
10 març 2017
Número 974

12
228

Entrevista

Floristeria 
          Xisca

Els interessats en l'adquisició de 
col·leccions completes de 

BELLPUIG, alguns toms o de 
números atrassats, poden posar-se 

en contacte amb la redacció a 
través de correu electrònic

 revistabellpuig@telefonica.net
o telèfon 971 83 50 33

Artà organitza la primera Artalaiòtica pel darrer cap de setmana de maig

Els dies 26, 27 i 28 de maig tindrà 
lloc la primera edició d’Artalaiò-

tica, fira de la prehistòria i l’antiguitat 
d’Artà. Es tracta d’un esdeveniment or-
ganitzat per l’Ajuntament a través de les 
regidories de Patrimoni,  Cultura i Pro-
moció Econòmica a partir d’una idea i 
projecte del professor d’història jubilat 
Luis Miguel Bajo i gestionat per Irene 
Cabrer i la seva empresa Més Cultura. 

Què es vol difondre amb Artalaio-
tica? La temàtica principal de la Fira 
és la prehistòria balear i el món de la 
cultura talaiòtica, però s’incorporen 
altres aspectes propis de l’antiguitat 
balear com el món púnic (cartagine-
sos) que va entrar en contacte amb les 
illes; la cultura grega, que va arribar a 
les costes de Balears i la seva herència; 
així com la presència de Roma, com a 
darrera aportació cultural  a l’antiguitat 
illenca.

I què hi trobarem? Inclourà un mer-
cat similar als mercats medievals de 
Capdepera i altres localitats. Serà 
un esdeveniment cultural i de po-
tenciació del patrimoni d’Artà, tant 
del monumental  com del cultural. 
A més és un projecte de poble, que 
necessita que els habitants s’invo-
lucrin i que promou la identificació 
de la població amb el seu patrimoni. 
Encara que es tracta d’un projecte de 
gestió municipal és, també, una tasca 
col·lectiva. Entitats socials, escoles, 
particulars, etc. han de participar en 
el projecte. 

Teniu definit el lloc on es farà? S’uti-
litzarà com a recinte firal la zona de 
l’antiga estació del tren on s’hi ubi-
carà la zona de tallers, del mercat, de 
les activitats esportives i de jocs. La 
presentació i altres actes es faran al 
Teatre i Na Batlessa. Les tres nits de 

la Fira hi haurà representacions tea-
trals de La deixa del geni grec  a Ses 
Païsses.

Quins són els objectius? Un dels 
principals objectius és la valoritza-
ció, conservació, promoció i millora 
del patrimoni mitjançant l’explotació 
comercial capaç de generar recursos. 
També la divulgació i difusió de la 
riquesa patrimonial de què som di-
positaris (Ses Païsses i les altres restes 
talaiòtiques del municipi), cultural 
(el gran poema èpic de Costa i Llo-
bera “La deixa del geni grec” i l’òpera 
Nuredduna sobre el mateix poema). . 
Es faran tres representacions teatrals 
del poema a càrrec del grup local Fila 
Zero Teatre i s’estudia la representa-
ció parcial de l’òpera en la seva versió 
musical al Teatre d’Artà. 

Quin serà el paper de les escoles? Es 
treballarà en l’àmbit docent i educa-
tiu, amb la participació dels quatre 
centres educatius d’Artà i l’Escoleta 
de la Colònia de Sant Pere. Es desen-
voluparan activitats com l’estudi del 
món talaiòtic i las cultura megalítica 
balear i el contacte amb altres pobles, 
es faran visites guiades a Ses Païsses, 
s’elaboraran materials escolars, peti-
tes representacions... És a dir, tot allò 
que els mestres i professors proposin 
i vulguin dur endavant.

Hi haurà negoci pels artanencs? Sí, 
perquè el mercat al recinte de l’estació 

Continua a la pàgina següent
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La Fundació Revista Bellpuig informa als seus subscriptors i anunciants de la revista Bellpuig que davant la 
precària situació econòmica actual i que ja fa uns 10 anys que mantenim els preus tant dels subscriptors com 

de la publicitat, ha decidit el següent:

A partir del mes d’abril de 2017, els preus seran els que detallam:
Subscripcions locals (Artà i Colònia de Sant Pere), 40 € anuals.
Subscripcions de fora poble (nacionals),                     60 € anuals.

Publicitat:
1 pàgina en b/n = 100 €  ----- A Color = 120 €  per inserció.

1/2   “          “    =    50                 “       =    60              “
1/4   “          “   =     25                 “       =    30              “
1/8   “          “    =    12                 “       =    15              “

Així mateix, mantindrem els preus actuals de les vendes d’exemplars a les llibreries.

del tren pot tenir diversos tipus de 
parades segons la seva oferta: parades 
temàtiques ajustades a la personalitat 
de la Fira:  baleàriques, púniques, 
gregues o romanes), parades d’arte-
sania (treball de la pedra, ceràmica, 
vidre púnic, bronze, fusta, pell i cui-
ro,  llatra, elaboració de fones, etc.); 
parades amb animals (ovelles -tosa 
en directe amb eines antigues) i pa-
rades generalistes (bars, menjadors i 
similars). Hi haurà venda de menjars 
i begudes antics i moderns amb pre-
sentació adient, tapes inspirades en la 
cuina antiga, tast de vins romans, etc.

Artalaiòtica tendrà moneda pròpia? La 
moneda pròpia de la Fira serà el TAU, de 
valor equivalent a 1 euro. N’hi haurà de 1, 
2 i 5 taus de valor i dissenyades amb mo-
tius propis del món púnic, grec i romà.

S’han programat activitats lúdi-
ques? Animacions musicals (flautes, 
xeremies, danses, “zumba talaiòtica”, 
etc.),  passa-carrers temàtics amb 
personatges d’època... Tallers de pre-
història balear, construcció de nave-
tes, construcció de talaiots en mini-
atura, eines de pedra, joies antigues, 
foc, elaboració de fones, etc. Concurs 
de Tir amb fona, tir amb arc, compe-
ticions atlètiques, arrossegament de 
megàlits...

Conferències? La Fira presenta una 
considerable projecció científica amb 
debats entre arqueòlegs amb experi-
ència a Artà i visites guiades a Ses Pa-
ïsses. Estudiam la possibilitat d’am-
pliar el recorregut històric-cultural 
per altres restes talaiòtiques del mu-
nicipi: Sa Canova, S’Aigua Dolça, etc. 

Com ens podem informar?
Gradualment s’anirà informant de 
forma detallada sobre la fira mitjan-
çant una pàgina web i un blog, la pà-
gina Web de l’Ajuntament, la revista 
Bellpuig, etc . Restam oberts a altres 
activitats que la gent del poble propo-
si com oportunes i interessants a les 
reunions amb les entitats socials del 
poble que l’Ajuntament organitzarà.
Esperam que entre tots facem que 
Artalaiòtica sigui tot un èxit en 
aquesta primera edició i deixi un bon 
gust que provoqui la repetició i mi-
llora per l’any pròxim. Us hi esperam 
a tots! 

Entrevista
Ve de la pàgina anterior
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