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PLATAFORMA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

Reivindicam la seva potenciació

Les entitats i les persones sotasignades, preocupades pel caire que agafen Íes noves propostes de
transformació del recinte de les estacions de Palma, molt especialment la darrera, que ¡nclou
també l'entorn de la plaça d'Espanya, manifestam davant l'opinió pública i la ciutadania de Mallorca que:
Valoram molt negativament el contingut del projecte que sobre el recinte ferroviari de Palma han fet públic
darrerament el Govern Balear i l'Ajuntament de Palma perquè no és fruit, pensam, d'una reflexió sufi-
cientment profunda sobre el futur i el paper que el ferrocarril ha d'assolir dins una planificació insular, com
una de les infraestructures territorials que hauria d'estar més decididament implicada en el desenvolupa-
ment econòmic i social.

De ia proposta presentada, es desprèn que els actuais edificis de ies estacions són arrasats per
permetre el posicionament, en capçalera, d'un aparcament subterrani i que es modifica el km. O allunyan-io
del centre de ciutat. Aquest modificació efecte de rebot al transport interurbà per autobús, que queda
igualment desplaçat. Totes aquestes actuacions van en clar detriment del ferrocarril, a pesar que existeixin
bases objectives i que són nombrosos el estudis tècnics que avalen la continuïtat i el foment del seu us,
i que el corredor Palma-Alcúdia experimenta un manifest increment de població i el seu interès estratègic
augmenta dia a dia.

Sorprèn l'actitud ambigua del Govern Balear respecte del ferrocarril perquè, tot i que va rebre el traspàs
de competències ferroviaris (RD 2232/1993, de 17 de desembre de 1992) i que disposa de prou recursos
econòmics per donar al ferrocarril mallorquí el tractament i el protagonisme que la desídia i l'abandona-
ment li ha negat fins ara, empren actuacions tan contradictòries com es ara adquirir nou material mòbii a!
mateix temps que promou un desmirollament tan important com és ara allunyar l'estació dei centre.

Per altra banda, qualificam d'imprudent i d'injustificada la proposta ae soterrar les avingudes el seu pas
per aquest indret perquè suposa hipotecar la possibilitat d'una ordenació global d'aquest espai vertebrador
entre la part antiga i l'eixample, sense que es justifiqui des de criteris de circulació rodada.

De la proposta crida també l'atenció el poc respecte que es deriva cap aquest solar de la ciutat, sens
dubte d'importància històrica, ben incorporat a la memòria dels mallorquins i escenari simbòlic de la
transformació de les antigues portes de la murada en els edificis de les estacions ferroviaris.

Per tot quant hem exposat i davant la situació que genera ei fet que ja ha començat les obres per ei
trasllat de les estacions, malgrat que el projecte s'acaba tot just de treure a informació pública,
reivindicam la necessitat que l'actuació pública adopti ei següents criteris:

1.- Que es mantengui la posició de Km. O com a condició per no afectar greument la qualitat del servei
ferroviari.

2.- Que el Govern Balear, com a organisme competent, potenciï el transport per ferrocarril ja que és un
transport net, eficaç, segur, que por ajudar activament a descongestionar el trànsit rodat de la ciutat i
pal· l iar-na de forma notòria els problemes d'aparcament que té, contribuint així a la disminució de la
pol·lució ambiental.

3.- Que es conservin les edificacions ferroviaris i que se'n promogui la rehabilitació per els mateixos
usos o d'altres relacionats amb el parc, sempre compatibles en la seva naturalesa arquitectònica.

3.- Que els jardins o zones d'esplai que es creïn el recinte ferroviari siguin compatibles amb ei
funcionament del tren i les seves instal·lacions.

5.- Que si no és possible o convenient soterrar el ferrocarril mantenint el Km.O, l'actuació urbanitzadora
sigui quant a construcció i manteniment, senzilla, flexible i econòmica per no hipotecar ia conservació i
potenciació del servei ferroviari.

6.- Que no se soterrin les avingudes a l'endret de les estacions mentre no es demostri la idoneïtat d'a-
questa actuació mitjançant els necessaris estudis que prevegin l'ordenació global d'aquest espai.

7.- En conseqüència, que no s'amenaci la integritat del túnel del ferrocarril al port ni, per tant, la
possibilitat d'uti l i tzar-lo en el futur.

8.- Per la mateixa raó, que el tractament urbanístic de l'actual Plaça d'Espanya sigui només de
millorament i que, en qualsevol cas, es respectin les espècies vegetals majors en edat.

9.- Que s'habilitin dins el recinte ferroviari locals per allotjar-hi, en règim museistic, el material ferroviari
-tant el mòbil com'la maquinària auxiliar- més antic i avui en desús.

Amics del Ferrocarril de Balears, ARCA, GOB, FAAVV, etc.
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De momento, el suministro de agua potable a Lloseta està
asegurado, en todo caso, la red de Inca nos la cedería

Hace escasamente un mes que cun-
dió la alarma en cuamo al suministro
de agua potable a Lloseta desde los
pozos de "Es Puig". Una rápida
bajada de ios niveles hicieron presa-
giar un resto de verano un tanto negro
en cuanto a escasez de agua potable.

La alcaldía procedió, de inmediato,
a la publicación de un bando sobre el
racional uso del agua en nuestra loca-
lidad, evitando los abusos de consu-
mo, de lo cual, ya dimos cuenta en la
publicación del pasado mes.

Se estuvo a punto de proceder a
restringir el agua a las fincas rústicas
y al núcleo de Biniamar que se sumi-
nistra de la red de Lloseta, a pesar de
que dicha población pertenece al
municipio de Selva. Estaba previsto
que las fincas solamente recibieran
agua dos veces a la semana.

Ante tal situación se mantuvo con-
tactos con el vecino Ayuntamiento de
Inca con el fin de que, si fuese nece-
sario, autorizase al trasvase de 50
toneladas de agua diarias, de los

pozos que tiene simados en nuestro
término municipal, a la red general de
Lloseta. Esto, en todo caso, en el mes
de setiembre.

Después de la rápida bajada de los
niveles en nuestros pozos se tomó la
determinación de profundizar las
bombas extractoras, cosa que dio
resultado positivo, pues ios niveles del
agua, a pesar de estar a más profun-
didad permanecían estables. Ello y las
primeras lluvias caídas en Lloseta a
partir del pasado 20 de agosto (unos
44 litros por metro cuadrado en tres
días), han paliado ¡o que se creía ser
una escasez de agua. No obstante
sigue vigente la posibilidad de acudir
a la red de Inca que pasa por nuestro
término.

Según fuentes del propio Ayunta-
miento y del concesionario de las
aguas, este rápido descenso de los
niveles de los pozos de Lloseta a
medio verano viene ocurriendo hace
unos cuantos años desde que Emaya
hizo una profunda perforación en el

término municipal de Binissalem, pero
a apenas un kilómetro de distancia de
Lloseta.

Debido a que el problema se viene
repitiendo, se ha vuelto a estudiar la
utilización del agua del "Clôt de
s'argila" para el consumo, previa
potabilización. Esta posibilidad se
había tenido en cuenta hace unos
años, pero su coste resultaba muy
elevado, pero ahora, cambiando ei
sistema de depuración, ios costes
habrían bajado y situarían el precio de
depuración a unas 20 pesetas ei metro
cúbico.

Se nos ha indicado que, desde estas
páginas, señalemos que la fuerte
subida del precio del agua que consu-
me Lloseta, es debido al canon que se
carga, ya que, de un 50% se ha eleva-
do al 100% al estar en funcionamiento
¡a depuradora de aguas residuales,
sobre las que, precisamente ahora, se
ha empezado a discutir !a formación
de una comunidad de regantes del
agua que resulta depurada.
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ES MOIX DE SON CADELL
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Bernardo Villalonga:
profesor e historiador

El pasado 25 de julio, a los 75
años de edad, fallecía en nuestra
localidad, el profesor e historiador

Bernardo Villalonga Bennasar. Había
nacido en Lloseta el 25-VII-1920.
Se licenció en filosofía y letras,
sección historia, en la Universidad
de Valencia en 1943.

Ejerció su labor docente en nume-
rosos colegios de la isla: San
Buenaventura de Llucmajor; Bto.
Ramón Llull de Inca; Juan Ballester
de Campos; "Estudios Universita-
rios", Stma. Trinidad, San Francis-
co, San José Obrero, Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
todos ellos de Palma. Además fue
cofundador del Luis Vives y del
Cide y profesor, en la primera
época, de la Universitat de Mallor-
ca. Fue, en 1973, nominado profe-
sional de la enseñanza distinguido.

En 1965 le fue concedida la Cruz
de caballero de la orden de Cisne-
ros al mérito político.

En cuanto a su villa natal siem-
pre se sintió interesado por el
desarrollo cultural, social y político
de Lloseta. Fue el mejor conocedor
de la prehistoria del contorno.
Prueba de ello fue cuando, en
1967, por propia iniciativa, animó a
los jóvenes del club l 'A l tura para
que, dirigidos por el arqueólogo i
director del Museu de Mallorca,
Guillermo Rosselló Bordoy, iniciaran
y llevaran a cabo las excavaciones
arqueológicas en la cueva de "Es
corral des porcs" en "Es Puig" de
Lloseta, donde fueron hallados
objetos de interesante valor ar-

queológico que fueron depositados
en el citado museo.

Intervino en muchos ar tos cultu-
rales en nuestra localidad y en
distintos lugares pronunció infinidad
de conferencias y escribió numero-
sos artículos. Dejó publicados
"Lloseta (Apuntes histórico-maria-
nos)" (1954); "Lloseta, protohisto-
ria" (1982) y "Costums i t radicions
nadalenques" (1983).

Deja, también, escr i tos sobre
diversos temas que merecen ser
publicados, asi como, vivencias
personales relacionadas con Llose-
ta.

Descanse en paz Bernardo Villa-
longa Bennasar, profesor e historia-
dor.

AGENDA
MENSUAL

"T" '
if •••'
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Unitat bàsica de salut -Lloseta
• Metges:

Ora. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a
13,30 hores. Dilluns: de 15 a 19,30 hores.

• Dr. Moya: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13,30 hores. Dimecres:
de 15 a 19,30 hores
• PEDIATRE: Dr. Castro: Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 12 hores. Dimarts
i dijous: de 16,30 a 19,30 hores.

• Infermers:
• Carmen Ruiz: Tots els malats del Dr. Moya i els malais de la Dra. Rosés
nascuts a anys parells.

Extraccions de sang per analitzar: dimarts i divendres de 8 a 8,30 hores.
Consulta: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 10,45 hores. Dimecres: de

11,30 a 12,45 i de 15,30 a 18 hores.
• Gabriel Salas: Els malats, nascuts als anys imparells, de la Dra. Rosés.

Consulta: dimarts, dijous i divendres de 11,30 a 13 hores. Dilluns de 15,30
a 18 hores.
• Obdulia Jaureguis (infermera de pediatria): dimarts i dijous de 16,30 a
19,30 hores.

• Cita prèvia:
Pel mateix dia: de les 8 hores fins a l'hora d'inici de la consulta. Pels dies

següents: de les 8 a les 14 hores. Telèfon Cita Prèvia: 51 97 60.

• Urgències:
• Dilluns i dimecres fins a les 19,30 hores a Lloseta. Després a Inca.
• Dimarts, dijous i divendres des de les 15 hores a Inca.
• Dissabtes i diumenges a Inca.
• Telèfon P.A.C. Inca: 50 38 82. Urgències 24 hores: 061

Apotecaries
HORARI:
• Feiners: de 9,30 h. a 13 i de 16,30 a 20 h.
• Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20 h.

• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta. GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o a les apotecaries
indicades oportunament.

Telèfons urgència
Policia Municipal (local):

+ Mòbil: 908 799309 - + Oficina: 519439

Ajuntament: 514033 • 514105 Fax: 519432

' Parròquia: 514056

* Escoles: "Es Puig": 519436 ;

* Camp Municipal d'Esports: 519437

' Ambulàncies: 204111-206565

* Pompes fúnebres: 514096

* Guardia Civil: + Binissalem: 511059

* Protecció Civil: 721040

* Telèfon de l'Esperança: 461112

* Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

* Unitat Sanitària: 519760

* "Antoni Maura": 519715

' Correus: 514051

* Taxi: 500923

* Bombers: 085

COS: 062 + Trànsit: 500465

' Electricitat (Averies): 880077

Trens
PALMA-INCA:

Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,

20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

i 21.

LLOSETA INCA:

A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,

15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.

LLOSETA PALMA:

A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,

15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,

diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,

15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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i v<.«i fio op ers3»~*
Hala, ido...! Què ja heu vist i llegit es programa de

ses nostres festes patronals? Què trobau? Y qué desea
usted, querido e inteligente lector, que le diga. Todo
sigue igual. Y yo que me creía que con savia nueva, con
nuevos concejales y, además, jóvenes, en el Ayuntamien-
to la cosa sería otra cosa, valga la redundancia, otra
cara, otro vestido. El programa en sí, sigue pareciendo
la guía comercial y anual de Lloseta. Seguimos teniendo
que dar vueltas y más vueltas a páginas consecutivas
para poder leer los actos de estas largas diadas festivas.
Los actos, más o menos igualitos, en pocas palabras:
nada nuevo bajo el sol de Lloseta. Ya lo dijo es Baile el
otro día en la prensa palmesana, cuando le preguntaban
por sus vacaciones, a las que había renunciado porque
"tengo que poner al día a los concejales nuevos, y
además estamos intentando economizar al máximo las
fiestas, porque hemos agotado el superávit comprando
un solar para hacer una plaza". Me pregunto, ¿tanto
habrá costado el solar?

Otra cosa que me pregunto sobre nuestras queridas y
entrañables fiestas: ¿Será el festival juvenil de play-back
tan aburrido como en la pasada edición ? Y esto que me
habían comentado que este año no se celebraría.

Be ido... Por otra pane he podido leer el calendario
de actividades para este verano que publica la Conselle-
rìa de Turismo y en el que no figuran, precisamente,
nuestras fiestas, pero, en cambio, sí figura la diada de
"Lloseta, canta i baila ". Todo un detalle.
Deixem ses festes... El Alcalde, cuantos más días

pasan, más está satisfecho de las obras del jardín de
Aiamans. Lo único que le pesa es que no le hayan dado
subvención alguna "con lo bien que ha quedado", dice
él. Pero, como es caparmi, volverá ha solicitar, de
nuevo, subvenciones, aunque no sea al mismo organis-
mo. ¿Las conseguirá o no las conseguirá?

Y ya que estamos con el jardín, seguro que no se han
fijado con un detalle. La calle de Joan Caries I empieza,
cerca de la Plaza de España, precisamente, a los inicios
del nuevo muro del jardín hacia Inca, ustedes saben,
que al principio de las calles suelen estar colgados los
rótulos o nombres que se le ha asignado a tal calle o
plaza. Pues en dicha calle, no existen placas, ni al
inicio de los números pares ni en los impares y una calle
como esa, dedicada al actual Jefe de Estado y Rey de

España, bien se la merece. Lo que pasó es que la placa
que colgaba de las viejas paredes del jardín la eliminó
la pala excavadora y no han pensado en reponerla. ¿O
no saben dónde colocarla?

Seguim... Cada verano, el principal tema local (claro,
aquí no tenemos Gal, ni Cesid, ni fondos reservados, ni,
por supuesto, un juez Garzón), es el agua que, por unas
cañerías, nos sirven a cada casa y que pagamos cada
dos meses más un canon, que no es de la iglesia ni de la
misa, es, simplemente, un impuesto por tener depurado-
ra que limpia las aguas que, nosotros, pasamos por el
water o lloc comú. No es que el agua que sale del grifo
salga azul o de otro color, es que, cada verano, nos
amenazan con las restricciones que, luego, no se llevan
a término. ¿Cuándo nos dirán, de una puñetera vez, si
el agua de nuestros pozos nos basta o no? Nos evitaría-
mos la pesadilla de cada verano. Es que mucha gente no
lo comprende: durante esta época, en pueblos del inte-
rior como Lloseta, es cuando menos habitantes hay y,
por supuesto, deben consumir menos. Elemental.

De un tercio a otro. No faltan. demasiadas semanas
para que empiece el curso escolar. Me han contado y me
han dicho que en los edificios escolares han instalado
alarmas, como si de bancos de dinero se tratara. Tengo
que ser sincera, yo me creía que la cultura no valía
nada y que los "cacos" de robar libros, nada de nada.
De todos modos bien sea llegada la alarma.

Be ido... Me han dicho y me han contado que es
nostro Baile sigue en sus trece: obras, obras y más
obras. Y los nuevos concejales le dicen que solamente se
deben hacer las necesarias. No hacer obra por hacer
obra. Y es que, me dijeron, le bulle una cosa por la
cabeza: comprar la finca de Ses Comes que linda con la
zona municipal de Es Puig. Allí, en Ses Comes, se
podría instalar una zona de recreo -dice-, donde se
podría acampar, realizar actividades, especialmente
para los jóvenes, con el añadido de que tendrían la zona
deportiva a dos pasos. No es raro pues, que es nostro
Baile busque dinero en donde sea, como eso del Port-
land que, para cambiar de nombre, les pide más de doce
millones de pesetas, no de sacos de cemento. Valenciana
de Cementos que es, o será, el nuevo nombre, ofrece un
par o algo más. ¿Lo conseguirá el Alcalde ?
Fins es mes qui ve si es Baile i es Rector ho volen.
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Tots els actes del programa de les festes patronals

DIVENDRES, DIA 1
- A les 20 h. al saló d'actes de l'Ajun-
tament Pregó de festes per : Francesca
M.'1 Llabrés Bestard.
- A les 20'30 h. Inauguració de l'expo-
sició Pintures al Casal de Ca S'Hereu.
- A les 22'30 h. Inauguració de l'expo-
sició de pintures de Miquel Pol Capó,
a la sala d'exposicions de "Sa Nos-
tra".
- A les 22'30 h. Al camp municipal
d'esports gran concert amb l'actuació
de OSSIFAR, TOTS SANTS, FORA
DES SEMBRAT

DISSABTE, DIA 2
- A les 16 h. III Pujada a Lluch en
bicicleta. Organitza Bar Domingo i
Motos Llorenç patrocina: Ajuntament
de Lloseta. A la tornada ha hi haurà
sopar gratuït per els participants.
- A Ics 21'30 h. Vetllada popular a la
plaça Constitució.

DIUMENGE, DIA 3
- A les 15'30 h. concentració al camp
municipal d'esports del Karts.
- A les 16'30 h. III CURSA DE
RESISTÈNCIA DE KARTS.

DILLUNS, DIA 4
- A les 17 h. a la piscina municipal
campionat infantil de natació.
- A les 20'30 h. A la Casa de Cultura
carrer de Sant Llorenç, xerrada i
projecció de diapositives per el grup
GEAM del tema: "L'excursionisme de
Muntanya"
- A les 21 h. al camp municipal d'es-
ports partits de futbol sala.
- A les 21 h. en el Llar dels Padrins nit
de Glosses per en Macià Coll i altres.

DIMARTS, DIA 5
- A les 21'30 h. Cinema, al pati de les
escoles del carrer Antoni Maura.
Programes apart.

DIMECRES, DIA 6
- A les 20'30 h. al camp municipal
d'esports partit de futbol entre els
equips: VETERANS LLOSETENSE -
VETERANS REAL MALLORCA
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- A les 21 h. al camp municipal d'es-
ports semifinals de futbol sala.
- A les 22 h. a la plaça d'Espanya
FESTIVAL INFANTIL DE PLAY-
BACK

DIJOUS, DIA 7
- A les 18'30 h. amollada de coets i
cercavila per la Banda Municipal de
Cornetes i Tambors.
- A les 19 h. presentació de tots els
equips del C. D. LLOSETENSE, a
continuació partit de futbol entre els
equips C.D. LLOSETENSE - BINIS-
SALEM.
- A les 20 h. a la plaça d'Espanya
patinatge artístic a càrrec de l'escola de
patinatge de Lloseta.
- A les 22 h. FESTIVAL JUVENIL
DE PLAY BACK a la plaça d'Espa-
nya.

Actuació de diferents grups locals de
música rock.

DIVENDRES, DIA 8
- A les 10 h. amollada de coets i
cercavila per la Banda Municipal de
Cornetes i Tambors.
- A les 12 h. refresc popular a l'Ajun-
tament.
- A les 13 h. corregudes de joies a!
carrer Guillem Samandreu.
- A les 19 h. Partit de futbol Infantil
C. D. LLOSETENSE-MURO
- A les 18'30 h. a la plaça d'Espanya
XXXV Homenatge a la Vellesa.
- A les 22 h. a la plaça d'Espanya
actuació de l'Estel del Coco i la seva
escola de ball de bot a continuació
desfilada de models, dissenyats per:
Maneia Gracia i Aina Siles, Col·labora
Boutique Stil i actuació del grup
ARABELLA.

DISSABTE, DIA 9
- A les 10 h. partit de futbol Pré-
Benjamins LLOSETENSE-BINISSA-
LEM.
- A les 11 h. partit de futbol Benjamin.
LLOSETENSE-XILVAR.
- A les 16 h. Carrera ciclista Social,
amb circuit urbà.
- A les 16 h. Gimkama popular.

- A les 16 h. a ¡a casa de cultura carrer
de Sant Llorenç, torneig d'escacs a
quatre equips.
- A les 16 h. al camp municipal d'es-
ports. tir de fona.
- A les 17'15 h. partit de futbol
Cadets, LLOSETENSE-CAMPANET
- A les 19 h. partit de futbol Juvenils
LLOSETENSE-BINISSALEM
- A les 19 h. a la plaça d'Espanya.
Exhibició d'Aérobic i de Taekuondo.
- A les 20'30 h. partit per el 3 i 4 lloc
i Gran final de futbol sala, al camp
municipal d'esports.
- A les 22 h. a la plaça d'Espanya gran
berbena amb l'actuació dels grups:
BRUMAS. RODAMÓNS i ORQUES-
TA MEDITERRANI

DIUMENGE, DIA 10
- A les 10 h. amollada de coets
cercavila per la Banda Municipal de
Cometes i Tambors.
- A les 10 h. Tram Cronometrai d'en-
duro Finca Sa Clota davant es Port-
land. Organitza: Penya Motociclista
Lloseta.
- A les 12 h. corregudes de joies al
carrer Mestre Antoni Vidal.
- A les 15 h. Tirada a! plat local,
organitza Societat de Caçadors de
Lloseta.
- A les 18 h. Futbol Campionat !"
regional C. D. LLOSETENSE -
S'HORTA.
- A les 22 h. al pati de les escoles de
Antoni Maura nit de teatre, a càrrec
del Grup DIT I FET TEATRE . que
escenificarà l'obra :'Sa Padrina
original de n Joan Mas.
- A les 22 h. a la plaça d'Espanya
festa popular amb al conjunt OXALIS
- A les 24 h. gran traca de fi de festa.

DISSABTE, DIA 16
- A les 22 h. DIADA DE LLOSETA
CANTA I BALLA

Hi participen GRUPO XUNTANZA
de Tuy (Galícia) i l'Agrupació ESTEL
DEL COCO.

Per finalitzar, ballada popular.



LLOSETA ::»i:»::::i::::::::H:::::i:̂ ^ 179

L'Estel del Coco va actuar a Galícia
Com cada any, la nostra associació

cultural dugué a terme l'esperat viatge
d'estiu. Aprofitant que l'any passat, a
Palència, coneguérem un grup de
gallecs, ja es va decidir fer enguany un
intercanvi cultural amb ells. Així,
l'agrupació cultural XUNTANZA
foren els nostres amfitrions durant
aquests quatre dies, del 12 al 15
d'agost.

A les tres de la matinada del dia 12,
sortíem en autocar 54 llosetins, entre
membres de l'associació i simpatit-

sopar i tot seguit actuàrem a Randufe,
a les rodalies de Tui, en la "III Mostra
Folklòrica". Encara que estassim can-
sats per dormir poc l'actuació va ser
un èxit, al públic li va agradar molt i
nosaltres anàrem a dormir molt con-
tents.

Al dia següent visitàrem el castell de
Villasobroso (Pontearenas) i voltants. I
entre cançons i acudits passàrem el dia
per després, a l'horabaixa, visitar
Mondariz i fer una segona actuació a la
plaça del poble. El públic poc o gens

Els llosetins de l'Estel del Coco a Galícia

zants, per agafar l'avió i ésser ben
dematí a Santiago de Compostel·la. La
son ens començava a fugir i s'acabar
d'espassar en acabar de fer un bon
berenar de pop a la gallega, navalles
cloïsses (almejas) empanada gallega i
tot remullat amb un Ribeiro ben fres-
quet.

Tot el matí visitàrem la ciutat vella,
amb la catedral i la plaça de l'Obra-
doiro, carrers i esglésies; però sobretot
trobàrem l'alegria, germanor i amistat
que sempre ens ha caracteritzat i que
no ens deixaria en tot el viatge.

Després de dinar i pegar una becadeta
al llac Castañeira, continuàrem el
nostre camí per les Rias Baixes cap al
monestir de Cañedo, a les proximitats
de Tui. A aquest indret és a on dormi-
ríem cada vespre.
Després de saludar a tots els membres

de l'agrupació Xuntanza anàrem a

avesat a veure el ball de bot mallorquí
quedà fascinat per la vivesa de les
nostres jotes i la diversitat de movi-
ments a tots els balls.

Un sopar de germanor entre les dues
agrupacions, seguit d'una vetllada de
guitarres i cançons serví per estrènyer
els llaços d'amistat entre l'Estel del
Coco i Xuntanza de Tui.

El dilluns 14 dematí anàrem cap a
Vigo per visitar el gran pon de pesca-
dors i el mercat de La Piedra, on tastà-
rem unes ostres acabades de treure del
mar, juntament a amb altres mariscs
per picar i bon Ribeiro per empassar.
Continuàrem la nostre excursió per
visitar Baiona i el seu Parador Nacio-
nal, amb una formidable panoràmica
sobre l'oceà Atlàntic.

Sempre ran de mar arribàrem a la
Guardia per pujar al monte Santa
Tecla des d'on veiem perfectament la

desembocadura del Miño, frontera amb
Portugal, l'immens oceà Atlàntic i cap
a l'interior la vall per on baixa el riu.

El capvespre ens ho seguirem pas-
sant bé visitant el mercat de Valeça,
dins Portugal, per comprar tot el que
feia comprerà. Com que tots els dies
havia fet molta calor i ja n'estàvem una
mica farts de cercar la famosa fresca
de Galícia un bon grapat ja només
volia ombra i un bon refresc per
passar-hi una llarga estona.

Però ni aquell baté de sol ni el cansa-
ment per dormir poc ens privà de que
l'actuació d'aquell dia davant ia cate-
dral de Tui fos un èxit. Davant un
nombrós públic que ens animava i ens
aplaudia constantment férem la darrera
actuació per terres gallegues juntament
amb un agradable grup de portuguesos
de les Azores.

Tots estàvem molt contents i passà-
rem la vetllada amb ei grup Xuntanza
per despedir-nos, ara si , fins al setem-
bre quan ells retornin ia visita per ia
nostra "Diada Lloseta canta i ba l la ' .
Ben segur que estarem contentíssims de
rebré'ls, ensenyuant-los la nostra illa i
tractant-los amb la simpatia i amistat
amb la que ells ens han tractat.

El darrer dia l'invertírem en viatjar
cap a Madrid, travessant Orense, les
terres de-Castella-Lleó. un bon dinar a
Salamanca i més autocar fins a l'aero-
port de Madrid, des d'on embarcàrem
cap a Mallorca.

A aquest viatge, que com tots els que
fa l'Estel del Coco ha estat ple de
bromes i rialles, és interessant veure-hi
la germanor entre nosaltres, joves i
grans, cantadors i balladors i on no hi
ha tendències futbolístiques, ni política,
ni altres polèmiques que podrien desba-
ratar qualsevol relació. Així l'Estel del
Coco segueix creixent i cada pic can-
tant i ballant millor i amb ganes de
cada dia agradar més, fent poble i fent
la nostra cultura. I amb aquests viatges
el que volem és això: passa'ns-ho bé,
ensenyar els balls mallorquins als
forans i créixer en la nostra amistat i
relació entre els veïnats de Lloseta que
fan la gran família de l'Estel del Coco.

Bartomeu Capó i Coll
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SÄXTES I
SANTS POC
CONEGUTS

A G O S T
Dia í.- Sani Pere de les
Cadenes. Tal dia com avui
tou tancat a la presó de
Roma sant Pere Apòstol.
El fermaren amb unes
gruixades cadenes que,
més tard tengueren molta
v i r tu t . Els ferrers que
feien cadenes el tenien
per patró.

Dia 5.- Sant Emigdi. Es
l 'advocat contra els
t e r r a t r è m o l s i dels
temporals de davall la
mar. L'apreciaven molt els
propietaris de cases que li
d e m a n a v e n que els
guardés de tot perill.

Dia ó.- Sant Urbici. Morí
a cops de pedra en un
llogaret de Catalunya, on
encara hi ha una roca
amb ei nom del Sant.

Dia 7.- Sant Albert de
Sicília. Es l'advocat de
l'aigua. Diuen que estava
molt malalt , però molt, i
se li va aparèixer la Mare
de Deu, la qual li donà un
tassó d'aigua; havent-la
beguda, quedà bo i sa. Se
li resa, també, quan fa
grans aiguats i pot haver-
hi inundacions.

Dia 11.- Sant Alexandre.
El tenien per patró els
carboners dels boscs i
garrigues i els qui venien
carbó. El Sant ho havia
estat carboner. També
avui és Santa Filomena,
patrona dels qui venen a
les fires.

Dia 12.- Les santes Clara
i Agnès. Eren neboda i
tia. La neboda volia
agafar mal camí anat al
bordell però un àngel va
baixar del cel que no ¡a
deixà entrar a una casa
d'aquelles. Amb la seva
tia Agnès feren molta
penitencia arribam a
convertir a ia gent del
bordell. Tenien santa
Clara per patrona i

per patró ja que quan ell
era mestre, els seus
alumnes s'entemeren que
era cristià i els mataren a
punxades.

Dia 15.- Santa Colàgula.
Tenia el do de ia curació
i féu molts de miracles.
En va 1er tants que ia
gent Ia va arribar a apurar
i les seves germanes
monges la traslladaren a
un punt amagat per tal
d'impedir la veneració
popular.

Dia 16.- Santa Serenil.la:
Fou ia que introduí ia
vida monacai entre ies
dones f u n d a n t la primera

Sant Emigdi. advocat contra els terratrèmols

advocada les dones que es
dedicaven a cosir i
repassar roba per les
cases.

Dia 13.- Sant Cassia. Els
mestres d'escola el tenien

c o m u n i t a t f e m e n i n a .
Diuen si fundà el convent
de monges damunt el
punt que serví per
martir i t /ar sant Genis.

Dia 21.- Sant Bonos i sant

Maximinià. Eren de
família noble i gastaren
tot el seu patrimoni i
riqueses en almoines als
pobres. Els agafaren,
d'enveja, i els ta l laren el
cap i cremaren eis cossos.

Dia 23.- Sani Eugeni
moliner. El tenien per
patró eis moliners.

Dia 25.- Sant Genis,
comediant, i sant Genis,
escrivent. Eren germans i
el primer feia comèdia
pels carrers i tot el que
recollia ho donava ais
pobres. Ei seu germà feia
d'escrivent públic i ne;
cobrava res a qui no tenia
res . E l s e s c r i v e n t s
s'invocaven a ells per
aconsellar bé als seus
c l i e n t s . T a m b é e i s
veneraven eis músics de
carrer.

Dia 30.- Sani Víctor. S i .
l ' invocava quan ¡a geni
h a v i a de c o l l i r les
ametlles. l l i ha estampes
que el mostren amb una
ametl la a ia mà. Tal dir.
com avui és un dia mol;
bo per fer oli d 'ametlles
dolces, usai en median;-
popular.

Dia 31. Sant Domènec del
Val. Era un escolanet de
Saragossa i els jueus ei
varen agafar i varen
reproduir en ell iota la
Passió de Jesucrist fins a
arribar a ciavar-io en creï..
El tenien per patró eis
escoianets.

(Del Costumari Català
de J. Amades. Vol. IV.)

Recerca
i transcripcions:
Gabriel Fieras.
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Expedició al mont Perdut de joves llosetins

La nova secció de l'Estel del Coco
anomenada 'Es Penjats", i dirigida
cap als esports d'aventura, realitzà fa
poc una expedició al Mont Perdut i
Parc natural d'Ordesa, a Hosca; vis-
quem deu dies en plena naturalesa per
practicar una mica l'alta muntanya.

Els cinc expedicionaris sortirem a
l'horabaixa de l'aeroport de Barcelona
per la Nacional II cap a Hosca, però
prest es va fer de nit i dormírem, com
cada vespre a partir d'aquell dia, a
l'aire lliure, amb o sense tenda, se-
gons trobàvem.

Al dia següent continuàrem el nos-
tre camí d'aproximació als Pirineus. I
finalment, després de dinar, deixàrem
el cotxe per. carregats amb ¡5 ò 2ü
kilos de motxilla cada un, començar a
caminar pel Parc natural d'Ordesa. en
ple Pirineu. Tots cinc estàvem ben
animats, conscients de la marxa que
començàvem i desitjosos de que arri-
bés a bon terme.

Ja des del començament el veure
tants de rierols i cascades que davalla-
ven per tot arreu ens incitava a seguir
pujant per la muntanya, per descobrir
a cada passa noves sorpreses que la
naturalesa ens mostrava i que aquí
seria molt llarg anomenar-las totes.

Més de cinc hores de forta pujada,
passant per indrets com la cascada
"Cola de Caballo" o el pas de les
cadenes, per arribar on volíem acam-
par aquell dia, vora ei refugi de
Góri/.. a 2500 metres d'altura. Si de
dia feia molt de sol. a les nits refres-
cava molt i ens havíem d'abrigar amb
molta roba. Un tassó de llet ben
calenta després de sopar queia ben bé.

Al mati següent ben prest agafàrem
el més indispensable per fer l'ascensió
al Mont Perdut i deixàrem el campa-
ment base amb una bona marxa per
treurer-mos aviat el fred.

La constant i forta pujada entre
enormes plaques de gel s'accentuava
els darrers descents metres, fent el
camí molt dificultós i complicat, però
a l'arribar a dalt, a 3355 metres sobre
el mar. la immensitat i espectacularitat
de totes aquelles muntanyes que haví-
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em anat superant i les més llunyanes,
formaven un conjunt fascinantment
grandiós. L'esforç havia valgut la
pena.

A la baixada ens endinsàrem a la
gelera que cau sobre el "llac gelat".
una experiència digne de menció.
Després de sis hores de caminada
tornàvem ésser al campament base per
recuperar forces i a la tarda continuar
la nostra marxa cap a França seguint

rural per pobléis abandonats, a ran
dels Pirineus, per finalment tornar cap
a Mallorca.

Aquesta expedició ens ha estat molt
útil per agafar experiència en aquest
tipus de marxes, sense cap dubte hem
superat satisfactòriament; els nostres
objectius d'aprendre a tractar l 'alta
muntanya, una assignatura que teníem
pendent. "Es Penjats" continuarem
fent llargues marxes, tant per Mallorca

la GR 11 (Gran Ruta. que atravessa
tots els Pirineus).

Per acampar triàrem un recer vora
una gran explanada. Prest ens dormí-
rem i a les primeres clarors ens dei-
xondírem per continuar caminant
passant per la gruta gelada de Gasta-
reis, on s'hi troba una gran cascada
gelada. Poc després arribàvem a la
"brecha de Rolando", pas fronterer
entre Espanya i França i típic lloc de
pas de l'estrapel·lo a altre temps.

El refugi de Sarradets. dins França,
ens serví d'abric per aquella nit. Al
matí següent férem un altre 3000, el
Tailón, que la seva carena fa de fron-
tera. I a la tarda es reprenia la ruta
que ens baixaria a la vall de Sabiñáni-
go, per on discorre el riu Ara. Haví-
em baixai mes de 1000 metres i ara la
frondositat dels boscos i l'amplada de
rierols i cascades era espectacular.
Dormírem dins un bosc per, al matí
següent continuar per tancar el circuit
i arribar al cotxe.

Estarem dos dies més fent turisme

com per fora, barranquisme. bicicleta
de muntanya, escalada... tot per gau-
dir d 'una manera nova del fascinant
món de la muntanya, superam els
reptes que la Naturalesa ens proposa.

Bartomeu Capó i Coll

PLUVIOMETRIA

Precipitaciones en ei termino
municipal Lloseta en ió que va dei
mes de setiembre hasta el día 27 del
mismo mes.

DIA

20
"> i

22

Dias de lluvia: 3
Litros metro cuadrado:
44,50

LITROS M2

13,-
10,50
21.-
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Calendario Primera Regional Temporada 95/96

r Jornada (03-09-95)
At. Baleares-Uosetense
Pt. Sóller-Rtv. Victoria
Montaura-Ses Salines
Vilafranca-Rotlet Mulinar
Virgen Lluc-Portocristo
Colònia-Santa Eugènia
Sant Jordi-Murense
Algaida-Cas Concos
S'Horta-Pla Na Tesa

2a Jornada (10-09 95)
Llosetense-S'Horta
Rtv. Victoria-Aï. Baleares
Ses Salines-Pi. Sóller
Rollet IVIolinar-IVIontaura
Portocristo-Vilafranca
Santa Eugenia-Virgen Lluc
Murense-Colónia
Cas Concos-Sanl Jordi
Pla Na Tesa-Algaida

3a Jornada (17-09-95)
Llosetense-Rtv. Victoria
Al. Baleares-Ses Salines
Pt. Sóller-Rollel Molinar
Montaura-Portocristo
Vilafranca-Sanla Eugenia
Virgen de Lluc-Murense
Colónia-Cas Concos
Sani Jordi-Pla Na Tesa
S'Horla-Algaida

4a Jornada (24-09-95)
Rivo. La Vicloria-S'Horta
Ses Salines-Lloselense
Rollet Molinar-At. Baleares
Porlocrislo-Porl de Sóller
Sania Eugénia-Montaura
Murense-Vilafranca
Cas Concos-Virgen de Lluc
Pla Na Tesa-Colònia
Algaida-Sanl Jordi

5a Jornada (01-10-95)
Rivo. La Victoria-Ses Salines
Llosetense-Rollel Molinar
At. Baleares-Portocristo
Port de Sóller-Sanla Eugenia
Moniaura-Murense
Vilafranca-Cas Concos
Virgen de Lluc-Pla Na Tesa
Colónia Algaida
S'Horla-Sanl Jordi
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6a Jornada (08-10-95)
Ses Salines-S'Horta
Rotlel Molinar-Rlvo. La Vicloria
Porlocrislo-Lloselense
Sania Eugénia-Al. Baleares
Murense-Porl de Sóller
Cas Concos-Monlaura
Pía Na Tesa-Vilafranca
Algaida-Virgen de Lluc
Sani Jordi-Colónia

7a Jornada (15-10 95)
Ses Salmes-Rol let Molinar
Rivo. La Vicloria-Porlocrislo
Lloselense-Sanla Eugenia
Al. Baleares-Murenotí
Pori de Sóller-Cas Concos
Monlaura-Pla de Na Tesa
Vilafranca-Algaida
Virgen de Lluc-Sanl Jordi
S'Horla-Colonia

8a Jornada (22-10-95)
Rollel Molinar-S'Horta
Portocrislo-Ses Salines
Santa Eugenia-Rivo. La Victoria
Murense-Lloselense
Cas Concos-At. Baleares
Pía de Na Tesa-Pori de Sóller
Algaida Montaura
Sani Jordi-Vilafranca
Colonia-Virgen de Lluc

9a Jornada (20-10-95)
Rollet Molinar-Portocrislo
Ses Salines-Santa Eugenia
Rivo, la Vicloria-Murense
Lloselense-Cas Concos
Al. Baleares-Pía de Na Tesa
Port de Sóller-Algaida
Montaura-Sant Jordi
Vilafranca-Colonia
S'Horta-Virgen de Lluc

10* Jornada (05-11 95)
Portocristo-S'Horta
Sania Eugenia-Rollel Molinar
Murense-Ses Salines
Cas Concos-Rtvo. La Vicloria
Pía de Na Tesa-Lloselense
Algaida-Al. Baleares
Sani Jordi-Porl de Sóller
Colonia-Monlaura
Virgen de Lluc-Vilafranca

11a Jornada (12-11-95)
Portocrislo-Santa Eugenia
Rollel Molinar-Murense
Ses Salines-Cas Concos
Rivo. La Victoria-Pía de Na Tesa
Llosetense-Algaida
Al. Baleares-Sanl Jordi
Port de Sóller-Colonia
Montaura-Virgen de Lluc
S'Horla-Viiafranca

12a Jornada (26-11-95)
Sania Eugenia-S'Horla
Murense-Portocristo
Cas Concos-Rotlet Molinar
Pia de Na Tesa-Ses Salines
Algaida-Rlov. La Victoria
Sant Jordi-Llosetense
Colonia-Ai. Baleares
Virgen de Lluc-Pon de Sóller
Vilafranca-Montaura

13a Jornada (03-12-95)
Sania Eugenia-Murense
Porlocristo-Cas Concos
Rollel Molinar-Pla de Na Tesa
Ses Sa lmes -A lga ida
Rivo. La Victoria-Sant Jordi
Llosetense-Colonia
Al. Baleares-Virgen de Lluc
Port de Sóller-Vilafranca
S'Horta-Monlaura

14' Jornada (10-12-95)
Murense-S'Horta
Cas Concos-Santa Eugenia
Pia de Na Tesa-Porlocrislo
Algaida-Rollel Molinar
Sani Jordi-Ses Salines
Colonia-Rivo. La Vicloria
Virgen de Lluc-Llosetense

Viiafranca-At. Baleares
Monlaura-Port de Sólier

15a Jornada (17-12-95)
Murense-Cas Concos
Santa Eugenia-Pia de Na Tesa
Portocrislo-Algaida
Rollel Molinar-Sant Jordi
Ses Salines-Colonia
Rivo. La Victoria-Virgen de Lluc
Llosetense-Vilafranca
Al. Baieares-IVIontaura
S'Horla-Port de Sóller
16' Jornada (07-01-96)
S'Horta-Cas Concos
Pla de Na Tesa-Murense
Algaida-Santa Eugenia
Sant Jordi-Portocrislo
Colonia-Rotlet Molinar
Virge de Lluc-Ses Salines
Vilafranca-Rtvo. La Victoria
Montaura-Llosetense
Port de Sóller-At. Baleares

17a Jornada (14-01 96)
Cas Concos-Pla de Na Tesa
Murense-Algaida
Santa Eugenia-Sani Jordi
Porlocristo-Coionia
Rollet Molinar-Virgen de Lluc
Ses Salines-Vilafranca
Rivo, la Victoria-Montaura
Llosetense-Port de Sóller
Al. Baleares-S'Horla

Nota: Los partidos de la segunda
vuelta se disputarán e! 21, 28 de
enero, 4, 11, 25 de febrero, 3,
10, 17, 24, 31 fle marzo, 7, 21.
28 de abril, 5, 12, 19 y 26 de
mayo.

VITI Torneig Futbol Sala
Desde el pasado 16 de agosto se está desarrollando en

Lloseta la octava edición del torneo de fútbol "Vüa de
Lloseta", organizado y patrocinado por el Ayuntamiento.

Toman parte un total de 8 equipos divididos en dos
grupos. Grupo A: Construccions Font; Doble Zero Chyp-
py; K-5 publicitat y Man S.A. Grupo B: Construccions
Sala; Polcapó Publicitat; Construccions Hubriar. y Ses
Fletxes.

Los partidos tienen lugar en el polideportivo municipal
los lunes, miércoles y viernes por la noche.
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CHARLAS
COIV
ARLEQUIN

Estamos a finales de
agosto y a decir verdad no
ha sido un verano muy
caluroso, digo eso porque,
mientras tengo la charla con
nuestro amigo interlocutor,
está cayendo un chubasco
acompañado de rayos y
truenos. La charla de este
mes hace referencia a las
actividades deportivas que se
disputarán estas próximas
fiestas patronales. Antes de
nada rectificar lo dicho el
mes pasado referente a la
Carrera de Industria y
Comercio. Pues bien, no se
disputará la que fue antaño
tradicional carrera sino que
está programada una carrera
en circuito denominada
SOCIAL, es decir, correrán
c i c l i s t a s s i m p l e m e n t e
aficionados. Lo que sí es
seguro que estarán en
disputa veinticinco trofeos
donados gentilmente por
diversos comercios y
empresas de nuestra locali-
dad. Los corredores no
ganarán ninguna cantidad en
metálico.

Otra cosa que quería mejor
que rectificar, diré añadir,
ya que referente a los
entrenadores locales con
título de iniciadores, hay
que añadir al que fue
secretario del LLosetense y
colaborador de esta Revista,
Jaime Servera Coll, con él
son seis los entrenadores de
fútbol base que tenemos en
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nuestra localidad.
Todos Uds, estarán bien

informados en cuanto a los
actos de nuestras fiestas. El
deporte en sus distintas
actividades serán las funcio-
nes que más sitio ocupan el
programa oficial. Es de
agradecer a los dirigentes de
estas actividades deportivas
el trabajo, empeño y desvelo
para que podamos disfrutar-
las, aunque sea solamente
una vez al año en algún
deporte.

El miércoles, día 6, ten-
dremos la disputa del SE-
GUNDO TROFEO Villa de
Lloseta de fútbol categoría
Veteranos. Nos visitará el
equipo del Mallorca con
jugadores que sólo han
jugado en Primera División,
entre ellos estarán: BOLAO,
FORTEZA, CURRUCALE,
OVIEDO, RIADO, PEP
JAUME, HEREDIA, NE-
BOT, ANDRES Y JULIAN
MIR, SAUQUILLO, MA-
TAMOROS, BUSSI, COST,
R O S S E L L Ó . C I F R E .
CHANGO, COMPANY,
OREJUELA, etc..., en un
principio se hicieron gestio-
nes para poderlo disputar
contra los Veteranos del
Barcelona, pero, al final, no
pudo ser.

El Llosetense ya ha empe-
zado la pretemporada con un

renovado plantel de jugado-
res, entre los nuevos ficha-
jes están unos cuantos que la
temporada pasada jugaron en
el Constancia, Pedro Quet-
glas, Salvador, Mareen.
Paco Mateu, Llompart,
algunos del Alaró como
Fuster y Guerrero. A ellos
hay que añadir ios jugadores
locates que ¡a temporada
pasada, excepto a Gabriel
Coll y Campaner que han
fichado por el Binisalem. El
capitulo de fichajes no está
cerrado y a buen seguro,
antes de empezar la liga el
próximo día 3 de septiem-
bre, habrá alguno mas. Con
todo ello se pretende conse-
guir el ascenso a una catego-
ría que al Llosetense le
corresponde y que perdió la
pasada temporada.

De todo ello ya estarán
más ampliamente informa-
dos el próximo mes.

Y hablando de fútbol está
programada una función
inédita en nuestra localidad.
se trata de la presentación
de todos los equipos de
fútbol base del Llosetense
antes del partido que dispu-
tarán CONSTANCIA y
LLOSETENSE con la dispu-
ta del Trofeo de Fiestas que
dona gentilmente nuestro
Ayuntamiento.

Que disfruten de todos los

acontecimientos deportivos y
que pasen una fiestas llenas
de salud y alegría. Hasta el
próximo mes.

Carrera de
Karts

Para ei próximo 3 de
setiembre, en el campo
municipal de deportes,
y a partir de las 15,30
horas, se desarrollará
una carrera de resisten-
cia de Karts, organiza-
da y patrocinada por ei
A y u n t a m i e n t o de
Lloseta.

Dicha carrera se
desarrollará de acuerdo
con las siguientes
bases:
- Los participantes han
de ser locales.
- Mínimo dos pilotos
por kart.
- Cilindrada máxima
250.cc.
- Motor con cambio de
marchas.

Inscripción gratuita
en Motos Llorenç o
Ramón Foto Vídeo.

Última fecha de
inscripción: 1° setiem-
bre.

(JíijCwlíWW

flrmeria - Esporls , Lloseta
fatali OlWG*M
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

Calendari Escolar curs 95/96
D'acord amb l'OM de 29 de juny de 1994, aquesta Direc-

ció Provincial aprova el calendari escolar següent, per a tots
els centres de la província, públics i privats no universitaris,
excepte l'Escola Oficial d'Idiomes i els centres d'educació de
persones adultes.
1.- Aquesta normativa regula el període comprès entre els
dies 1 de setembre de 1995 i 30 de juny de 1996.
2.- A tots els nivells educatius es desenvoluparan activitats
escolars des de 1' 1 de setembre fins al 30 de juny. La jornada
serà de matí i horabaixa a tots els centres, excepte en aquells
que estiguin específicament autoritzats, segons la normativa
vigent, per realitzar un altre tipus de jornada.
Als nivells d'EGB, educació primària, educació infantil i
educació especial, les activitats pròpiament lectives s'inicia-
ran el 13 de setembre i finalitzaran el 21 de juny. Solament
es podrà dedicar el primer dia a la recepció i l'adscripció
d'alumnes. Els centres d'aquests nivells podran acollir-se al
règim de jornada continuada durant els mesos de setembre i
juny. Per a això, caldrà l'aprovació prèvia del consell escolar
i la comunicació raonada al Servei d'Inspecció Tècnica d'E-
ducació, a la qual acompanyaran una còpia de l'acta de la
reunió del consell escolar. A la comunicació constarà expres-
sament l'horari proposat, que haurà de comptar amb el
mateix nombre d'hores lectives que els mesos anteriors.
Al nivell d'edució secundària obligatòria, primer cicle, les
classes s'iniciaran el 21 de setembre; únicament es podrà
dedicar el primer dia a la recepció i l'adscripció d'alumnes.
Les activitats lectives finalitzaran el dia 21 de juny. Per a
aquest nivell també serà aplicable el que s'assenyala al parà-
graf anterior, respecte a la possibilitat d'acollir-se al règim de
jornada continuada durant els mesos de setembre i juny.
Als centres de formació professional, batxillerat i educació
secundària, segon cicle, les classes s'iniciaran el dia 26 de
setembre i solament es podran dedicar els dos primers dies a
la recepció i l'adscripció d'alumnes. Les activitats lectives
finalitzaran el dia 21 de juny.
La finalització de les activitats de COU i de segon curs de
batxillerat LOOSE es realitzaran d'acord amb les instruccions
de la Direcció General corresponent i la Universitat.
3.- Les vacances de Nadal comprendran des del dia 23 de
desembre fins al 7 de gener, ambdós inclosos.
Les vacances de Pasqua seran des del dia 4 al 14 d'abril,
ambdós inclosos.
Els dies 22 de desembre i 3 d'abril podran ser de jornada
continuada, si aquest acord ha estat aprovat prèviament pel
consell escolar.
4.- Seran festius els dies: 12 d'octubre (festa naciorfal), 1 de
novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Constitució espa-
nyola), 8 de desembre (Immaculada Concepció) i 1 de maig
(festa del Treball). Qualsevol modificació d'aquestes festes
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per part dels organismes competents, es posarà en coneixe-
ment dels centres.
Tots els dies de festa escolar s'unifiquen el 7 de desembre.
Així mateix, es declaren no lectius els dies 16, 19 i 20 de
febrer.
5.- A cada localitat seran festius, com a màxim, les dues
festes locals oficialment determinades per la corporació local
corresponent, el mateix dia de la seva celebració.
6.- Els centres, previ acord del consell escolar, disposaran
d'un dia no lectiu per a altres commemoracions. Aquest dia
s'haurà d'incloure a la programació generai dei centre que es
tramet al Servei d'Inspecció Tècnica d'Educació. Així ma-
teix, s'haurà de posar en coneixement dels pares i les mares
amb prou antelació.
7.- Alteracions del calendari escolar
El present calendari escolar és obligatori per a tots els cen-
tres docents de la província, públics i privats, i solameni
podrà ser modificat per aquesta Direcció Provincial, oït ei
Consell assessor, si hi hagués una causa justificada, o bé una
norma de rang superior.
8.- Compliment
La Direcció dels centres i el Servei d'Inspecció Tècnica
d'Educació vetllaran pel compliment del que disposa la pre-
sent Resolució.
9.- Del calendari escolar, hom donarà compte al consell
escolar. El calendari romandrà visiblement exposat a cada
centre docent.
Palma, 21 de juny de 1995
EL DIRECTOR PROVINCIAL

CONCURS DE TRASLLAT
A la resolució definitiva del concurs de trasllats per el

curs 95/96, han obtingut plaça al Col·legi "Es Puig" de
Lloseta els professors següents:
- MORANTA REYNES, MARIA ANTÒNIA
Origen: C.P. Sa Graduada (Sa Pobla)
Destí: C.P. Es Puig (Lloseta) Educació Infantil
- GARCIA SÓCIAS, CATALINA
Origen: C.P. Es Porxo (Deià)
Destí: C.P. Es Puig (Lloseta) Educació Infantil
- PICÓ MESTRE, MAGDALENA
Origen: C.P. Torres de Balafia (Sant Llorenç)
Destí: C.P. Es Puig (Lloseta) Educació Infantil
- ORTEGA FIOL, MERCEDES
Origen: C.P. Llevant (Inca)

Destí: C.P. Es Puig (Lloseta) Filologia Anglesa
- DEIXAN EL COL·LEGI ES PUIG
- Antònia Ferrando Ballesteros, destí: Consell.
- Ma Àngels Gil Sureda, destí: Son Sardina
- PROFESSORS INTERINS QUE DEIXAN LLOSETA
Paula Ma Cirac Valls
Margarita Arrom Moranta
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Bernardo Villalonga Bennasar, a
los 75 años de edad. Día 25-7.
Esposa: María Ramón Reus.
Mijas: Catalina y María Antonia.

Damiana Munar Amengual, a los
71 años de edad. Día 31-7.
Hijas: Bárbara, María y Damiana.

María Pons Ramón, a los 87
años de edad. Día 28-7

/larganta Ferragut Guardiola, a
los 90 años de edad. Día 10-8.
Hijos: Guillermo, José y Miguel

NACIMIENTOS
Sergi Morro Pérez. Día 26-7.

Hijo de Miguel y Francisca.
Aina Marina Garau Ramón. Día

3-8. Hija de Juan José y

UL&SÍV
LLOSETA

Revista Independent d'Informació Local

Sempre hi ha un motiu per a llegir-la
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Francisca.
Alejandro Coll Molina. Día 6-8.

Hijo de Antonio y M" del Carmen.
Miquel Bibiloni Pons. Día 14-8.

Hijo de Andrés y Jerónima.

I/

PRIMERES
COMUNIONS
5 agost:
• Miquel Martorell Pons

12 agost:

• Catalina y Nadal Comas Reus

26 agost:

• Xenia Jiménez Ruiz
• Albert Moreno Ruiz
• Laura Ruiz Muñoz
• Irene Llabrés González
• Ana Gaitán Díaz
• Yéssica López Gómez
• Virginia López Gómez
• Adrián Gómez Arreza.

I
25 AÑOS ATRÁS

• El 3 agosto, en la finca "s'Avall", Juan March Servera, hizo
donación al pueblo de Lloseta de 33.000 metros cuadrados de
su finca de "Es Puig" de nuestra localidad para ser destinados
a escuelas y campo de deportes. Asistieron a la firma el
Alcalde de Lloseta Bernardo Coll Abrines; el primer Tte. de
Alcalde, Gabriel Ramis fíamón; el secretario accidental, Vicente
Nicolau Ripoll y el apoderado de la familia March en Lloseta,
Gabriel Burguera.
• Las fiestas patronales de setiembre se prepararon para los
días 5, 6, 7 y 8. Hubo tres verbenas amenizadas por: "Los
Massot", "Los Belak" y "Grupo 15". Hubo sesión de teatro
por la agrupación local "Ayamans" de E.y D. que puso en
escena "Flors i bombons".
• Tuvo lugar la presentación del C.D. Llosetense para la
temporada 1970-71. De los nuevos ficha/es hubo que destacar:
Pedro Bennasar, procedente del Poblense; Juan Nicolau del
Constancia y Miguel Par reno del At. Ciudadela.
• Entre la Plaza de España y la de la Iglesia ha sido instalado
un parque infantil que contiene: un tobogán, una palanca
basculante con cuatro asientos, un columpio doble y un juego
de paralelas.
• La barriada del Pou Nou celebró sus fiestas populares con
dos verbenas amenizadas por "Revelación 70" y "Los Hawai".
• La sociedad local de cazadores ha renovado su junta
directiva y ha elegido como presidente a Sebastián Ferragut
Bestard.

EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1970, EN LLOSETA:
ANACIERON: Francisca M' Ramón Ferrer; Rosario García
Martínez; Magdalena Horrach Gelabert; Lorenzo Pérez Pérez;
Catalina Santandreu Ripoll; Miguel Gabriel Montiel Coll.
• MATRIMONIOS: No hubo.
• DEFUNCIONES: María Ferragut Ramón (72 años!; María
Florit Beltran (72 años) y Vicenta Bestard Crespí /68 años).
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PARRÒQUIA

Un testimoni: Lucj Vetruse, novicia
croata violada pels milicians serbis

La tragèdia dels Balcans és una mostra més de la barbàrie d'una
civilització que deixa l'home només en mans del seu instint i, vulnera-
ble com és, en mans del poder de l'Estat. En aquesta situació les
desgracies personals i familiars són innombrables. Us oferim aquí el
testimoni de Lucj Vetruse, una novicia croata violada, com altres
germanes seves religioses, pels milicians serbis. Es tracta d'una carta
commovedora que escriu a la seva Superiora i en la qual ofereix la
possibilitat de veure que cap situació de terror per greu que sia és
capaç de destruir el cor i l'esperança d'aquell que troba Crist. Una
vegada més s'afirma la força del dèbil damunt el "fort", la força dels
petits damunt els "grans" d'aquest món, per la gràcia de Crist en ia
carn d'aquesta al·lota. Aquí teniu alguns fragments de ía carta:

"Som Lucj Vetruse, una de les novícies violades per les milícies
serbies. ü escric sobre el que m'ha succeït a mi, i a les germanes
Tatiana i Sendria.

Em permeti que no li doni detalls. Ha estat una experiència terrible
que només es pot comunicar a Déu al qual em vaig entregar quan em
vaig consagrar a Ell amb els tres vots.

El meu drama no és només la humiliació que he sofrit com a dona,
ni l'ofensa irreparable feta a la meva opció existencial i vocacional,
sinó la dificultat d'inserir en la meva fe un esdeveniment que certa-
ment forma part de la misteriosa voluntat permissiva d'Aquell al qual
jo continu considerant el meu Espòs diví.

Havia llegit feia poc el llibre "Diàlegs de carmelites" de Bernanos, i
m'havia sorgit espontàniament la pregària de demanar al Senyor fle
morir màrtir, i Ell m'ha agafat de la paraula i de quina manera!

Li escric, mare, perquè m'ajudi a donar gràcies a Déu per haver-me
associat a milers de compatriotes meves ofeses. La meva violació es
suma a la de les altres i només puc oferir-la com expiació dels pecats
comesos pels anònims violadors i per la pau entre les dues ètnies
oposades.

No es sorprengui de què li demani compartir amb mi una "gràcia"
que pogués semblar absurda. He plorat en aquests mesos totes les
meves llàgrimes peis meus dos germans assassinats. Ara jo som una
de tantes al·lotes del meu poble amb el cos destrossat i l'ànima
saquejada. El Senyor m'ha admès al misteri de la vergonya.

Tot ha passat, mare, però ara tot comença: el nin serà meu i de
ningú més. El podria confiar a altres persones però ell té dret a un
amor de mare. No es pot arrencar una planta de les seves arrels. El
gra que ha caigut en un tros de terra té necessitat de créixer allà
mateix. Realitzaré la meva vida religiosa però d'una altra manera.

Seré pobra i aniré, amb ma mare a conrar ei camp. Faré tot el
possible per rompre la cadena d'odi que destrueix els nostres països.
Al fill que esper li ensenyaré només a estimar. El meu fill, nascut de la
violència, serà testimoni al meu costat de què l'única grandesa que
honora a la persona humana és la del perdó".

Que el testimoni de Lucj Vetruse ens recordi quina posició hem de
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tenir davant les dificultats, crítiques o frivolitats no per lleugeres
menys violentes de què dins la nostra vida poguem ser oDjecte.

Rafel HORRACH 1 LLABRÉS

Avisos parroquials

29 agost - 6 setembre
A les 19'45 hh.-Novena de la Mare de Déu.

Dijous, 7 de setembre
A les 19'30 hh.- Pregària de Vespres, i després de
missa cant de la Salve.

Divendres, 8 de setembre
FESTA DE LA NATIVITAT
DE LA MARE DE DÉU

A les 1 1 '00 hh.
Solemne celebració de l'Eu-

caristia. Predicarà Mn. Pere G.
Bestard Muntaner.

Ball de l'oferta per T'Estel
del Coco"

Al final de la missa, presen-
tació de Pobra "Visita històri-
co-artística al temple parroqui-
al de Lloseta" de Mn. Jaume
Capó Villalonga.
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y

todo tipo de
muebles auxiliares.

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905

LLOSETA
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ESTEL
DEL COCO

Torrent de Pareis
Com ja és tradició, el

dissabte dia 29 de juliol, el
nostre grup excursionista,
organitza la baixada al tor-
rent de Pareis. Com cada
any, unes 70 persones, pren-
gueren part per atrevessar
l'emblemàtic torrent.

L'itinerari fou el de sem-
pre: sortida de Lloseta a les
5 del matí amb l'autocar fins
a la possessió d'Escorça i a
trenc d'alba, després de
passar el bosc vorejant l'hort,
es començà a veure el quimè-
ric paisatge d'abatuts precipi-
cis i fondàries, tot un conjunt
desolat de penyasegats i
cingles que empresonen
l'Entre foc.

El tirany molt empinat,
segueix coster avall fins
assolir el llit del torrent
d'Aubarca, seguirem el
caminoi de l'esquerra fins
que arribàrem a la meravello-
sa escletxa de l'entreforc.

Els colossals murs verticals
de 130 a 150 metres sobre el
sol de l'entraforc, donen una
sensació de pau i quietud
que no hem trobat a altre
indret. Pujàrem cap a l'escl-
etxa de la fosca, sortejant les
enormes roques despreses de
l'altura que obstrueixen el
pas, però l'esforç fou premiat
al poder arribar a l'ap-
ocalíptica escletxa de la
fosca.

Ens endinsàrem en les
pavoroses entranyes de la
roca per poder gaudir de la
grandesa del lloc. Després
d'una estona tornarem a
l'entrefoc.

Començàrem a baixar tor-
rent avall, per l'únic pas

viable, pujant el caminoi de
l'esquerra, arribàrem al
primer obstacle seriós, però
malgrat el seu aspecte agres-
siu, que fa feredat, baixàrem
com per un "tobogán" fins al
gorg dels Cingles, per conti-
nuar a l'esquerra passant
l'escletxa seguint el curs
normal de la sortida de les
aigües. Després de sortejar
els colossals blocs, ja a la
meitat del recorregut ens
aturàrem a berenar i descan-
sar una bona estona.

Seguint cap avall, atreves-
sant els gorcs: de's Capellà i
de sa Figuereta que estaven
secs. Tot era impressionant,
estàvem arribant a l'indret a
on cal sortir lleugerament del
llit del torrent, per la part de
l'esquerra seguint un cami-
noi que permet esquivar el
gorg que, d'altra manera,
presentaria sèries dificultats.
Ja arribam a la cova de's
Romegueral, descansam una
estona per replegar un poc el
grup i malgrat tot el que fins
aquí hem vist, el torrent de
Paréis no havia acabat les
seves sorpreses, reservant-
nos, encara, la part millor
del seu recorregut. A partir
de la cova, el llit del torrent
es comença a estrènyer de
forma extraordinària i les
seves parets perpendiculars
semblen voler-se tocar al cap
d'amunt.

El torrent, per moments, va
adquirint major solemnitat
descobrint angles nous i
insospitades perspectives, ja
que atravessa bocins de sol
quasi pla o bé trossos a on
les roques, degut als despre-
niments, obstrueixen el tor-

rent en forma que semblen
fer el pas impossible, però
sempre hi ha un resquici per
a on seguir. Com es el lloc
anomenat "Grassos estrenyiu-
vos" .

Després trobarem a l'es-
querra ei darrer pas seriós
que cal posar un corda per
poder-ho passar sense dificul-
tat i ja ens trobàrem en el
"göre des degotis".

El gorg pren nom d'una
gotera d'aigua que és filtra a
través de l'altra paret de roca
i que sempre és alivi pels qui
baixen torrent avall.

A partir d'aquí, el llit del
t o r r e n t , c o m e n ç a a
eixamplar-se, passarem pels
gorcs de s'Angula i de s'El-
boldragat que sempre estan
plens d'aigua i que haguérem
de passar per la part dreta
per damunt d'unes roques, ja
entràrem en l'eixample final

del torrent, passant pel costat
de s'hortet des bosc, avui
abandonat i perdut entre els
matolls que tenia una petita
fonteta i ja, un poc més
avall, trobàrem la bocana de
la desembocadura del torrent
en el mar.

Prenguérem un bany recon-
fortant, per després, sobre la
una del migdia, anar a dinar
a la Calobra, on donarem
bon compte d'una paella.
Com l'autocar no partia fins
les quatre férem la sobretaula
repartits pels diversos bars.

Tots amb l'autocar pujàrem
cap a Escorça fent la petita
aturada de costum a cal Ries,
uns agafaren els cotxes i els
altres seguiren cap a Lloseta
amb l'autocar.

La pròxima excursió serà
el dissabte, 23 de setembre, a
Es Coll Baix - Sa Talaia de
la Victòria. J.Ma Escudero

D AGOST / 95 - Pag. 15



LLOSETA i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;!;;:;;;!;;;;;;:;;;:;;:;;;;!!:;;!;!;;!!!;:;;;;!!!;;!;;;;;!!!;;!!;!;;;!!!!;;;;;;;;;!!!!;!;;;;;;;!! 18»

BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

centre coordinador

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLOSETA
Carrer Comte d'Aiamans "Casa de Cultura"

NOVETATS COMPACT-DISC

TÍTOL

Four wedding & a funeral
World gone wrong
The división bell
La historia reciente
Much ado about nothing
Forrest Gump
En directo en España
20 anys: força Dharma
Monster
Satchnio: What a Wonderfull World
Ode à Sainte-Cécile
Sonates
Six symphonies, WQ 182

AUTOR

E. John; Sting; Wet;...
Bod Dylan
Pink Floyd
Lito Vitale
Patrick Doyle
The Soundtrack
Paul Winter Consort
Companya Elèctrica Dharma
R. E. M.
Louis Armstrong
H.Purcell; Consort Deller;...
Carl Philipp E. Bach.
Carl Philipp E. Bach.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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