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OBRES DE MILLORA DE LA XARXA DE PLUVIALS

Excursió al barranc de
Biniaraix
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ZONA DE MALLORCA

MUNICIPI DE SA POBLA
COBRANÇA EN PERÍODE VOLUNTARI

ANY 2004
* Impost sobre béns de naturalesa urbana.
* Impost sobre béns de naturalesa rústica.
* Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
* Impost sobre activitats econòmiques.

Diumenge, 24 d’octubre
Sortida: a la plaça del Mercat, a les
8,30 hores.

* Taxes, preus públics.

Itinerari:
HORARI
De dilluns a divendres, de 9 a 13’30 hores
De l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Lloc: Edifici “Es Cavallets”. Pl. Major, 15

Cursos d’Es Grif
Inscripcions
2004/2005
Si no saps què fer els dissabtes
horabaixa i t’agrada fer nous
amics, jugar i anar d’acampada,
amb poques paraules, passar-t’ho
d’allò més bé, no t’ho pensis més i
apunta’t als escoltes.
Tenim els grups de:
Ferrerets: nins i nines de 6 i 7 anys.
Llops/Daines: de 8, 9 i 10 anys.
Ràngers/Esplet: al·lots i al·lotes
d’11, 12 i 13 anys.
Pioners/Caravel·les: joves de 14,
15 i 16 anys.
Inscripcions fins al 15 d’octubre.
http://www.mallorcaweb.net/
aegsamarjal
a/e: samarjal@3xl.net
Per a més informació i inscripcions
971 540 469 i 607 794 842.

ASSOCIACIÓ PER ALAINTEGRACIÓ
DE MINUSVÀLIDS

”ES GRIF”
Taller de pintura de caparrots
dt. i dj. de 18-20 h.
Curs de treballs manuals
dijous, de 16-18 h.
Informació i inscripcions:
Tel. 600409943 i 609911455

Portell de Cúber – Embassament de
Cúber – Cases de Binimorat – Coll
de l’Ofre – Cases de l’Ofre – Barranc
de Biniaraix - Biniaraix – Sóller.
Nivell de dificultat: En una escala de
l’1 al 6: 3 (mitjana). La baixada del
barranc és llarga i escalonada, no
recomanada a persones amb problemes a les articulacions.
Durada aproximada de marxa, sense
tenir en compte les aturades: 5
hores.
Cal dur calçat adequat, aigua i pa i
taleca.
Guia: Bartomeu Payeras
Inscripcions: Ajuntament de sa Pobla
Preu: 5 €

Renovació dels DNI
Defensor del Ciutadà
El proper 9 de novembre
es procedirà a la renovació dels
DNI al vestíbul de l’Ajuntament.
Les persones que hi estiguin interessades ho han de comunicar al
departament d’Informació de
l’Ajuntament.

El defensor del ciutadà posa en
coneixment dels ciutadans l’horari
vigent de l’oficina, que és de 9,30 a
13 h., els dilluns i els dijous.
Casa Consistorial, 2 planta.
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TEMPS ENRERE
UN TÍTOL DE “COMENDADOR” A SA POBLA
Alexandre Ballester. Cronista oficial de la la Vila
En distintes avinenteses he escrit sobre el prohom pobler, figura social i política de la seva
època, el senyor Joan Serra Serra, de can
Verdal. Un dels darrers poblers que –per la
seva hisenda, herència familiar, a mitjans del
segle XIX, can Verdal, era la casa més rica de
sa Pobla, i pel seu prestigi personal –va encarnar el protagonisme de cap del “partit conservador”, en l’exercici, i pràctica, del model del
caciquisme local. Costum polític, el caciquisme, generalitzat, en aquell temps, a tot
Mallorca i a tota la nació.
Sabem que, Joan Serra, fou la persona que
l’any 1872 va vendre la finca de Miramar a
l’arxiduc Lluís Salvador. I, sabem bastantes dades sobre la vida
i mort de Joan Serra (1). Però el que, moltíssimes de les persones, interessades en la història local, no saben és que, Joan
Serra de can Verdal, va rebre el títol de “Comendador de la
Orden de Isabel Católica”, per decisió personal d’Alfons XII, llavors rei de la nació espanyola.
Un document, un diploma, des de fa una quinzena d’anys a les
meves mans, ens proporciona raó fefaent d’aquesta honorífica
circumstància.
Un full, color d’os, de pergamí de l’època, molt ben conservat,
de 42 per 61’5 centímetres, estampat amb oficial, i austera,
tinta negra, tant l’escut reial dels Borbons, amb corona i toissó
d’or, centrat a la part superior, com l’artística orla que volta els
quatre costats del diploma, a la qual, entre heràldics i ornamentals enllaçaments de corda amb dues fletxes, s’alternen targes
amb dibuixos de motius simbòlics. Aquesta orla, al bell mig de
la banda inferior és sobremuntada per la gran insígnia, medalla, de la “Real Orden de Isabel la Católica”, amb els sus peculiars atributs i distintius.
A l’extrem esquerre de la part inferior, i for a de l’orla, amb lletra menudíssima, hi ha imprès: “Inocencio Berghimi lo inventó
y dibjujó”. I, a la mateixa altura, a l’extrem dret, es pot llegir:
“Juan Estruch lo grabó en 1854”, amb el mateix, i microscòpic,
tipus de lletra.
El diploma comença, amb ornamentada tipografia de lletres
capitals, així. Primera línia: “Don Alfonso XII Rey
Constitucional”, segona línia: “De España”. Un espai en blanc i,

Edita: Ajuntament de sa Pobla
Dipòsit legal: PM - 1355/1988
Imprimeix:

escrit a mà, amb bona cal·ligrafia i tinta que ha
esdevingut d’un to sèpia fosc, hi apareix la
següent comunicació: “Por cuanto queriendo
dar una prueba de Mi Real aprecio á vos Don
Juan Serra y Serra; He tenido á bien nombraros por Mi Decreto de diez y nueve de Mayo
último, Comendador Ordinario de la Real
Orden de Isabel la Católica”.
Segueix, amb caràcters impresos: “Portanto os
concedo los honores distinciones y uso de las
insignias que os corresponden al tenor de los
Estatutos, confiando por las cualidades que os
distinguen, en que os esmerareis en contribuir
al mayor lustre de la Orden. Y de este título
refrendado por el Secretario de la Orden y firmado por el Gran
Canciller se tomará razón en la Contaduria de la misma. “Dado
en”, i continua escrivint a mà, “los baños de Betelú a ocho de
Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro”. I, davall, al mig,
signat: Yo el Rey”.
A sota, i després d’un generós marge, dues tires escries a mà:
“Yo Don Mariano del Prado, Marqués de Acapulco, Ministro
Secretario de esta Real Orden, lo hice escribir por Su Mandato”.
I, davall, tres signatures, dues en tinta negra, una és la del
“Patriarca de la Indias”, i la tercera, en tinta violeta, és gairebé
il·legible.
Per acabar, a la part inferior, dins l’orla, porta el següent escrit:
“Título de Comendador Ordinario de la Orden Española Ysabel
la Católica á favor de Don Juan Serra y Serra”.
A la part superior dreta, i for a de l’orla, h ha, aferrat, un timbre
de l’Estat, d’un color ocre, de cinquanta pessetes, amb un
mata-segells ovalat, de la “Real Orden”, en tinta blavosa.
A la part posterior del pergamí, a dalt de tot, hi apareix, escrit a
mà: “Como Contador tomé razón. Alfonso Fnz. De Henestrosa”.
Signat i rubricat.
“Los Baños de Betelú” és una estació d’aigües termomedicinals,
a Navarra, sovintejada per la família reial, a la temporada de
l’estiu, amb tot el seguici protocolari i administratiu, ara fa uns
120 anys. Els mateixos que té el diploma de pergamí que atorgava el títol de “Comendador” a un pobler

IMPREMTA
C/. Escola, 15 - SA POBLA - Tel. 971 54 01 55
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ACTUALITAT LOCAL

Comencen les obres
de drenatge de
pluvials als carrers
Asalto i Crestatx

GRUP DE PARES AMB FILLS
ADOLESCENTS

c. Asalto

Aquests dies s´han iniciat les
obres de drenatge de pluvials
i pavimentació dels carrers
Asalto i Crestatx, que comencen al capdamunt d’aquest
darrer carrer fins al c. Antoni
Maura i, un segon tram, des
del c. Lledoner fins al c.
Fortalesa.
Aquestes obres són la continuació de les que varen
començar fa uns anys i pretenen evacuar, de manera ràpida, les aigües procedents de
la pluja que, adesiara, arriben
en forma de precipitacions
intenses i que sovint provoquen molèsties i inundacions.

Entre d’altres, els objectius que
es perseguiran són:
- Facilitar als pares i mares abordar les dificultats que tenen els
seus fills/filles.
- Proporcionar coneixements i
maneres de fer front i prevenir
les situacions problemàtiques
que puguin presentar els seus
fills/filles

c. Anton

i Maura

Alguns dels temes a tractar
seran:
- La convivència entre pares i
mares i fills/filles, les normes,
els límits.

c. Lluc

Les obres s’han adjudicat a
l´empresa Son Tey, S.L. i
tenen un pressupost d´uns
433.565,62 €.

Pluvials en construcció
Pluvials existents

- Identificació de situacions problemàtiques i resolució dels conflictes familiars.

c. Marina

c. Crestatx

D’una altra banda, també
constitueixen el començament de la primera fase de
l’establiment de la zona de
vianants al centre del poble,
que restringirà l’accés del
trànsit rodat en aqueixa zona,
afectada per les presents
obres en el tram comprès
entre els carrers Lluc i
Marina.

Els
Serveis
Socials
de
l’Ajuntament de Sa Pobla i
l’Associació Pa i Mel, amb la
col·laboració de s’Institut de
Serveis Socials de Mallorca,
organitzen un grup de pares i
mares amb fills/filles adolescents .

El gup de pares i mares es reunirà durant un total de 6 sessions formatives d’1h 30m de
durada cada una, adaptades a
les necessitats dels pares i
mares. Es faran a sa Pobla i es
tendran en compte els horaris i
les obligacions laborals i familiars dels pares i mares que hi
vulguin participar.
El nombre de places per formar
part del grup serà limitat.

c. Fortalesa

INSCRIPCIÓNS FINS DIA 15
D’OCTUBRE :
Associació Pa i Mel
C / Curt, 4 [edifici tercera edat ]
Telèfon . 699 345 946
Matins de dilluns a divendres de
8 a 15 h .
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ACTUALITAT LOCAL

Joves poblers al nord d’Europa

Nota d’agraïment
als pagesos
Amb aquesta nota vull fer
públic agraïment als pagesos
de sa Pobla per la seva
col·laboració durant la passada campanya d’escampada
de fems als nostres camps.

Un grup de joves poblers d’entre 15 i
17 anys pertanyents a l’Agrupament
Escolta i Guia Sa Marjal, juntament
amb altres joves dels agrupaments de
Sant Josep Obrer i Eladi Homs, tot dos
de Palma, hem pogut participar al
“Green Wave 2004“ que ho podem traduir com “Ona Verda 2004“.
Es tracta d’una trobada internacional
organitzada per l’Eurotràsit, nexe de
col·laboració
entre
associacions
d’escoltisme
i
guiatge
d’arreu
d’Europa, que ha tingut lloc a Polònia,
més concretament al poble de
Jaroslawiec, de dia 23 de juliol al 8
d’agost, on s’han trobat joves
d’Alemanya,
Polònia,
Romania,
Bielorrússia,
Lutuània,
Letònia,
Estònia, França, Anglaterra, i nosaltres, en representació de l’Estat
Espanyol.
Aquesta trobada constava de dues
parts, la primera es dividia en 11 projectes de quasi 200 persones cadascun i la temàtica variava segons el lloc
on es desenvolupava. Així podem tro-

sa Graduada demana la
col·laboració dels exalumnes amb motiu del
75è. aniversari del centre

bar projectes de reforestació o de tasques mediambientals, socials, culturals, etc. i activitats tals com recorre
amb veler una sèrie de llacs interconnectats a la província de Warminsko –
Mazurskie o participar d’un curs de
teatre amb tallers específics com psicodrama, tècniques de respiració i
relaxació, ball, etc. I tot això estava
organitzat en 8 projectes en terres de
Polònia, 1 a Lituània, 1 a Latvia i 1 a
Bielorrússia. Els mallorquins participàrem del projecte anomenat “Teatre
Europeu de l’Ecologia”.

La gran majoria dels pagesos
varen fer cas de les recomanacions acordades per tal
d’evitar les molèsties que
cada any originen les
tasques d’escampada de
fems durant l’estiu.
Gràcies a aquesta actitud
hem pogut millorar la qualitat
de vida dels nostres ciutadans i la dels nombrosos
visitants que s’acosten a conviure amb nosaltres durant
les
caloroses
jornades
estiuenques.

La segona part es feia tota a la província de Pomouskie, situada al nord-oest
de Polònia i banyada per la mar
Bàltica. Allà es reagruparen tots els
participants dels 11 projectes i tingué
lloc un espai d’intercanvi i de descoberta cultural, on els joves tinguérem
l’oportunitat de descobrir les diferents
realitats socials, inquietuds i motivacions que ens mouen dins aquesta
Europa que demà serà ca nostra.

Fer compatibles les tradicionals explotacions agrícoles amb les altres activitats
econòmiques, culturals i ludicorecreatives del poble, en
un entorn més agradable i
saludable ha estat l’objectiu
de la passada campanya
adreçada als pagesos, que
ha tingut aquesta positiva
resposta que esperam millorar encara més en endavant.

Albert Palou, AEG Sa Marjal

Antoni Serra Mir, batle

Amb motiu del 75è aniversari de
l’Escola Graduada, la comissió
organitzadora de l’event convida a
totes les persones que tenen o han
tingut relació amb el centre educatiu, a participar en la celebració amb
alguna
dedicatòria:
poema,
records... amb l’objecte de fer-ne
una publicació.

També volem fer una exposició de
fotografies relacionades amb l’escola: fotos del centre, individuals, de
grup, antigues, més recents, etc.
El termini de presentació serà el 15
de desembre de 2004, a la secretaria de l’escola o bé a l’a/e: cpsagraduada.sapobla@educacio.caib.es

A
A
A
Activita
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ACTUALITAT LOCAL
Tallers diversos
Taller de Ràdio

Professora-coordinadora: Margalida
Socias.
Dates: febrer-març-abril 2005.
Lloc: sa Congregació·Espai Jove
Horari: de les 20 a les 21.30 hores.

Tallers d’activitats
plàstiques a Can
Planes

Informació i inscripcions:
c/ Antoni Maura, 6
Tel. 971 542389
Dimarts a dissabte: de 10 a 14 h. de 16 a 20 h. Diumenge: de 10 a
14 h.
a/e: canplanes@new-ton.com

Taller de ceràmica i
modelatge
Professora: Maria Victoria Iribarne
Mínim de 10 alumnes
Horari: divendres, de 18 a 21 hores
Inici: dia 5 de novembre de 2004
Durada: 40 hores
Preu del curs: 60 €

Taller de pintura (I)
Professors:
Antonio Manzanares / Bela Gutjahr
Mínim de 10 alumnes
Horari: dimarts i dijous, de 19- 21 h.
Inici: 26 d’octubre de 2004
Duració: 40 hores
Preu del curs: 60 €

Taller de pintura (II)
Professor: Antonio Manzanares
Mínim de 10 alumnes
(en funció del nombre de pre-inscrits es podrà formar un segon
grup)
Horari: dc. i dv., de 19 a 21 h.
Inici: desembre de 2004
Duració: 60 hores
Preu del curs: 80 €

Taller de
fotografia

Educació Bàsica

Nivell I (alfabetització)
Nivell II (consolidació de coneixements)
Cursos de llengua castellana per a
immigrants

* Preparació per a les

2004 - 20

Professor: Sebastià Torrens
Mínim de 10 alumnes
Horari: Dimarts, de 19,30 21,30
Inici: 2 de novembre de 2004
Duració: 40 hores
Preu del curs: 60 €

Serveis complementaris
relacionats amb les arts
plàstiques
Com puc millorar els meus
dibuixos i pintures?
El primer i darrer dimarts de cada
mes, els professors dels Tallers de
Can Planes es posen a disposició
de totes aquelles persones que vulguin millorar la seva tècnica en
dibuix i pintura, consultant possibles
defectes en les seves obres i la
manera corregir-les. Cal sol·licitar
cita prèvia i dur l’obra sobre la qual
s’està treballant.

Serigrafia
La serigrafia és una de les més
populars i universals tècniques d’estampació que permet obtenir resultats immediats en la realització d’obra gràfica seriada sobre gairebé tot
tipus de suport. Can Planes compta
amb una completa instal·lació per
realitzar tot el procés tècnic de
reproducció de les obres i la posa a
disposició dels artistes i persones
interessades en la seva utilització.
Consultau-ne la disponibilitat, horaris i normes d’ús al 971 542389 o
bé a l’a/e: canplanes@new-ton.com

Dies de la setmana: dilluns
Durada: 20 hores.
Nombre d’alumnes: 10 mínim.
Preu del taller: 42 €

Taller de Teatre
Professor: Margalida Grimalt
Dates: novembre de 2004 fins març
de 2005.
Lloc: sa Congregació·Espai Jove
Horari: de les 19 h. a 21 h.
Alumnat: totes les edats.
Durada: 30 hores.
Nombre d’alumnes: mínim 10 persones.
Preu del taller: 72

Taller d’Escacs
Professor: Jeroni Bergas.
Dates: de novembre 2004 a maig
2005.
Lloc: sa Congregació·Espai Jove.
Horari: 19 a les 20 hores.
Dia de la setmana: divendres.
Durada: 7 mesos.
Nombre d’alumnes: entre 10 i 15.
Preu del taller: 12 € per mes

Aula d’adults
Informació: Oficina d’Informació
Juvenil, telèfon 971540054 (matins)
Aula d’Adults, edifici Joan Taix, telèfon 971542705
Matrícula:
Aula d’Adults, edifici Joan Taix
dl.-dc.-dj. de 18 a 21 h.
divendres: de 10 a 12 h.
Documentació:
foto carnet i fotocòpia del DNI

proves lliures de graduat en secundària
* Proves d’accés a
cicles formatius de grau
mitjà
* Cicles formatius de
grau mitjà

tècnic en gestió administrativa
mòduls: Gestió administrativa de
compra i venda
Comptabilitat general i tresoreria
tècnic en cures auxiliars d’infermeria
mòduls: Tècniques bàsiques
d’infermeria
tècnic en equips i instal·lacions
mòduls: Automatismes i quadres
elèctrics (adequat per a les persones que treballen a l’hoteleria)

Català, nivell A
(per a no-catalanoparlants)

Idiomes
anglès, nivells 1 i 2
alemany, nivells 1 i 2

Idiomes
Català
Inscripcions: Oficina d’Informació
Juvenil, Servei d’Assessorament
Lingüístic
Ajuntament. Tel. 971 540054
* Nivell A,
per a no-catalanoparlants.
(vegeu Aula d’Adults)
Nivell B (Consorci)
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ACTUALITAT LOCAL
Inici del curs: 5 d’ocubre.
dt. i dj., de 20 a 21,30 h.,
a sa Congregació. Preu: 15 €
Nivell C
Inici del curs: 2 de novembre.
dl. i dc., de 20 a 21,30 h.,
a sa Congregació. Preu: 15 €

ats
005

Llengua castellana per
a immigrants

Inici dels curs: novembre

Blenasses de nusos
(5 mesos)
Lloc: Tallers del Museu
Preu: 80 €
Dijous de 15 a 19 h.
Professora: Maria Perelló Cladera
Inici dels curs novembre

nivells 1 i 2 (vegeu Aula d’Adults)

Alemany
nivells 1 i 2 (vegeu Aula d’Adults)

Matrícula: de 9 a 14 h.
Informació i inscripcions:
Oficina d’Informació Juvenil
tel. 971 54 00 54 - 971 54 00 50
(mínim 15 persones)

Ioga (9 mesos)
Lloc: Col·legi Sa Graduada
Preu: 25 €/mes
Dimarts i dijous de 19 a 20 h.
Dilluns i dimecres de 20’30-21’30 h.
Professora: Paz
Inici de curs: octubre

Tall i Confecció (3 mesos)
Lloc: Casal de Persones Majors
Preu: 50 €
Dilluns i dimecres de 15,30-17,30 h.
Professora: Margalida Ferrer
Martorell
Inici dels curs: novembre

Floreres de copinyes
(5 mesos)
Lloc: Tallers del Museu
Preu: 80 €
Dijous, de 9 a 12 h.
Professora: Maria Perelló Cladera

Sala 2
Preu: Informació al club
dl.-dc.-dv. de 20 a 22 h.
Monitora: Àngela

Escola de bàsquet

Lloc: Escoleta Huialfàs
Preu: 60 €
Dilluns i dimarts de 19 a 21 h.
Professora: Maria Magdalena
Canyelles Soberats
Inici del curs: novembre

Pavelló cobert.
Preu: Informació al club
dl.-dc. de 17’15 a 18’15 h.

Brodats (5 mesos)
Lloc: Casal de Persones Majors
Preu: 80 €
Dijous de 15 a 19 h.
Professora: Joana Pons Mir
Dimarts i divendres de 15 a 17 h.
Professora: Francisca Serra Rian
Inici del curs: novembre

Escola de futbol
Organitza: UD Poblense
tel. 971 86 27 35
A partir de 5 anys
dt.-dj. de 18 a 19’30 h.

Escola de tennis
Informació al club
tel. 661624766
Pistes de tennis del poliesportiu.
dl.-dt.-dc.-dj.-dv. de 17 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.

Escoles esportives
Informació i inscripcions:
Pavelló del Poliesportiu
A partir del 4 d’octubre, de 16-21 h.
tel. 971542050 - 610532579

Aeròbic
Oci i treballs manuals

Taekwondo

Cuina (1 mes)

(vegeu Aula d’Adults)

Anglès

dt.-dj. de 16,15 a 17 h. Pavelló cobert.
Monitora: Rosa M. Barrios

Sala 1
Preu: 25 €/mes
dl.-dc.-dv. de 19,30 a 20,30 h.
Monitora: Malena Tugores

Aeròbic esportiu infantil
Sala 1
Preu: 19 €/mes
Grup A: dt.-dj. de 17’30 a 18,30 h.
Grup B: dt.-dj. de 18,30 a 19,30 h.
Monitora: Malena Tugores

Lloguer pavelló Can
Peublanc
Amb 2 dies d’antelació
Tel. 971862119 - 610532579

Lloguer camp de fútbol
d’herba artificial
Amb 2 dies d’antelació
Tel. 971542050 - 610532579

Lloguer pistes de tennis
Amb 2 dies d’antelació
Tel. 971542050- 610532579

Música i Dansa
Escola de música

Fitness - Manteniment
Sala 1
Preu: 19 €/mes
dt.-dj. de 20 a 21 h.
Monitora: Rosa M. Barrios

Gimnàstica rítmica
infantil (nou)
Sala 2
Preu: 25 €/mes
dt.-dj. de 17,30 a 19 h.
Monitora: Isabel Mulas

Gimnàstica per a la
gent gran
Curs gratuït per a jubilats i pensionistes

Matrícula i Informació:
Oficina d’Informació Juvenil, telèfon
971540054 (matins)
Llorenç Crespí: de dilluns a divendres de 9 a 11h. i de 20,30 a
22,30h. Tel. 971548686.
A partir de 8 anys.
Inici dels cursos: 4 d’octubre. A les
17,15 h., a Can Garroví, 1r. pis (Pl.
Mercat)

Piano: els dijous (per aquest curs
cal abonar mensualitats de 48,08 €)
Altres dies i horaris de classes: A
convenir amb el professor
S’imparteixen classes de:
Llenguatge musical (solfeig)
Flauta
Clarinet
Saxo
Trompeta
Trombó de vares
Bombardí
Baix (tuba)
Bateria
Percussió
Piano
Classes gratuïtes de solfeig i instruments de vent, dirigides cap a la
banda de música.
La Banda de Música necessita
músics. Vine a l’escola de música i
t’ensenyarem a tocar un instrument
per a banda... Gratuïtament!

Dansa
Curs general de dansa. Jazz
modern (poca tècnica i molta pràctica. Coreografies per a la música
actual), claqué (molt divertit) i
Dancercise (mescla de jazz modern
i exercici. Balla, diverteix-te i posa’t
en forma).
Inici del curs: 19 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous, de 19,30 h.
a 20,30 h.
Lloc: Escola Ntra. Sra. de Vialfàs
Preu: 60 €/ 24 sessions (3 mesos)
Destinataris: Adults.

Curs de Guitarra
Professor: Miquel Ramis
Dates: novembre 2004 fins maig
2005.
Lloc: Sa Congregació·Espai Jove
Horari: A convenir
Classes individuals.
Alumnat: Totes les edats.
Preu curs: 9€ /hora.
Objectiu: Aconseguir tenir un coneixement bàsic de la guitarra moderna (acústica, elèctrica, clàssica,...)
Notes:

Dies de classe: de dilluns a divendres (excepte dimecres)

* Quan no aparegui informació
sobre la inscripció a les diferents activitats, s’ha d’entendre
que es fa al mateix lloc on es
du a terme.

Horaris:
Llenguatge musical (solfeig): dijous
i divendres

* Les inscripcions a sa
Congregació es faran de 16-20
h. Tel. 971 54 41 11
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ENTREVISTA AMB...

Antoni Serra Cabrer, president de l’associació “Pa i Mel”

Antoni Serra Cabrer (sa Pobla, 1945) és el president de
Pa i Mel des de 2002. La seva carrera professional l’ha
desenvolupada a l’entitat financera “la Caixa”, de la que
fou director de la seva sucursal a sa Pobla i responsable de la zona de Llevant. Sempre que les seves obligacions laborals li ho han permès ha viscut a sa Pobla,
i de fet és un bon coneixedor de la societat poblera,
dins la qual sempre s’ha sentit molt integrat. Antoni
Cabrer acceptà la presidència de Pa i Mel per, en les
seves pròpies paraules, “contribuir a fer qualque cosa
pel meu poble”. Ara, amb motiu del conveni subscrit
entre “Pa i Mel” i l’Ajuntament de sa Pobla per dur endavant el projecte “La Ciutat dels Infants”, BUTLLETI
MUNICIPAL acosta els lectors a la realitat d’aquesta
activa associació.

- En primer lloc, per què l’associació es diu “Pa i Mel”?
- Pa i Mel…de Mel i sucre…, és
aquella expressió tan present en
els records de tothom, quan els
nins més grans recordaven sempre als més petits que ells eren
els vulnerables, que podien jugar
amb els majors, però sempre a
les seves ordres, sense poder
volar pel seu compte. La nostra
associació neix precisament per
atendre els “pa i mel” de la societat, perquè els més vulnerables
trobin respostes a les seves
necessitats d’atenció i d’esplai,
sense sentir-se en cap moment
desplaçats o ignorats per la nostra societat.
- Com i quan neix l’associació
“Pa i Mel”?
- L’associació va néixer l’any
1996, per oferir un recurs a les

famílies i un espai per als infants,
on es faciliten les seves necessitats dins un entorn lúdic, obert i
flexible. Fins al 2002 l’activitat de
“Pa i Mel” es centrava en l’època
d’estiu, moment de l’any en el
qual es fan activitats de temps
lliure per a infants i joves. Però ja
fa prop de tres anys que, si bé se
segueix amb les activitats inicials
i s’han ampliat a Nadal i Pasqua,
l’associació ha obert el seu àmbit
d’actuació per tal de respondre a
les noves demandes del municipi.
- De quina manera pensau ferho?
- Volem intervenir activament dins
l’àmbit social, a fi d’intentar compensar les diferències que, per
causes familiars o socials, afecten els col·lectius més vulnerables, com són els infants, els
joves, els discapacitats, els immigrants…. Al mateix temps, aspi-

ram a inculcar els valors de la
solidaritat i la implicació directa
en temes socials. Pretenem, en
una paraula, contribuir a formar
ciutadans solidaris i compromesos amb la seva realitat social.
En aquest sentit, considerem
important tenir en compte les
necessitats dels infants i guiar-los
perquè aprenguin el camí per ser
escoltats com a ciutadans actius.
- Es en aquest punt on te cabuda el projecte “La Ciutat dels
infants”?
- Efectivament. Amb l’objectiu de
promoure actituds participatives
per als infants, de conèixer les
seves necessitats i la seva opinió
sobre la realitat més propera,
hem intentat crear un espai de
participació realment obert, on
tenguin cabuda les propostes de
millores sobre temes que els
afecten directament. Aquest pro-

ENTREVISTA AMB...

jecte de participació infantil, que
des de l’associació “Pa i Mel”
hem impulsat de manera molt
activa, és conegut com “La Ciutat
dels infants”, i preveu la realització, per part de nins i nines d’entre 10 i 12 anys, d’un treball de
diàleg, de recerca, de recollida
d’informació i de propostes. Com
a conseqüència d’aquests tasca, i
conjuntament amb el departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de sa Pobla, l’associació gestionarà el funcionament
d’una discoteca infantil, essent
aquest el primer projecte elaborat
pels infants de sa Pobla dins el
marc de “La Ciutat dels infants”.
- Quins altres objectius assumeix com a propis l’associació?
- “Pa i Mel”aposta per una societat futura solidària i sensibilitzada
amb la realitat de sa Pobla.
Precisament amb l’objectiu de
promoure els valors de la tolerància entre els alumnes, d’afavorir
la convivència i de sensibilitzar
sobre la situació del món, l’associació intervé a les escoles organitzant sessions que fomenten la
reflexió i l’anàlisi sobre el nostre
entorn. Pel que fa als joves, desenvolupam un programa d’apropament a l’escola i a l’estudi per
als alumnes d’ESO, apropant el
món de l’escola als joves.
Igualment, amb la finalitat de
“rompre barreres” -de tal manera
que els alumnes puguin superar
la distància psicològica i educacional que els separa dels seus
companys, d’adquirir hàbits de
treball i de millorar la capacitat de
concentració- “Pa i Mel” ofereix
un espai en el qual es realitza
suport escolar i tècniques diverses que permeten l’accessibilitat i
l’interès pels llibres.
- També feis activitats per a la
gent adulta...

- Efectivament, pel que fa a formació, estam duent a terme
grups de pares amb fills/-es adolescents, per tal de facilitar als
pares i mares l’abordatge de les
dificultats dels seus fills i de proporcionar coneixements i estratègies per fer front a les situacions
problemàtiques. També dins l’àmbit formatiu, convé recordar que
és el tercer any que es duen a
terme classes d’alfabetització per
a dones immigrants. L’objectiu és
fer un curs adaptat a les necessitats de les participants, on es
donen coneixements bàsics d’alfabetització i coneixements sobre

“La nostra associació
neix per atendre els
“pa i mel” de la
societat, perquè els
més vulnerables
trobin respostes a les
seves necessitats
d’atenció i d’esplai,
sense sentir-se en
cap moment desplaçats o ignorats per la
nostra societat.”
els funcionament de la societat
receptora: escola, salut, casa,
família... Finalment, i a nivell preventiu, fem el seguiment dels
membres allotjats a l’habitatge
tutelat pels Serveis Socials muni-
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cipals. Aquest programa s’adreça
a persones amb algun tipus de
discapacitat. “Pa i Mel”, mitjançant el monitoratge d’aquestes
persones, pretén oferir un seguiment integral, un acompanyament, un estímul per avançar cap
a la responsabilització, un ensenyament vers l’autonomia i les
habilitats socials.
- Quins altres projectes
destacaríeu com a representatius de l’activitat de “Pa i
Mel”?
- L’associació també participa a
projectes europeus. Dins el marc
de la Iniciativa Comunitària
“Equal Medea”, aquest any s’ha
realitzat un estudi social d’habitatge encarregat pels municipis
que hi participen: sa Pobla,
Pollença i Porreres. Essent l’accés a l’habitatge més difícil per
als més vulnerables, es tracta de
conèixer la situació de l’habitatge
en aquests municipis i de fer un
diagnòstic a partir del qual es
pugui intervenir.
Per a la realització de totes
aquestes tasques, l’associació
compta -i espera seguir comptant- amb la participació dels ciutadans, creant espais conjunts de
diàleg i reflexió, i elevant propostes comunes a les institucions.
Actualment ja són més de 70
socis que confien i donen suport
a l’entitat i nombrosos els voluntaris que col·laboren en les actuacions, duent a terme una gran
tasca que des d’aquí m’agradaria
reconèixer públicament. Tot i així,
continuam necessitant suport pel
que fa a recursos humans, per la
qual cosa donem la benvinguda a
tota persona disposada a dedicar
part del seu temps a tasques
socials.
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ACTUALITAT LOCAL

Pa i Mel:

Programes i projectes

FORMACIONS

gral dels membres allotjats al servei d’habitatge tutelat de l’Ajuntament, mitjançant
el monitoratge d’aquestes persones.

Grups de pares amb fills/es adolescents per facilitar als pares i
mares l’abordatge de les dificultats que tenen amb els seus fills
i proporcionar coneixements i
maneres de fer front i prevenir
situacions problemàtiques
que puguin presentar els
seus fill/es. Inscripcions fins
al 15 d’octubre.

Activitats obertes al carrer: cada divendres
a la plaça Major del poble es fan activitats
lúdiques per a tots els infants que ho
desitgin

PA R T I C I PA C I Ó
“La ciutat dels infants”, projecte de participació infantil en el

Professors: donar eines i
estratègies per

PREVENCIÓ
treballar amb la diversitat
Monitors: detecció de conductes de risc
Programa socioeducatiu i d’alfabetització
per a la dona immigrada. Les classes es
fan tres cops per setmana durant el curs
escolar i s’inicien el 5 d’octubre.

Activitats de temps lliure durant les vacances escolars de Nadal.
Activitats de temps lliure durant les vacances escolars de Pasqua.
Activitats de temps lliure durant les vacances escolars d’estiu.

ESCOLES
Projecte de sensibilització Kif-Kik, per al
foment de la convivència a les aules: sessions i jocs entorn als valors de la solidari-

Programa d’apropament a l’escola i a l’estudi on es treballa durant el curs escolar,
ofererint un espai per als alumnes d’Eso

qual els infants tenen veu i vot per modificar el seu poble i poder tenir en compte
les seves necessitats i guiar-los perquè
aprenguin el camí per ser escoltats com a
ciutadans actius i participatius. Està adreçat a infants de 5è i 6è de Primària.
Discoteca infantil: és el primer projecte
que neix de la demanda dels infants a través del projecte de participació infantil. Pa
i Mel gestiona el seu funcionament en
coordinació amb l’Ajuntament. Estarà
oberta als infants des de 5è. fins a 2n
d’Eso.
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tat, la cooperació, la convivència,
la tolerància. Aquest programa es fa als
centres escolars de sa Pobla que ho
sol·liciten durant tot el curs escolar. El curs
2003-04 es va fer a Sa Graduada, Vialfàs,
St. Francesc, escoles on es fa comptes
continuar.

en el qual es realitza
suport escolar i tècniques diverses que
permeten l’accessibilitat i l’interès als llibres. Les classes s’inicien a finals d’octubre.
Programa de seguiment i d’inserció social
amb discapacitats: es fa el seguiment inte-

PROJECTES EUROPEUS
Estudi Social d’Habitatge: estudis encarregats pels ajuntaments de sa Pobla,
Pollença i Porreres dins el marc de la
Iniciativa Comunitària Equal Medea, per
conèixer la situació de l’habitatge en
aquests municipis.

LA VISIÓ DE L’OPOSICIÓ
PRECS I PREGUNTES D’UM
Benvolguts poblers, dins aquest escrit vos volem donar compte dels
precs i preguntes que es varen fer per part d’Unió Mallorquina al ple celebrat el 30 de juliol de 2004, contestades al darrer ple de dia 20 de
setembre.
* Pregunta sobre les fotografies.
Aquestes fotografies pertanyen al camí vell de Pollença – Artà i això és
el resultat després de una ploguda normal. Dins la legislatura passada
l’Ajuntament es va comprometre a fer uns forats per tal que l’aigua es
filtràs i així no quedaria estancada. Com està aquest tema?
Resposta: Estan pendents d’un estudi per fer una sèquia.
* Sobre les cridades a l’ambulatori de sa Pobla, que hi ha gent que ha
cridat perquè es una urgència i diuen que el metge no pot abandonar el
centre de salut, però després tu vas a la visita normal i el metge no hi
és perquè és a fer una visita????
R: L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’encarregat del centre de
salut i han dit que tindran en compte aquestes queixes ja que també les
han rebudes d’altre gent.
* Sobre els cotxes que hi ha aparcats al carrer Pintor Picasso, darrere
l’escola de Vialfàs. Com està aquest tema?
Resposta: S’han retirat, resulta que eren cotxes embargats.
* Al carrer Rosari hi ha els discs de prohibir aparcar cada quinzena i hi
aparquen a les dues parts, i resulta que hi ha veïns que estant ben
aparcats i han tingut multa. Demanen que es dugui millor el control del
canvi de vehicles aparcats.
R: Es tendrà en compte. Vàrem demanar que els carrers que són prou
amples per poder-hi aparcar a les dues parts, que ja es fa, es podria fer
un estudi perquè es pugui dur a terme.
* Per quins motius no es va obrir la piscina municipal exterior fins a principis de Juliol.
R: Perquè no estava en condicions per obrir.
* A l’entrada de sa Pobla per la carretera d’Inca hi ha les voravies que
fan una sortida i que no hi ha res, ni fanal ni arbre. Sabem que hi ha
molts de vehicles que hi han foradat. S’ha pensat fer res per poder evitar que passi més? No seria interessant poder posar qualque senyalització perquè la gent quan hi ha aparcat es pugui fixar que hi ha el tros
de vorera davant del vehicle.
R: Estan estudiant si aquestes comportes que hi ha són de cables o si
és que estava previst posar-hi un fanal o una altra cosa. Segons el que
hi hagi se llevaran.
Teniu amb compte que estam a la vostra disposició.
Joana Alomar Serra
Regidora Unió Mallorquina
Sa Pobla.
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DEFENSEM ELS INTERESSOS
DE TOTS!
En el passat plenari de dia 20 de setembre es
varen debatre les diferents al·legacions presentades en contra del Pla Parcial Zona de Serveis
Sector 3, sa Sort Llarga (polígon industrial de
devora el cementiri) aprovat inicialment el 24
de març de 2004 per l’equip de govern del PP.
El nostre grup va votar en contra d’aquestes
al·legacions, sobretot, per considerar que des
de l’Ajuntament no es donaven solucions reals
als problemes que les al·legacions plantejaven
i deixaven moltes coses enlaire. Després se va
procedir a votar un altre cop de forma provisional el Pla Parcial del Polígon de sa Sort Llarga.
Com no podia ser d’altra manera el nostre grup
va votar en contra pels motius que a continuació s’exposen:
Consideram que els solars que obté
l’Ajuntament amb la Junta de Compensació
(???) són els pitjors, els que menys valor tenen,
ja que es troben situats just devora el cementiri. Això ens demostra una altra vegada que l’equip de govern prefereix defensar els interessos d’uns pocs, que defensar els interessos de
la majoria que som tots els poblers.
En aquests solars abans esmentats s’hi vol fer
una àrea social, una àrea esportiva i una zona
verda. I ara vos demanam, què vos sembla que
just aferrat al cementiri s’hi construeixi un camp
de futbol o un camp de bàsquet? Mentre uns,
desgraciadament, vetllin els seus difunts, els
altres es divertiran practicant un esport, amb tot
el que això suposa: crits, renous, festes, pilotes
dins el cementiri ...
Si en lloc de mirar tant pels interessos d’uns
pocs s’hagués mirat més per l’interès general
de tots, l’àrea esportiva es col·locaria a una
zona molt més ben situada d’on estarà. Però ja
sabem que aquestes són les formes del nostre
equip de govern. I mentrestant qui patirà les
seves desafortunades decisions serem tots.
Joan Comes, Miquel Socies, Bel Comes, Biel
Ferragut i Toni Riutort.
Regidors a l’oposició a l’Ajuntament de sa
Pobla.
www.mallorcaweb.net/gmsapobla
gmsapobla@mallorcaweb.net
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SA CONGREGACIÓ · ESPAI JOVE

PROGRAMACIÓ DEL
MES D’OCTUBRE

Divendres, dia 8
CINECLUB. MARLON BRANDO.
A les 21.45 hores: Un tranvia llamado
deseo. “A Streetcar Named Desire”.
Director: Elia Kazan. EUA. 1951.
Drama. (Majors de 13 anys)
Entrada lliure.
Dissabte, dia 9
TEATRE
A les 19 i a les 21.45 hores: SOM COM
SOM de Miquel Forteza i Llopis.
De la companyia: VOSTÈ PERDONI.
És una comèdia dividida en tres obretes curtes: Marieta, una floreta d’estiu”. “Hem de fer barrina” i
“Gata d’amor”. Preu: 9€
Divendres, dia 15
MÚSICA
CONCERT
A les 20.30 hores: HOMENATGE A
MIQUEL COSTA i LLOBERAALS
150 ANYS DEL SEU NAIXEMENT.
A càrrec dels músics:Jaume Sampol
(piano), Joan Riera (cant) i Arantxa
Riera (flauta).
CINECLUB. MARLON BRANDO.
A les 21.45 hores: La ley del silencio.
“On the Waterfront”. Director: Elia
Kazan. EUA. 1954. Drama. Entrada
lliure. (Majors de 13 anys)
Diumenge, dia 17
TEATRE
A les 19 hores: MEMÒRIES D’UN
RECLAM de Manuel Picó.
De la companyia: PRODUCCIONSDE FERRO. Actors: Pep Lluís
Gallardo i Antoni Gomila.

La proposta, en format de lectura dramatitzada, ofereix un aiguafort vigorós d’un temps i d’un país: la Mallorca
de la postguerra, la Mallorca franquista del nacionalcatolicisme just en el
llindar de la crisi sociològica que,
immediatament i a conseqüència de
l’eclosió turística, somourà l’illa.
Preu: 6€

Els d’Oregon presenten el seu sorprenent darrer disc “Post to Wire” on
demostren que es desenvolupen entre
les millors bandes d’Americana.
Preu: 10 €
Divendres, dia 29

Dimecres, dia 20
TEATRE ESCOLAR EN ANGLÈS
A les 10 hores: Whoops!
A les 12 hores: Pop TV.
A càrrec de Clever Pants. English
Theatre Company.

CINECLUB. MARLON BRANDO.
A les 21.45 hores: El último tango en
París. “Ultimo tango a Parigi”.
Director: Bernardo Bertolucci. EUA.
1972. Drama.
Entrada lliure. (Majors de 18 anys)
(Majors de 13 anys)

Dijous, dia 21
Dijous, dia 28
BIBLIOTECA
A les 17.30 hores: L’HORA DEL
CONTE: “Esquitx de contes”.
Divendres, dia 22
CINEMA
CINECLUB. MARLON BRANDO.
A les 21.45 hores: La jauría humana.
“The Chase”. Director: Arthur Penn.
EUA. 1966. Dra. Entrada lliure.
(Majors de 13 anys)
Dijous, dia 28
MÚSICA
A les 22 hores: WAITING FOR
WAITS presenta: Nits d’Americana.
RICHMOND FONTAINE en concert.

MÚSICA
A les 22 hores: WAITING FOR
WAITS presenta: Nits d’Americana.
RICHMOND FONTAINE en concert.
Els d’Oregon presenten el seu sorprenent darrer disc “Post to Wire” on
demostren que es desenvolupen entre
les millors bandes d’Americana.
Preu: 10€
Divendres, dia 29
CINECLUB. MARLON BRANDO.
A les 21.45 hores: El último tango en
París. “Ultimo tango a Parigi”.
Director: Bernardo Bertolucci. EUA.
1972. Drama. Entrada lliure.
(Majors de 18 anys)

CENTRE UNIVERSITARI DE SA POBLA
És a la vostra disposició el servei de préstec de publicacions editades
per la UIB.
Servei d’Automatrícula: fins dia 15 d’octubre.
AULA INFORMÀTICA MUNICIPAL
Els universitaris i socis de l’aula tenen accés a internet i a les noves tecnologies i pots fer els teus treballs i imprimir-los.

CAN PLANES · ESPAIS D’ART I CULTURA
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Art Emergent II al Museu d’Art Contemporani
El mes d’abril de 2003, es presentava
al
Museu
d’Art
Contemporani la mostra “Art
Emergent I”. Es tractava d’una
primera selecció d’artistes joves
entre la vertadera plèiade de
nous creadors que han aparegut
a Mallorca durant els darrers
anys. La pedrera no s’acabà amb
aquella primera exposició i ara
ens arriba una segona selecció
d’artistes, alguns dels quals
molts joves, que han començat a
apuntar alt després de la gran
crisi i la gran tria que es produí a
mitjans dels anys noranta.
Jaume Canet, Carles Moll, Martí
A. Monjo, Ana Camuñas, Rafel
Perelló, Aina Perelló, Blanca

Pérez-Portabella, Eliana Perinat,
Joan
M.
Arrom,
Fabian
Schalekamp i Joan Vellespir, son
els noms d’aquesta segona
entrega d’Art Emergent. Joan
Cerles Gomis ha estat de bell
nou l’organitzador de la mostra
que ha comissariat Maria Antònia
Artigues on predomina una visió
conceptual de l’art, encara que
també hi són presents tècniques i
obres de factura més convencional.
Tot plegat una mostra de la gran
vitalitat creadora dels nostres
joves artistes que podreu conèixer al Museu durant els mesos de
novembre i desembre.

PETER MARQUANT
Obres 1992 - 2003

Sala Blanca - Can Planes
del 2 al 31 d’octubre

Jaume Andreu

Escultures
També durant el mes d’octubre i fins al 7 de novembre,
Jaume Andreu presenta a “Es Cavallets” una mostra de la
seva obra escultòrica. Un treball acurat que, sense perdre de
vista la senzillesa formal, investiga en les textures i els
volums per oferir-nos una personal visió de la creació en tres
dimensions.

Inauguració: dia 22 d’octubre a les 20 hores

Peter Marquant (Viena, 1954),
ha desenvolupat la seva carrera
artística entre Àustria i Mallorca,
on viu actualment. Nombroses
exposicions individuals i col·lectives avalen la consistència de
la seva obra que es mou entre
una abstracció formal que té orígen en el collage i la fascinació
per la matèria retrobada arran
de les seves vivències a la nostra illa.
Aquesta exposició, fruit de la
col·laboració amb la Torre de
ses Puntes de Manacor, es
podrà veure a sa Pobla durant
tot el més d’octubre.
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SUMARIO EN CASTELLANO

Vuelve la actividad,
después del verano

OTRAS NOTICIAS:
EL DOMINGO, 24 DE OCTUBRE, EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA UNA EXCURSIÓN AL BARRANC DE BINIARAIX.
EL PRÓXIMO 9 DE NOVIEMBRE SE PROCEDERÁ A LA
RENOVACIÓN DE DNI EN EL VESTÍBULO DEL AYUNTAMIENTO.
SE INICIAN LAS OBRAS DE PLUVIALES EN LAS CALLES
ASALTO Y CRESTATX.
JÓVENES DEL AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SA MARJAL PARTICIPARON EN LA GREEN WAVE 2004.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA I
DEPORTE 2004 - 2005 (PÀG. 6-7)
EN LA ENTREVISTA, ANTONI SERRA CABRER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PA I MEL, EXPONE SUS
PRINCIPALES OBJETIVOS QUE, EN GENERAL, VAN
ENCAMINADOS A AYUDAR A LOS SECTORES SOCIALES
CON MAYORES DIFICULTADES DE DESARROLLO.
LA OPOSICIÓN EXPONE SUS PREGUNTAS EN EL PLENO
(UM) I CRITICA EL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO DE SA
SORT LLARGA (J. COMES,...)

Obras de pluviales en calle Asalto
Con un verano que meteorológicamente aún
parece no terminar, se reanuda la actividad en
todos los ámbitos después del período vacacional. Si este cambio, en muchos hogares, viene
condicionado por el inicio del curso escolar, en la
actividad municipal hay que resaltar el inicio de
las actividades de ocio, cultura y deporte que
cada año organiza el Ayuntamiento y que van
dirigidas a todas las edades. También es noticia
el comienzo de las obras para la recogida de las
aguas pluviales en las calles Asalto y Crestatx,
con las que se pretende evitar o paliar las molestias que ocasionan las lluvias que, a menudo, se
nos presentan de forma torrencial. Con estas
obras también tendremos un adelanto de lo que
va a ser el establecimiento de una zona peatonal en el centro del pueblo, pues, se va a pavimentar, según el proyecto aprobado, el tramo
comprendido entre las calles Lluc y Marina.
En el presente número destacamos la entrevista
con Antoni Serra Cabrer, presidente de la asociación Pa i Mel, que persigue atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables

EN LA PROGRAMACIÓN DE SA CONGREGACIÓ·ESPAI
JOVE DESTACA EL CICLO DE CINE DEDICADO A MARLON BRANDO.
ART EMERGENT II, ESCULTURAS DE JAUME ANDREU Y
UNA EXPOSICIÓN DE PETER MARQUANT PROTAGONIZAN LA OFERTA DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI.

TELÈFONS D’URGÈNCIES
Guàrdia Civil (urgències)
Policia local . . . . . . . . .
Policia local . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 062
. . . . . . . . 971
. . . . . . .

Servei d’urgències mèdiques

. . . . . . . . . . . . 061

Centre Salut sa Pobla (urgències)
Informació toxicològica (24 h.) .
Emergències i catàstrofes
Bombers

86 22 86
. 607 86 22 86

. . 971
.

54 04 10
. 915 62 04 20

. . . . . . . . . . . . . . 112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085

TELÈFONS D’INTERÈS
Informació General .........................................1003
Aeroport..............................................971 78 90 00
Ajuntament
Oficines ..............................971 54 00 54
Bar poliesportiu..................971 54 18 65
Pavelló poliesportiu ...........971 54 20 50
610 53 25 79
Piscines municipals............971 86 20 46
Bar 3ª Edat .........................971 54 04 59
Escoleta Huialfàs ...............971 86 20 19
Serveis socials....................971 54 21 18
Can Planes..........................971 54 23 89
Biblioteca Municipal..........971 53 94 45
Aula d’Adults.....................971 54 27 05
Sa Congregació espai jove ....971 54 41 11
Museu de Sant Antoni........971 54 03 94
Agència de transports Parrús .............971 54 08 73
Serveis Ferroviaris de Mallorca ........971 75 22 45
Autocars Pujol ...................................971 85 02 90
Butano Alcúdia ..................................971 54 16 59
Butano oficines ..................................971 54 54 03
Centres Escolars
Can Peu Blanc ....................................971 54 08 12
Joan Taix ............................................971 54 00 08
Escoleta Huialfàs ...............................971 86 20 19
Ntra. Sra. de Vialfàs ..........................971 54 06 48
Sant Francesc d’Assís.........................971 86 27 03
Sa Graduada ......................................971 54 01 48
Tresorer Cladera ................................971 86 20 86

Centre d’Anàlisis Clíniques ..............971 54 16 70
Consultori Veterinari .........................971 54 14 06
Correus ..............................................971 54 00 85
Dispensari c/ Gran .............................971 54 08 54
P.A.C. (Centre de Salut) ....................971 54 04 10
Farmàcia Riera ...................................971 54 01 93
Farmàcia Torrens ................................971 54 07 71
Farmàcia Pericàs.................................971 54 03 60
Farmàcia Sabater ................................971 54 15 51
Farmàcia Clar .....................................971 54 10 83
Funerària.............................................971 54 06 46
Mòbil............................................670 54 06 46
Mòbil............................................639 63 86 88
GESA avaries .....................................902 53 49 02
Grues sa Pobla....................................607 44 97 20
Jutjat de pau........................................971 54 00 52
Neteges Colis......................................971 54 01 79
Notaria ................................................971 54 06 45
Parròquia ............................................971 54 02 94
Policlínica sa Pobla ............................971 54 42 23
971 54 42 24
Ràdio taxi ...........................................677 54 64 21
Recollida de fems (trastos).................971 52 30 07
Residència d’Ancians Huialfàs ..........971 54 09 32
Seguretat Social Son Dureta...............971 17 50 00
Seguretat Social Son Dureta
( a partir de les 17 h.) .........................971 17 57 57
Seguretat Social Inca .........................971 50 01 46
Servei d’Extensió Agrària ................971 54 04 51
Telefònica avaries ............................................1002
Telegrames per telèfon ......................971 72 20 00
Televisió Poblera ...............................971 86 22 22

del 5 de novembre al 6 de desembre de 2004

ART
EMERGENT
A LES BALEARS (II)

