artà balla i canta, com per
exemple fent neteja de l’escenari del
Teatre Principal, instal·lació d’alta-
veus i focus.
Per diferents motius i causes aliens a
l’organització del Club, es va
suspendre la data de la funció de la
Coral de Sineu, com també per la
conferència a càrrec del periodista
Planas Santmartí.
Era el 20 de maig quan es tornaven
reunir els directius del Club per veure
d’acordar temes.
A proposta del vocal Rafel Gili, es va
estudiar la conveniència que els socis
del club aficionats al tennis de taula,
poguessin anar a entrenar al bar de
can Matemales, local regentat pel
mateix vocal. La proposta va tenir el
vistiplau dels directius. Es va proposar
pel dia 6 de juny la celebració d’unes
conferències a càrrec de tres
llicenciats sobre el tema de la llei
d’ensenyança.
També es va acordar que la conferèn-
cia a càrrec del redactor del Diario de
Mallorca, Sr. Planas Santmartí, se
celebraria el 30 de maig al local de
Can Matemales per considerar la
insuficiència del local social del club.
El tema escollit seria el de «El
parlamento de papel» i el presentador,
D. Alexandre Ballester.

La Junta Directiva del Club es va
tornar reunir en data del 2 de juny i va
acordar la inauguració de ceràmica
del grup Nova Expressió dels Srs. M.
Gelabert, L. Cerdà i V. Andreu. La
data seria del 7 al 14 de juny. La
conferència sobre l’ensenyança va
quedar pel dia 20 de juny i pel dia 27
la del Sr. Hibernau sobre el tema de
l’economia. A la pròxima reunió es
debatria el tema de revisar el certamen
Vila d’Artà.
El 16 de juny es va tornar a reunir
la Junta del club i s’hi varen tractar
els següents temes: Celebrar el 7
d’agost a la tarda, a l’Oratori de Sant
Salvador, un concert de música de
cambra a càrrec del trio Esteherhazy.
També es va tractar el tema de
l’exposició que el soci Joan Mesquida
havia de presentar del 2 al 10 d’agost
al local de La Caixa.
A més es va acordar fer contactes
amb l’ajuntament per sol·licitar el
premi en metàl·lic que cada any
concedeix al club amb motiu del
certamen literari Vila d’Artà. Es va
programar una exposició de pintura a
càrrec de l’artista Francesc Camps
els dies 12 al 20 de juliol.
Reunida la Junta Directiva del club
en data del 16 de setembre es varen
tractar els següents temes i es va
acordar el següent:
Es va obrir la sessió, primera de la
temporada de tardor, amb moltes i
bones idees encaminades a donar
força als intents de dirigir el club amb
més bons acords, si calia, que en
temporades anteriors.

En primer lloc arreglar la sala destinada
a camerino de classes de ballet,
instal·lant un mirall per millorar
l’aprenentatge dels alumnes. Posar
també un vidre a la porta d’entrada i
un nou pany. Organitzar seriosament
el grup de teatre i fer projectes per a
la commemoració del 8è aniversari
del club amb uns actes que anirien del
15 al 30 de novembre. Possibilitat
d’una representació teatral a càrrec
d’una companyia de Manacor.
Exposició a càrrec de Font Obrador,
excursions al terme municipal, culturals
i altres.
També es tractaren les bases del
certamen literari a la qual cosa un
directiu digué que havien ofert unes
10.000 pessetes per a premis.
S’acordà que el límit d’edat al concurs
de narrativa fos de 30 anys i concedir
dos primers premis de 10.000 ptes.
(narrativa i investigació). Un mínim
de 10 folis per a narrativa i 20 per a
investigació. Fer gestions per aconse-
guir que l’edició de les obres
guanyadores fossin patrocinades per
l’entitat Caixa d’Estalvis local.
També es va tractar i acordar que per
a més difusió de la propaganda del
club, es penjàs una pissarra anuncia-
dora dels actes a celebrar, a algun bar
cèntric del poble, com també fer
tirades d’octavetes econòmiques i
repartir-les a bars i establiments.
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Sopa de lletres

Guillemots

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

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

Cercau les següents paraules: Portal,
cuina, dormitori, bany, rebedor,
vestidor, corral, bugaderia, porxo.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8            

9           

10           
 

HORITZONTALS: 1. Divertien el públic al Coliseu
de Roma 2. No agradava com estava i ha estat
modificada. 3. Just abans de la mort. Ràbia. 4.
Aturat. Amic fidel de molts humans. Consonant. 5.
Em falta quan he corregut molt. Compost químic
amb la mateixa composició que un altre però amb
propietats diferents. 6. Consonant. El que hi ha
damunt de tot de l’hamburguesa. Nota musical. 7.
Escoltats. Arriba a un acord. 8. Egua blanca, grisa i
roja. Fermar. 9. Materialització de certa substància
vaporosa que un mèdium pot produir. 10. Bé de salut.
Grups d’individus genèticament idèntics.
VERTICALS: 1. Les trobam a l’oficina. 2. Que la
llei ho empara. Planta exòtica de la qual es fa una
farina que alimenta bona part del tercer món. 3.
Convertit un terreny en bosc i no a l’inrevés, com se
sol fer. 4. Un dels gèneres humans. Qui adopta totes
les novetats de moda per ser un senyal de distinció i
bon gust; i tots sabem que no sempre és així. 5.
Inflamació de certa part de l’ull. Diuen que aquest
aliment és molt bon diürètic. 6. Estimà. Té la
informació. Antic article, encara usat en certes
expressions. 7. Dóna. Ha dit que li guardin un pa per
demà. 8. No el podem veure ni en pintura. Adobi
l’esqueix que s’ha fet al vestit. 9. Estrany. Reproduesc, dibuix amb un motlle. 10. Vocal. Ho faràs a les veles; també
ho pots fer amb un cop de puny a qualcú, però no està bé.
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments
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Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor pinsos: Piensos "San
Salvador", Hens, Purina i St. Hippolyt

Venda d'animals domèstics i reptils
Carruatges i Remolcs
Perruqueria canina
Criadors de cans
Accessoris per animals

Costa i Llobera, 34-A –
Tel/Fax: 971 83 63 60 / mòbil 649925221

Artà
magatzemcanmateu@hotmail.com

 C/ de Rafel Blanes

C A I B E R A P O R T A L G H N H C V R
I O E G N I H M I S D B R E R B P U G D
P V R C V B N G J Q B R D E S X R I S W
G V J R G J B F T E S E A C X D K N Z S
K A R I A N L U C L A B C S P W D A A X
J O N F K L E I X Q D E U H R Q T F E F
P X E A E X R F Z F Z D M G H G C R P A
B P R S M R T G A F Q O R R A C S Y O Z
D O R M I T O R I Y T R N R H D E G L Q
L I Z F Y I E E R T F N J F Y E E X L W
C S B E A N J K J L M D T Q G F T R T R
F C A L G X V A B P O R X O H J U K I A
I X N T C U X I M T R U R R N C D Y F A
S V Y S B H V E S T I D O R Y E M G G 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 G L A D I A D O R S 
2 R E F O R M A D A  
3 A G O N I A  I R A 
4 P A R A T  C A  R 
5 A L E  I S O M E R 
6 D  S E S A M  S I 
7 O I T S  P A C T A 
8 R U A N A  N U A R 
9 E C T O P L A S M A 
10 S A  B I O T I P S 

Fa 40 anys
Abril del 68

Sí: Buenas notícias para el campo,
para nuestro querido campo tan
necesitado de protección. Una
«savoreta» primaveral, muy oportuna,
ha proporcionado a nuestros
sembrados un aspecto totalmente
hermoso y prometedor de óptima
cosecha. Y, por si fuera poco, la
Hacienda Pública, «amb molt de
coneixement» ha hecho una rebaja,
poco más o menos, de un 40 % en la
Contribución Rústica.

Fa 25 anys
Abril del 83

Resulta evident que la nostra societat
es preocupa prou bé de donar les
màximes facilitats als consumidors i
usuaris. Basta veure el munt
d’incentius que es posen al nostre
abast: rebaixes, targetes de crèdit,
préstecs, pagaments a gust del client,
lletres a desdir, ... Però cal preguntar-
se,: tot això a quin preu? Sembla que
tantes facilitats, en lloc d’alliberar les
persones, les esclavitzen cada vegada
més.

Fa 10 anys
Abril del 98

... Som petit, però així i tot, encara
s’altra dia em vaig pegar una
carabassotada a un indicador mal situat
damunt una acera del nostre poble.
Ara pensau si hi pega una persona
més gran; hi queda estès. Resulta que
hi ha indicadors que no tenen l’alçada
suficient per poder-hi transitar per
davall essent un perill greu pels
vianants. Les aceres són per a tots,
però més encara pels veïns que
circulam a peu pels nostres carrers.
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De viatge per la xarxa entreteniments

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
Exposició de: rajoles, paviments, revestiments, balaustrades, gelosies,

pedres naturals, torradors, malles docultacio,

FERRETERÍA EN GENERAL; Distribuidor oficial de:
DEWALT; Maquinària, accessoris, calçat...          MITSUBISHI: Generadors
HONDA:  Desbrossadores, motoserres...            ACESA: petites eines
UMACON: Hormigoneres, elevadors...                 PONSA: Seguretat laboral.
URBINA: Bastiments ( homologats per AENOR)     HEMPEL:  Pintures

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

Magatzem de Son Servera Magatzem de Capdepera
C/ Juan alcover S/N C/ Camp Roig Nº 1
Polígon de Son Servera Polígon de Capdepera
Tlf: 971567803 / fax: 971568656 Tlf: 971818013 / Fax:971564516

e-mail: aconsllevant@teleline.es

Fotos del Pare
http://www.teresantolin.com/pare/
Web de fotos del pare, en Ramon
Terès. El pare amb paisatge, jugant
amb el gat Sting, migdiada, al taller de
Sant Cristòfor (Montblanc), esmolant
com Déu mana, fumant davant del
paisatge i en un sender de muntanya
del Matarranya.

Fotoswebs
http://www.tinet.cat/~fotosweb/
Des de la fotografia a la imatge digital.
Fotogaleriared blanc, negre, color, de
la fotògrafa LoLa Galicia,el Call o
Barri jueu de Tarragona, el de Reus,
Tortosa, Montblanc,Sarral, Santa
Coloma de Queralt.Expo-Sevilla 1992
remember.Marbella,D.O Tarragona
Fototeca.com
http://www.fototeca.com/
Fons Fotogràfic del Grup Enciclopèdia
Catalana.

Galeria Fotogràfica de Josep Maria
Llauger
http://ww2.grn.es/jml/
Sales de fotografia: macrofotografia,
retrats i mascotes. També hi ha una
sala amb una exposició d’infografia
sota el títol: «Símbols i mites, una
mirada electrònica». La fotografia ha
aportat un nou llenguatge a la cultura
del nostre segle.

Galeria fotos El Clos
http://www.elclos.es/
Breu aportació fotogràfica, amb
imatges de temàtica variada de la
casa rural El Clos, Conesa, Montblanc,
Sta. Coloma . Welcome to my gallery.
I hope you will enjoy it. Collection of
pictures. rural cottages El Clos Conesa
Tarragona Catalonian.

Gimàstica Rítmica - fotogrames.cat
http://www.pbase.com/ximog57/
artistic
Galeria d’imatges de gimnàstica
rítmica de fotogrames.cat. Tots els
drets reservats. Copyright Joaquim-
Vicent Guimerà i Rosso. Photo Gallery
by fotogrames.cat at pbase.com.

Guinarda
http://www.guinarda.com/
Personal amb seccions d’opinió, llibres,
animacions i, sobretot fotografia.
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TORNAREM EL DIA 9/V

cloenda

La fotografia que avui publicam
data del curs 1944-45 al convent
dels franciscans d’Artà. Era un
temps en què el col·legi Sant
Bonaventura ja tenia un gran
alumnat, aleshores  totalment
masculí, i els professors
educaven, com era habitual pertot
quasi en general, a base de «la
letra con sangre entra», encara
que no arribàs al riu, però es feien
respectar.
Els retratats que estan drets
són: A l’esquerra el popular
«hermano» frare Joan Mulet i el
de l’altre cap el no manco popular

Racó

«hermano» frare Toni Payeras.
Els altres cinc eren novicis del
convent d’Artà, tots de
procedència peninsular i segons
ens han informat encara en queda
un de viu amb estada a la
Porciúncula.
Els pares que formaven la
comunitat del convent d’Artà eren
els següents:
Asseguts, d’esquerra a dreta: P.
Miquel Lliteras Massanet
(Nonga), natural d’Artà. Segueix
el P. Rafel Nadal (Menut), també
natural d’Artà. El P. Josep Roig
Noguera, natural de Porreres,

superior i mestre de novicis.
Seguia el popular P. Antoni Mòjer
Jaume, natural de Llucmajor i
oncle carnal de Joan Amorós
Mòjer (Sopa). Vora ell hi trobam
el P. Jordi Coll Mut, natural de
Lloseta, que va morir fa poques
dates i que era l’ajudant de novicis
quan el superior faltava del
convent. El darrer de la llista, el
P. Joan Vallespir, era natural de
Muro. Potser sigui reconegut per
alumnes seus com a mestre que
fou del col·legi franciscà
artanenc.
Per llei de vida tots ja són difunts.
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