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PCCGCAMA, D'ACTES
a les 6,30 del capvespre

Concentració de Vells i "Madrinas"
Proclamació del
XXXII HOMENATGE A LA
VELLESA
Acte d'acció de gràcies
Actuació de l'escola de balls de
l'Estel del Coco
Breus Parlaments
Entrega d'obsequis

* * * * * * * * * * * * *

Aquest XXXII HOMENATGE A LA VELLESA de Lloseta, ha estat organitzat ¡patrocinat
pel Magnífic Ajuntament de Lloseta i la Caixa de Balears SA NOSTRA amb la
col·laboració de la Parròquia de Lloseta.

NOTA.- Els vells homenatjats que, per circunstancies d'impediments físics, no puguin
assistir als actes, seran visitats al seu domicili, el mateix dia, a partir de les 9 del matí,
per fer-los entrega deis obsequis.
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Els nous homenatjats un per un
(notes biogràfiques)

Franciscà Ramon
Villalonga
El dia 18 de desembre farà 81 anys

que madò Franciscà Ramon va néixer
a Lloseta, al carrer Nou n° 8, en aquell
carreró que hi ha davant la fusteria
de'n Jeroni Cerdà.
Ens conta que la seva mare feia de

dida i donava mamar a nins i nines
petits i ella els guardava. Va anar
molt poc a escola, tan sols una hora
cada dia, després d'acabada la feina,

amb la mestra que hi havia al poble,
al carrer de l'Estació, i que nomia
Franciscà Catany. A la casa li deien
Ca's Petxam, situada avui davant la
botiga del Syp.

De petita anava a collir ametlles,
garrofes, fer garbes, etc. Quan va tenir
14 anys passà a .treballar de sabatera
al taller de'n Miquel "Randa" que el
tenia al carrer de l'Estació i que des-
prés hi va passar en "Porcelleta".

Li demanam sobre la seva família i
ens conta que aquest mes de setem-
bre, el dia 12, faria 50 anys que seria
casada. El seu marit, Miquel "Ros", va
morir fa 16 anys. Segueix dient que
els primers anys de casada va viure a
Ca'n Coco, darrera l'església, després
al carrer Pastora per passar definiti-
vament al carrer Nou a on encara hi
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viu.
Ha tengut tres fills: dos, una nina i

un nin, en un espai de 18 mesos i el
tercer el varen tenir 11 anys després.
Ara té 8 néts.

Sobre la vida d'avui pensa que hi ha
massa llibertat i que això no té remei
i serà mal d'adraçar.

Esta molt contenta de poder anar
per primera vegada a l'homenatge a la
vellesa.

Ginés Lorente Vivancos
Tenia 21 anys, era el 1932, quan va

venir per primera vegada a Mallorca.
Formava part d'una empresa cons-
tructora que havia de construir el port
de Cala Ratjada.

Ell havia nascut a Mazarrón (Múr-
cia), el dia 13 d'agost de 1911, reco-
neix que no va anar a escola però que,
pel seu propi compte i moltes pràcti-
ques, s'ha defensat molt bé per la
vida.

Va haver d'anar a la guerra civil del

X
N

36 i durant 28 mesos va estar a infan-
teria de marina a on obtingué tres
medalles de guerra.

Estant de militar es va casar a Pal-
ma, a la parròquia de Sant Sebastià,
amb N'Adoració Lidón García, de la
que actualment és viudo. Varen tenir
dos fills: Francesc i Ginés.

Segueix explicant el seu món de
treball. Passà a viure a Alaró a on feia
de capatàs a una mina de carbó. Va
passar per unes quantes mines fins
que després passà a viure i treballar a
Lloseta.

Troba molt bé això dels homenatges
a la vellessa. Sobre la vida actual
reconeix que ell no és polític i que la
joventut té tanta d'abundància i lli-
bertat que, moltes vagades, ho con-
verteix en llibertinatge.

Margalida Pons Seguí
Ella és de Biniamar a on va néixer el

primer dia del mes de desembre de

1911. Va anar a costura a Ca Ses
Monges amb Sor Claudia.

Va passar a viure a Lloseta quan
tenia 21 anys, ja que es va casar amb
Miquel Coll Morro "Burguet". Ell en
tenia 24 i de viatge de nuvis varen
anar, com quasi tothom, a Lluc. Varen
tenir un sol fill, en Guillem. És viuda
des de fa 14 anys.

Reconeix que l'alegria més grossa va
ésser quan va tenir el seu fill i la pena
quan es va morir el seu marit.

Ens diu que està contenta i orgullosa
de viure en aquest món als 81 anys i
diu que li agraden molt aquests ho-
menatges a la vellesa.
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Joanaina Ferragut Fiol
Na Joanaina "Puceta" és molt popu-

lar a Lloseta. Ens conta que disfruta
anant amb la tercera edat i de poder
passar-se algun capritx, ja que té
salut i humor.

Va néixer a Lloseta el 9 de gener de
1911 al carrer Pericas. De petita va
anar a costura a Ca Ses Monges amb
Sor Casilda i Sor Rosalia. Però només
va aprendre les primeres lletres ja que
va haver de cuidar-se d'un germanet
petit.

Als 12 anys va passar a fer feina a
Ca'n Frontera d'Inca que feien conser-
ves d'albercoc, d'ametlles i figues.
Més tard també treballà a Ca'n Metel
de Lloseta amb una feina quasi igual.

Recorda que de joveneta va interve-
nir en una obra teatral, "Les Pastore-
lles" i va recitar:
"Senyorets del tots voldria
un especial favor,
que durant sa funció
tenguéssiu atenció
a tot quant se diria,
i que és públic que me mira
en passetjar sa bassina
hi amollas algun velló".

De joveneta, al capvespre baixaven
a l'estació a esperar el tren de les sis
amb la intenció de poder aconseguir
algun "novio". I allà va conèixer al seu
marit, en Miquel Comas Fiol. No
varen tenir fills.

Té l'opinió de que el món d'avui va
disbaratat, especialment la joventut.

Jaume Coll Nicolau
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És més conegut com en Jaume "Teu-
ler", ja que a ca seva tenían una teu-
lera en Es Pujant. Eren quatre ger-
mans; ell era el més petit. Era un nin
i ja agranava aquell lloc a on treballa-
ven i vivien.

Va néixer el 19 de febrer de 1911
allà a on ja hem citat. No va anar
molt a escola i el temps que hi va
anar el seu mestre era en Francesc
Salas Janer. També, el vespres va anar
a escola a "Ca'n Bosquet".

Del negoci de Sa Teulera recorda
que venien les teules a 10 cèntims
cada una i no en feien abastament,
però anaven a Binissalem a comprar-
ne a 80 cèmtims. L'argila per fabricar-
ies la duien de Biniamar, a prop d'es
pou de Ses Gitanes i també d'un que

li deien es Camp de'n Pol.
Segueix contant que va anar a la

guerra del 36 quan tenia 25 anys i en
va venir quan en tenia 28. Després de
4 anys es va casar amb na Catalina
Coll Morro i varen tenir una filla:
Franciscà.

Sobre la vida d'avui s'estima més no
fer un judici ja que cada temps duu
una moda.

Soledad Caravaca
Martínez

El 12 de mayo de 1962, llegó a Ma-
llorca esta mujer que había nacido en
Dieta Nerpio (Albacete) el 13 de enero
de 1911.

Ha trabajado en el campo y en las
labores de la casa. Sobre sus estudios

nos dice que no tiene ninguno "en
aquel tiempo en nuestra tierra no
había maestros y poco interés por
parte de los padres".

Se casó con Andrés Ruiz Ruiz, en
Dieta Nerpio, después de tres años de
noviazgo. Tuvieron 6 hijos: Gregorio,
Adela, Andrés, Virgilio, Braulia y
Angelita.

Sobre el mundo de hoy reconoce
"que estamos mejor que antes".

Bartomeu Ramon Vieh
En Tomeu "Ferriol" és fadrí i el da-

rrer de 4 germans. Va néixer al carrer
de la Glòria el dia 26 de juny de 1911.

Va aprendre, els vespres, quatre lle-
tres amb en Joan Rosselló. Ha fet
feina pel camp i de caminer amb
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l'empresa den Jaume "Capoll".
Ell és de la "Quinta del 32" i de

principi no va fer el servici militar
fins que arribà la guerra del 36 i fou
cridat a files al quarter d'Inca, formant
part del 1er. batalló, 2* companyia
d'Infanteria. Al camp de batalla feia
de camiller i va passar per Cogolludo,
l'Ebro, Guadalajara...

A l'edat que té viu totsol i el cuiden
molt bé la seva família. Cada dia va a
fer feina a una finqueta que té. Ara
mateix cull les ametlles ell totsol, tira
a tira.

Bàrbara Ripoll Coll
Madò Bàrbara "Sopa" fins el dia 13

de novembre no cumplirá els 81 anys.
Quan va néixer els seus pares vivien
al carrer de Sant Llorenç a "Ca'n Ca-
nina" i a on el seus germans hi tenien
una barberia.

Vivia a prop de Ca Ses Monges i de
petita, com la majoria de les nines del
poble, va anar a costura amb Sor
Rosalia i Sor Maria del Perpetuo So-
corro.

Era l'any 1939 quan el que seria el
seu marit tornà "des Frente", era en
Gabriel Bestard Riera, descendent de
Biniamar i a Lloseta, conegut com en
Biel de Sa Truiola. Ara en fa d'això 53
anys. Actualment es viuda i del seu
matrimoni varen tenir una filla: Ma-
ria.

Ens conta que quan es fa casar va
passar a viure al carrer de l'Església,
després al carrer Major, a on ara hi ha
el "Bar Vitrac" i com darrer domicili al
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carrer d'Avall.
Li demanam per la vida d'avui en

dia i troba que això és un bordell, un
passar pena sempre. "Sa joventut va
massa a lloure, massa!!".

Miquel Ramon Reus
En Miquel Ramon de Ca'n Canina,

opina que quan era jove tenien po-
ques coses per a disfrutar i per a
viure i que avui, ara, en tenen massa.

Quetglas
Va néixer a Santa Margalida el dia

11 de setembre de 1911. De petita va

Així i tot diu que està molt ben
servit per la seva família ja que està
impedit a una cadira de rodes i ac-
tualment és viudo de Margarlida Bo-
rràs Esteve de Binissalem. Recorda
molt bé quan festejava i quan es va
casar a aquell poble un dia al matí,
fent el refresc a la casa de sa núvia.

De petit va anar a costura a Ca Ses
Monges i després a l'escola pública.
Sor Teotista era la monja de la costura
i era molt rebeca. Un dia va demanar
als al·lots si a ca seva tenien canyes i
el que les tingués que en dugués una
o dues. "Jo n'hi vaig dur dues i vaig
ésser el primer en rebre. Me pegà un
cop damunt el cap i me va dir: Això
és sa paga".

Ell va néixer a Lloseta el 12 de
febrer de 1911 i ens conta que no va
fer el servici militar degut a la seva
invalidesa i que durant tota la seva
vida ha fet de camperol conrant fin-
ques de diversos propietaris. Del seu
matrimoni va tenir dos fills: Llorenç i
Miquel.

Catalina Ramis

anar poc a escola ja que era la major
de ca seva i havia de guardar als seus
germans.

De jo veneta vivia al camp, a les afo-
res de Santa Margalida, i el seu di-
vertiment era anar a passejar per una
carretera molt important que tenien a
prop. Més tard, gràcies a una cosina
seva, va entrar com a criada amb els
senyors de Ca'n March, don Joan
March Ordinas i donya Leonor Serve-
ra. La servitut estava composada de
més de 40 membres.

Com sabem tots, en "Verga", que era
del seu poble, tenia un palau a Llose-
ta i que, de tant en tant venien a fer
net. Durant una d'aquestes vengudes
a Lloseta madò Catalina va conèixer
al que seria el seu marit, en Bernat
Real Mut, amb el qual varen tenir un
fill, en Llorenç.

Ens conta que ha fet uns quants
viatges, un a la península i un altre a
Lourdes. També ens enfloca el se-
güent glosât:
"Déu del cel té una llista

per tots noltros pecadors,
tan bons són es glosadors
con si manassin un moix
en es tren per maquinista"

Tomás Lope Fernández
Fa 52 anys que va venir de la pe-

nínsula a viure a Mallorca per manca
de treball a la seva terra, per tant es
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considera un mallorquí i un lloseti
més. Els seus tres fills: Miquela, Maria
i Francese sempre han parlat el ma-
llorquí des de petits.

EU va néixer a Mula (Múrcia) el 16
de març de 1911. Els seus pares mori-
ren joves i per aquest motiu va passar
les seves joventuts a Bulla a casa d'un
tió seu. Solament va anar a l'escola els
vespres que era lo normal per aquells
temps.

Allà va conèixer a la que seria la
seva esposa, N'Antònia Fernández
Caballero, amb la que se va casar el 3
d'octubre del 35. Durant la guerra
fou movilitzat i a la seva primera nina
la va conèixer quan tenia 4 mesos.

Acabada la guerra hi havia poca
feina a on vivien, i dicidiren venir a
Mallorca. Aquí treballà a les mines de
carbó fins que es va jubilar als 56
anys. Està passant unes bones velleses
i, segons ell, avui hi ha tantes coses
que tots pareixem rics.

Antònia Ramis Fiol
N'Antònia "Ponseta" és fadrina i

sempre ha viscut al carrer del Puig.
Va néixer el 13 de març de 1911 i a ca
seva eren 8 germans i recorda quan la
seva mare pastava 8 pans grossos per
setmana i ella les duia al forn.

Va anar a costura a ca Ses Monges
amb Sor Teotista i de més gran, fins
als 12 anys, amb la mestra donya Au-
rora Arnica. Sempre va estar a ca seva
ajudant a la seva mare i treballant
d'aparadora ("cortes" de sabates).

Ben bé recorda com de petita, als
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nou anys li agafà un grip molt fort
que va estar al llit per espai de 2 me-
sos, cosa que li afectà als sentits i va
quedar sorda.

Reconeix que tota la vida l'ha passa-
da a ca seva, a l'església o a Ca Ses
Monges. Quan hi havia festes a la
parròquia era la que cuidava de fer
les llànties netes i tota la plata.
Dóna gràcies a Déu per aquesta vida

tan llarga que li ha dada i ens fa veu-
re que de 8 germans només queda
ella, la més malaltissa.

*̂ |J

Per acabar en diu la següent jacula-
tòria:
"Bon Jesuset amorós,
amorós de tota cosa,
tots el pecats em fan nosa,
per venir al cel amb vós"

Margalida Bauzà Pons
Filla de Miquel i Jerònia, va néixer a

Sant Joan el dia 11 de maig de 1911.
Els seus pares eren camperols i ella
era la segona de tres germanes.

Quan tenia 4 anys, va fer una gran
tempestat de calabruix que va arruï-
nar el camp i matà els arbres. La fa-
mília decidí venir a Lloseta a viure i
es varen establir a la barriada del Pou
Nou.

Va anar a costura amb Ses Monges
fins que va tenir 8 anys per ja comen-
çar a fer feina al camp fins als 16 anys
que passà a treballar a una fàbrica de
sabates a Inca.

Es va casar amb en Josep Capó que
va morir el 22 de març del passat any.
Del seu matrimoni varen tenir 2 filles

i un fill.
Fent memòria recorda com varen

començar amb el negoci del Bar del
Coco. Un any, el dia de la Romeria, el

\ *\ /

\, >V^p>v'
..dipNirtt***̂ -̂ ' '**>• ,r

seu home i dos amics, en Mateu i en
Toni "Mosso", como a prova, varen
muntar, damunt un caixons, unes
quantes begudes i refrescs. La cosa va
anar bé i l'any següent continuaren ell
i la seva dona, fins arribar al que és
avui l'important bar Es Coco.

Ha anat de viatge a França, quan
tenia 35 anys, visitaren el dos ger-
mans del seu marit a Avignon. Va
ésser un viatge del que en guarda un
bon record.

Des de l'edat de 54 anys ha tengut
problemes de salut, especialment a
una cama, de la qual n'ha estat ope-
rada sis vegades.
La vida transcorre en la companyia

del seus fills i sempre lligada als en-
tranyables paratges de l'ermita del
Coco.

Llorenç Ramon Ramon
En Llorenç "Pistola" va néixer a Llo-

seta al carrer Heredero, avui Es Pou
Nou, el dia 11 de març de 1911. A ca
seva eren 6 germans, encara que els
seus pares en fenguessin 8, ja que 2
moriren de petits.

Va anar a escola fins els 13 anys
amb el mestre Francesc Salas. Quan
va tenir 2 anys més, partí cap a Fran-
ça, a on hi vivien 2 germans majors
que tenien, a Sant Remy de Provence,
un negoci de verdures i fruites. Allà
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feia de mosso al mateix temps que
aprenia el francès. Quan tingué 19
anys tornà a Lloseta degut a la mort
del seu pare, però va partir novame-
net a França,encara que per poc tem-
ps, ja que tornà, definitivament a
Mallorca, per fer el servici militar
voluntari a Sanitat.

Acabat el servici i la guerra, va co-
mençar l'aprenentatge de forner a
Ca'n Guixe d'Inca a on hi va fer feina
3 anys i recorda que guanyava 18
duros i mantengut cada mes.

Després va fer feina 2 anys a l'únic
forn que hi havia a Mancor fins que
es va casar amb na Benita Oliver
Oliver del qual matrimoni varen tenir
tres fills: Francisca, Benita i Miquel.
Una vegada casat, hi havia al carrer
des Monili un forn que estava aturat,
"Es Forn d'Alt", ell el llogà i el posà
en funcionament i des de llevors va
ésser el forn de "Ca'n Pistola" a on hi
va estar fins a la seva jubilació.

Ens conta que en aquells temps feien
pa, galletes fortes i ensaïmades i res
de pastisseria. El forn de "Ca'n Pisto-
la" segueix funcionant, però a un altre
lloc i carrer dirigit pel seu fill Miquel.

Joan Espases Borràs
El veí poble de Biniamar el va veure

néixer el 23 de febrer de 1911. Va anar
a escola amb un tal mestre Tomeu.

De jove va fer de sabater i més en-
vant de camperol. En "Joan Espases",
que és així com el coneixen per tot
Lloseta encara que sigui de ca s'Esco-
là, és un home xerrador i inquiet. Ens

Edició Especial-setembre/92 - Pag. 9

f̂e*»*.

conta que va festejar 7 anys a la seva
dona, na Vicenta Bestard, ja morta, i
que va viure a tres cases distintes al
carrer Nou, en canvi avui, viu a Josep
Coll.

Ha tengut tres fills: Margalida,
Bartomeu i Rita.

Sobre els homenatges a la vellesa
troba que estan molt bé i que també
vesteixen prou.

Esperança Bestard
Abrines

Li diuen de "Ca'n Pessol" i ella és

més coneguda per n'Esperança Passol
que per Esperança Bestard. A ca seva
eren 9 germans i ella era la darrera de
tots. Sempre ha viscut al carrer Nou,

a la casa a on va néixer el 30 de no-
vembre de 1911.

Quan tenia 13 anys, en feia 2 que el
metge Baltasar Moya Coll, havia arri-
bat a Lloseta i quan va tenir el primer
fill, en Baltasar, els seus pares la llo-
garen per teta. Estant amb el metge
l'enviaven a escola amb el Biel Ramon
"Filagrès" i els hi costava un duro
cada mes.

Ens manifesta que en que tengui 81
anys no se considera jubilada, se sent
jove i activa. Segueix contant que
actualment són un grup d'amigues
que cada diumenge surten a un lloc o
l'altre i ho passen bé.

Tornant anys enrera conta que sem-
pre va fer feina a "Cas Metge" i que
ha conegut 5 generacions d'aquesta
família i se considera com un membre
més.

Recorda que va fer un llarg viatge a
França i diu que encara hi tornaria
anar.

Magdalena Coll Coll
Ella era la segona de 5 germans. Va

néixer al carrer de "Sa Costa" el dis-
sabte de Sant Antoni Abad de 1911.

Fins que va tenir 10 anys va anar a
escola a Ca Ses Monges amb Sor Teo-
tista. A continuació començà a apren-
dre de cosir a ca na Margalida "Pele-
ta". Després va passar a Can Estrany
a Inca a on va perfeccionà més l'ofici
de modista fins que començà a cosir
per ella a ca seva.

Hi ha que assenyalar que només
cosia per dones o nines. Feia vestits
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de novia, de primera comunió i de
"gala o de nit", per exemple cosia el
vestit de sa senyora de Son Bâtie i les
seves filles.

De jove li agradava molt sorti als
balls que es feien al "Quatre Cantons",
a Ca'n Porgarines, a Ca'n Bestard i
altres.

A 1941 es va casar amb el Meision
Jaume Villalonga que feia de sabater,
però que poc temps després crearien
una merceria al carrer d'Avall a on hi
ha ara la sabataria de Ca'n Rigo,men-
tres el seu marit feia de venedor
ambulant del mateix gènere. Poc
temps després varen traslladar el
negoci a uns metres més anvant i
crearien "Las Violetas" que encara
funciona com a negoci, ja que l'any
que ve en farà 50 que ella i el seu
marit estan al front d'ell.

El fruit del seu matrimoni va ésser
una filla, Margalida, que els ha donat
diversos néts.

Bartomeu Alcover
Isern

L'amo en Bartomeu de Son Ramon
és un antic sabater que la indústria
que va crear quan va venir de la gue-
rra encara avui funciona amb més
amplitud i amb més importància. Va
néixer al carrer Major el 29 de març
de 1911. Va anar a escola amb en
Jaume Villalonga de Ca'n Bosquet.

Als 19 anys es va decidir per apren-
dre l'ofici de tallador de sabates. Va
començar a Ca'n Curt de Baix i des-
prés va passar a Ca'n Piquero Gros
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d'Inca fins que va començar el servici
militar i fou mobilitzat per la guerra
civil.

Acabades les obligacions militars va
venir amb la curolla de crear una
fàbrica de sabates. Primer va comen-
çar a mitges amb els germans Antoni
i Nadal Comas i vers els anys cin-
quanta es va establir per ell mateix.

Es va casar amb na Joana Vallori i
varen tenir dos fills en Francesc i en
Joan que són els que avui duen el
timó de Calçats Alcover, S.A.

Catalina Reus Palmer
Na Catalina "Seda" va néixer al ca-

rrer Major el dia 8 de març de 1911.
Avui en dia, 81 anys després, viu a la
mateixa casa.
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Era la darrera filla d'un comerciant

de bessó i altres fruits del camp. El
seu pare era en Mateu "Seda" i la seva
mare era d'Estellencs. Va anar a escola
a Ca Ses Monges fins que va tenir 13
anys, edat en la qual es va morir la
seva mare i ella va començar a cuidar
de la casa.

Però el seu ofici i la seva vocació era
la de modista. De petita juagava sem-
pre amb agulles, vestits i brodats. Va
aprendre el "corte" a Ca Na Xesca a
Inca i al anys quaranta va començar a
cosir per encàrrec i cobrava entre 3 i
3,50 pessetes per cosir un vestit.

Na Catalina "Seda" és fadrina, pren
part en totes les activitats de la Terce-
ra Edat i és molt activa. Ha fet nom-
brosos viatges, el primer el va fer a
l'edat de 21 anys a França, a ca una

germana que vivia allà.

Joan Ramon Pons
Al segon dia del mes de desembre

de 1911 va néixer l'amo en Joan. Va
viure els primers anys al carrer des
Monili, a la casa que vista des d'abaix
pareix que tanca la costa del carrer.
Va anar molt poc a escola, un tió seu,
en Joan Tiro, h ensenyà quatre lletres.

•

Quan tenia 10 anys va partir cap a
França d'on va venir quan en tenia 14.
Més tard començà a fer feina a Ca'n
Guixe de forner durant bastants d'a-
nys per passar, després, a un forn de
Selva a Ca's Sull.

La seva vida de traball ha estat
variada, fins i tot ha fet d'estraperlista
per passar a comprar una màquina de
fer fideus i un fom propi.

Se va casar a 1942 amb n'Antònia
Vallori Coll quan ell tenia 31 anys. Fa
un parell d'anys que es viudo. Del seu
matrimoni varen tenir tres fills: tres
nines i un nin.

Troba que la joventut d'avui va per
la vida sense freno i que, quan el
voldrà posar, li costarà pena. Ara que
és una vida que a ells les hi agrada i
que, per lo vist, els agrada molt.

******

NOTA. Aquest número ha estat pos-
sible gràcies a l'equip de la revista
LLOSETA i també:
* Maria Pons Ferragut
* Antònia Pons Villalonga
* Bartomeu Coll Ramis
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D'UN HOMENATGE A L'ALTRE
ENS HAN DEIXAT

Guillem Coll Mut
(11-9-1991)

C a t a l i n a R a m o n Anà Rosa Jiménez
Amengual (13-11-91) (Noviembre 1991)

Catalina Ripoll Coll
(14-11-1991)

Jaume Coll Dabres
(17-9-91)

»

Bàrbara Vil la longa Franciscà Amengual Catalina Jaume Ramon Maria Toulet Melat
Català (2-12-1991) Ferrer (11-1-1992) (4-2-1992) (29-2-92 a Franca)

Bernat Pons Rotger
(2-3-1992)

Margalida Pons Coll Maciana Coll Coll
(febrer 1992) (20-3-1992)

Gabriel Perelló Sena
(30-4-1992)

Llorenç Morro Coll
(13-5-1992)

tf*^l

1

Franciscà Pou Català Guiem Villalonga Capó Franciscà Ramon
(28-5-1992) (12-3-1992) Ferragut(22-5-1992)

Fermina Rueda Miguel
(Mori a la Península)
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La present edició ha estat
possible gràcies a

Ajuntament de Lloseta

"SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS




