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Il·luminat especial per a
les festes a Lloseta

S'han instal·lat vint noves
garlandes

• Calendari de
festes per a 1996
• Festes locals de
Lloseta:
• 8 d'abril (segona festa de

Pasqua)
• 10 d'abril (romeria del

Coco)

BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU

• Aprovats els
pressupostos municipals
per a 1996 amb els vots
en contra de l'oposició

• L'Ajuntament està en
condicions per a comprar
l'antic cinema Novedades
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\ INFORMACIÓN MUNICIPAL

Aprobado el presupuesto
para 1996

En la sesión plenaria
extraordinaria celebrada el
pasado 27 de noviembre
fue aprobado del Presu-
puesto Municipal para
1996 que ascenderá a
418.184.829 ptas. Hay que
destacar el voto en contra
de los concejales de la
oposición, 4 del PP y uno
del PSM-NM.

Margalida Capó (PP)
pidió qué medidas de
ahorro tenían previsto en
el Capítulo 2, y que ascien-
de a 53.028.923 ptas. Larga
discusión e intercambio de
opiniones entre Alcalde y
concejales de los dos
bandos. El Alcalde,
Miguel Pons, dijo que en
este capítulo hay muchas
partidas, "sabemos que este
es un presupuesto elevado,
pero si queremos hacer el
Pabellón Deportivo Cu-
bierto, no nos queda otro
remedio, también hay que
destacar que no hemos
subido ningún impuesto."

Margalida Capó insistió
en que "no queremos que
la gente pague más im-
puestos, no queremos
cargar con una mayor
presión fiscal, se tiene que
mirar como se gasta el
dinero público. Este
presupuesto es ficticio, no
es serio, cada vez que nos
falta dinero tenemos que
recurrir al Banco de Crédi-
to Local".

Gabriel Ramón (PSM-
NM) preguntó si en el
actual ejercicio se había
destinado el 0,7% al Ter-
cer Mundo. El secretario
dijo que lo que se había
destinado era el 0,1%.
También Gabriel Ramón
dijo que con este presu-
puesto nos estamos endeu-

dando muchísimo, "estáis
hipotecando el Ayunta-
miento".

Tras la aprobación de una
modificación de crédito se
pasó al último punto de la
sesión y que fue el de la
aprobación de las modifica-
ciones de las Normas Subsi-
diarias 1/95 (enmienda de
deficiencias).

El Ayuntamiento podría
adquirir el Cine Novedades

El lunes 4 de Diciembre,
tuvo lugar una sesión plena-
ria ordinaria. El primer
punto fue el de dar cuenta
de la comunicación de
Argentaria sobre la oferta de
compra finca urbana c/ Pou
Nou, 1 de Lloseta (Cine
Novedades). Después de
rebajar varias ofertas, Argen-
taria ha tasado el valor del
edificio en 12.500.000 ptas.
Hay por parte del Ayunta-
miento una buena disposi-
ción para negociar un precio
razonable. En el Presupuesto
de 1996 hay destinada una
partida de 10.000.000 ptas.
El Alcalde, dijo que el
Ayuntamiento no dispone de
un local en donde se puedan
hacer funciones de teatro,
cine, conferencias etc. y puso
de manifiesto que el Salón
Parroquial no reúne las
condiciones necesarias de
seguridad, "tendría que tener
una entrada y una salida de
emergencia". Se negociará
dicha compra y se intentará
rebajarla.

El segundo punto fue el
de la aprobación e integra-
ción en el Consorcio de
Aguas de Lloseta. Se elevará
dicho acuerdo al Govern
Balear. Margalida Capó (PP)
preguntó si la composición
de la junta rectora, que
tendrá cuatro representantes
del Ayuntamiento, se tendrá

en cuenta a los diferentes
grupos políticos. El Alcalde
dijo que podrá haber un
miembro de cada formación
política.

El siguiente capitulo fue-
ron propuestas del Grup
Municipal del PSM-NM. P)
Creación de una Escuela
Municipal de Música. Juan
Coll (PSOE) dijo que a
principios de enero está
previsto iniciar un curso de
música ya que no se había
iniciado antes por falta de
profesor. Gabriel Ramón
(PSM-NM) dijo que él no
pide un cursillo, pide una
escuela y que el Ayunta-
miento tiene que darle co-
bertura legal para así poder
pedir subvenciones. Le
volvió a contestar Juan Coll
diciéndole que "primero
hemos de saber con que
gente contamos, se hará un.
bando, se informará a la
prensa local, y así sabremos
a que atenernos". 2-) Perio-
dicidad mensual de las sesio-
nes plenárias ordinarias: el
Alcalde comunicó que según
las necesidades se efectuarán
todos los plenos extraordina-
rios que sean necesarios y de
interés, pero las sesiones
ordinarias hace tiempo
acordamos que las haríamos
cada tres meses y no vemos
la razón para cambiarlas.
Gabriel Ramón, PSM-NM,
dijo que su propuesta se
basa en que en tres meses,
hemos celebrado 6 o 7
plenos, si hubiese uno cada
mes, algunas sesiones ex-
traordinarias se podrían
suprimir, y los asuntos a
tratar podrían ser incluidos
en las sesiones ordinarias,
además daría pie a la oposi-
ción a utilizar más el punto
de "Ruegos y Preguntas".
Margalida Capó (PP) tam-
bién cree necesario que se
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haga un pleno ordinario
cada mes, pues el grupo que
gobierna no quiso poner en
marcha las comisiones
informativas. Le contestó el
Alcalde que cuando es
necesario cualquier grupo
puede incluir un asunto
urgente y convocar un pleno
extraordinario. 3°) Publica-
ción semestral de un boletín
informat ivo municipal :
Miguel Pons dijo que cada
medio año se hace uno. Está
previsto que en enero salga
otro, cuando se tenga
cerrado el presupuesto del
95 y podamos dar cuenta de
las obras hechas y a realizar.
Gabriel Ramón preguntó si
en este boletín puede haber
un comentario de los grupos
de la oposición. El Alcalde
le contestó que no lo cree
ético ni procedente. Cada
partido, por su cuenta, que
haga su boletín y diga lo que
quiera. 4°) Solicitud de
instalaciones de barreras
protectoras en la bajada del
puente del tren: el Alcalde

dijo que están cansados de
pedirlo al CIM, y que no les
hacen caso. 5) Asistencia de
un representante del Grup
Popular en la Comisión de
Gobierno: contestó el Alcal-
de "que antes de final de
año contestaremos sobre
este punto".

En el orden del día figu-
raban, en el capítulo de
Ruegos y Preguntas, las del
Grupo Municipal del PSM-
NM. 1-) Sobre la informa-
ción pública de las Modifica-
ciones de las NN.SS.: Ber-
nardo Coll (PSOE) y el
Alcalde dijeron que se han
mantenido reuniones con los
afectados e, incluso, se dio
un mes más para presentar
las alegaciones. 2°) Sobre las
invitaciones a los actos
culturales o de entreteni-
miento programados por el
Ayuntamiento, si se dan las
mismas oportunidades. "Se
dan las mismas facilidades a
todos por igual". 32) Sobre el
cumplimiento de la legalidad
de la chatarra instalada

junto al Portland: sobre este
tema dijo el Alcalde que es
ilegal, hace unos años cuan-
do los propietarios de esta
chatarrería se llevaban la
chatarra de Lloseta, nosotros
hacíamos "els ulls grossos" y
pidieron almacenar los
coches allí, ahora que ya no
se la llevan intentaremos
que quiten la chatarra o la
legalicen construyendo un
almacén. 4a) Sobre acondi-
cionamiento del Punt Verd.
El Alcalde dijo que "espera-
mos que desde el Consell
nos envíen los contenedores,
en el presupuesto del 95 no
hay dinero nos han dicho
desde el Consell". 59) Sobre
conveniencia de dar publici-
dad a la prohibición de
cortar pinos para hacer el
árbol de Navidad: El Alcal-
de comentó que "daremos la
información oportuna, pero
hemos de tener en cuenta
que Lloseta no tiene bos-
ques públicos". "De todas
maneras -prosiguió- en
algunas fincas particulares

de olivar y algarrobos, se
hace un bien. No es correcto
cortar pinos a diestro y
siniestro". Gabriel Ramón
argumentó que, además de
estar prohibido, es una
cuestión de educación ecoló-
gica.

El grupo del PP, formuló
varias preguntas: Contrata-
ción de un joven por parte
del Ayuntamiento y sobre la
madera de la Mina de Sa
Truyola. Antonio Ripoll, del
mismo grupo, preguntó al
Alcalde si mantenía la
misma postura que el día en
que les expulsó de una
reunión. Miguel Pons, sobre
este asunto, dijo que sí, que
mantenía lo dicho aquel día,
pues se trataba de una reu-
nión privada y vosotros no
estabais invitados ni convo-
cados.

Punto y aparte se habló
también del tema del Sida.

La sesión finalizó cuando
eran más de las once de la
noche.

JAUME MORRO

ES MOIX DE SON CADELL
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Fiestas en la comunidad autónoma balear para 1996

La Conselleria de la Función Pública del Govern
Balear ha aprobado el calendario de fiestas en nuestra
comunidad autónoma durante el próximo año de 1996.

Los días festivos serán los siguientes:
* 1 de enero (lunes): Año nuevo.
* 6 de enero (sábado): Epifanía del Señor.
* 4 de abril (jueves): Jueves Santo.
* 5 de abril (viernes): Viernes Santo.
* 1 de mayo (miércoles): Fiesta del Trabajo.
* 25 de julio (jueves): San Jaime.
* 15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen.
* 12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional de la

Hispanidad.
* 1 de noviembre (viernes): Santos difuntos.

* 6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución.
* 25 de diciembre (miércoles): Navidad.
* 26 de diciembre (jueves): Segunda fiesta de Navidad.

FIESTAS LOCALES
Por otra parte cada ayuntamiento deberá aprobar dos

fiestas locales.
En el caso del Ayuntamiento de Lloseta, han sido

elegidas:
* 8 de abril (lunes): Segunda fiesta de Pascua.
* 10 de abril (miércoles): Romería del Coco.

El motivo de elegir como fiesta local el lunes de
Pascua, viene justificado al coincidir el 8 de setiembre,
fiesta patronal de Lloseta, en domingo.

AGENDA
MENSUAL

Unitat bàsica de salut -Lloseta
, • Metges:

^\\JH. "f-r*^ * Dra. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a
«OF 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 malats 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 ide 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

00

'XJ

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, 1,8, 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 *O¿ fiogyjers**-*
Vos he de confessar que ja he menjat coques de

torró. Estic segura que no som sa primera... de llépols
molts n'hi ha en aquesta terra. Però... i què hem de
fer?

Ja som a Nadal, Cap d'Any i solament en falten
quatre per arribar a l'any 2000.

Bé idò... Las calles de Mestre Antoni Vidal y Guillem
Santandreu con la nueva iluminación navideña, nada
más y nada menos que veinte guirnaldas, ocho en la
primera y doce en la segunda (por algo tiene el edificio
del Ayuntamiento), por la noche no parece de noche,
pareix ciutat... es que estas dos calles son las más im-
portantes, por algo sus casas pagan más contribución y
por algo también, están ubicados los bancos, de dinero,
no para sentarse. La verdad que esto de la nueva ilumi-
nación con guirnaldas, ha sido y será la novedad de las
fiestas, antes de colocarlas y después de colocarlas, ya
que, para que todas las bombillas funcionasen se tuvo
que hacer varios y largos repasones. Menos mal que los
de la brigada municipal son unos "cerebros".

Si os habéis fijado, queridos e inteligentes lectores, en
los programas de actos .navideños, tanto el municipal
como el parroquial, hay pocas cosas de novedad con
referencia a los años anteriores, tan solo una, y esta es
la falta de exhibición de películas, acto que ya se había
hecho tradicional por estas calendas y más llama la
atención este año, cuando se celebra el centenario del
cine. Según me dicen y según me cuentan, no se hace
cine porque el salón parroquial no reúne condiciones
legales, como, por ejemplo, carecer de salidas de emer-
gencia. Me extraña que se diga esto, pues la legislación
sobre la materia tiene más de un siglo, y me extraña,
repito, que se hayan dado cuenta ahora cuando hace
más de treinta años que el salón parroquial funciona...

Seguim... A las sesiones plenárias de nuestro Ayunta-
miento siguen asistiendo pocos espectadores y esto que
no pagan. Y creo que si no asisten es porque resultan un
tanto aburridos, pues, parece ser, que los miembros de
la corporación no son demasiado buenos actores. Por
una parte, el Alcalde, sigue por la misma senda desde
hace años. Va a lo suyo, como por ejemplo, se ha enca-
prichado con la compra del Cine Novedades. Si se hace
efectiva tendremos un edificio municipal más que tener
que mantener. Y la oposición si que es floja. Digo esto
por el tipo de propuestas y de ruegos y preguntas que

presenta. Todos deberían ir a clase: tanto la mayoría
gobernante como la oposición. La primera porque tiene
que pensar con los demás y la segunda, la oposición,
porque tiene que tener la capacidad -esto lo decía un
ilustre profesor de Ciencias Políticas- de examinar las
decisiones de los que gobiernan y saber informar sobre
ellas al electorado, para que, en su día, sepa ejercer el
control en tiempo de elecciones premiando o castigando
a sus gobernantes.

Be ido... Otro tema estrella del mes han sido las elec-
ciones en la Asociación de Amigos de la Tercera Edad
de Lloseta. Tienen nuevo presidente y parte de la junta
directiva renovada. Parece ser que los "nuevos " ya se
sienten con el suficiente coraje para ir solos organizando
cosas para el bien y el deleite de este colectivo. La gente
joven que les ayudaba desde el principio, se ha retirado
voluntariamente y con satisfacción de ver como los "cha-
vales " ya andan solos. Mirad por donde una cosa que
antaño exigía es nostro Baile de que dicha gente joven
se retirase, se ha hecho no porque el lo quisiera, sino
porque lo han considerado oportuno. Sobre el tema de
este colectivo, mi querido y amable director me ha
hecho llegar cierto descontento porque el pasado mes
dije que me habían contado que las cuentas no estaban
claras, pues nada de eso. Las cuentas están claras y
muy claras como demostraron sus responsables a los
críticos. Pero ya hay paz y gloria. Y por muchos años.

Seguim... Hace unas semanas hubo una cena de com-
pañerismo de afiliados y simpatizantes del Partido Popu-
lar en Lloseta. Vino el Sr. Huguet y les dijo que en el
PP-Balear no había problema alguno, todo iba sobre
ruedas. Lo que pasa, es mi modesta opinión, que todos
están esperando las elecciones del próximo mano por si
ganan a nivel nacional. De lo contrario, todos estos
problemas que ahora dicen que no existen, saldrán como
la lava de un volcán.

Y luego para que no digan que en Lloseta no hay gente
con buen corazón, totalmente desprendida y humanita-
ria. En la última donación de sangre se volvió a batir un
récord: 108 donantes se presentaron par dar su líquido
más valioso y apreciado. El equipo de extracción se
llevó al banco de sangre autonómico casi cincuenta
litros de sangre llosetina.

Fins l'any qui ve si es Baile ho vol i es Rector també.
Que trobeu bones ses coques i es torrons. Molts d'anys.
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El President de la
Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

Missatge de Nadal
i Cap d'Any

Q uan arriba Nadal, sembla com si tots haguéssim de fer un repàs,
una anàlisi conscient, d'allò que hem fet al llarg de l'any que
acaba, per arribar a definir, a partir d'aquesta anàlisi reflexiva,

què volem per a l'any que estam a punt d'encetar. Com a president
de la' Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i encara que només
fá sis mesos que vaig ser investit per ocupar el càrrec, podria referir-
me de bon principi a aquest passat immediat i, també, al futur que
s'acosta. Però, abans de parlar d'allò que defensam i que en bona
part, esper que es faci realitat al llarg del 1996, vull felicitar les
festes als ciutadans de les Illes: vos desitj a tots un bon Nadal, uns
dies esplèndids, que els Reis compleixin les expectatives que teniu i
que l'any 1996 sigui feliç i fructífer,

Dit això, vull reprendre la reflexió sobre l'oportunitat de fer balanç
que proporcionen aquestes festes. Tal volta és que les commemoraci-
ons periòdiques ens inciten, si més no indirectament, a la reconside-
rado, a interioritzar quin sentit tenen les nostres actuacions. Potser
és el denominador comú de moltes etapes significatives de nostre
calendari, establert amb un ritme temporal que permet l'examen, la
revisió de conceptes com el naixement, la vida i la mort.

En el cas de les festes de Nadal, crec que cada societat, fins i tot
cada individu, té una manera d'entendre-les. Per a molts, els dies de
Nadal tenen un profund sentit cristià. Per a altres, probablement per
a la gran majoria, aquestes festes tenen també un clar sentit familiar:
és el moment en què, d'una manera càlida i acollidora, tots es reunei-
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xen a compartir alegries, preocupacions i esperances. Tampoc no
podem oblidar que n'hi ha alguns que consideren les festes de Nadal
com una convenció periòdica més de la societat, encara que sigui la
més representativa d'una sèrie de valors que tots compartim i la que
més aconsegueix mobilitzar la societat a l'entorn d'una fita d'alegria
i pau,

Encara que només sigui per aquesta raó, per la riquesa que es
desprèn de la diversitat de mentalitats, les festes de Nadal haurien de
ser un motiu de satisfacció. Són el fruit d'una societat plural, oberta,
desenvolupada i tolerant com la nostra. Una societat on tothom té
cabuda i on cadascú pot exercir la llibertat que posseeix d'acord amb
la seva mentalitat i les seves ¡dees.

Per això, si algú em demanava quin concepte, relacionat amb les
festes de Nadal, és el més universal i el més acceptat per una
societat tan diversa, formada per persones lliures, jo diria que és el
concepte de solidaritat. En efecte, la relació entre Nadal i el senti-
ment fraternal de solidaritat és gairebé instintiva, sorgeix d'una
manera natural. Si més no, amb la naturalitat pròpia de les societats
que es poden sotmetre, d'acord amb el seu grau de maduresa, a un
exercici de reflexió. Sigui com sigui, aquests dies, potser perquè la
convivència de les persones ho necessita així, ens donen l'oportunitat
de reconsiderar aquest valor ètic i cultural. Com a individu i com a
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, som consci-
ent que la societat perfecta no existeix i que la nostra, a pesar de
ser capdavantera en riquesa dins l'Estat espanyol, tampoc no ho és.

El creixement econòmic provoca desequilibres, i nosaltres hem
crescut molt ràpidament. Per tant, si Nadal és la fita de la solidari-
tat, aquesta és, per a la nostra societat, l'hora d'incidir en la cohesió
social. Si hem superat reptes que altres encara han de superar,
també hem de ser els primers a mirar més enllà, a saber que l'evo-
lució de les societats s'ha d'estructurar en factors que ens afecten
com a comunitat i en factors que afecten la qualitat de vida de cada
ciutadà. La situació de l'economia de les Balears dins el conjunt de
l'Estat espanyol ens produeix un orgull lògic. I encara més, sí, a partir
d'aquesta realitat podem trobar, tal com pretén el Govern que presi
dése, la posició que ens correspon dins l'espai europeu. I, a més a
més, amb la convicció que reunim tots els requisits necessaris per
arribar en les millors condicions a una etapa en què la competitivitat
estarà lligada a la formació qualitativa, als serveis de tipus tecnològic
0 al potencial de la intel·ligència a través dels nous sistemes de
comunicació.

Però també es cert -i els darrers esdeveniments que s'han produït
a Europa o en un país com França ho demostren així- que es difícil
anar endavant si es perd l'harmonia social, si els ciutadans no tenen
confiança en els elements que garanteixen la convivència i l'equilibri,
si senten que no poden assegurar el seu futur lliurement. Al meu
entendre, parlar de solidaritat no només significa arbitrar, dins les
nostres possibilitats, totes les mesures necessàries per evitar l'aïlla-
ment laboral i social dels més desfavorits. Aquest objectiu és bàsic
1 així ho entenem quan, des del Govern Balear, donam preferència a
programes de formació ocupacional o de disponibilitat d'habitatges.
Però també és bàsic estendre la convicció que les societats s'han
d'enfrontar a nous reptes amb una mentalitat superadora de l'indivi-
dualisme insolidari. La nostra és una comunitat amb una llengua, una
identitat pròpia, i també ha de ser part d'aquesta comunitat, singular
i diferenciada, el sentiment d'un futur compartit sense exclusions
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socials.
Quan, en el debat sobre l'estat de l'autonomia, vaig exposar

davant el Parlament balear el programa del Govern que presidesc, un
dels punts fonamentals va ser el del creixement sostenible. Una
concepció que volem aplicar al desenvolupament territorial, conscients
que la preservació del medi ambient és voluntat dels ciutadans de les
Illes, els quals representam, i, a més, un dels principals atractius que
fonamenten la indústria cabdal de les Balears, la turística.

Per tant, creixement sí. Però creixement harmònic i equilibrat. I
si aquest és el criteri que defensam en el cas d'un recurs objectiu
com és el territori, amb més raó l'hem d'impulsar, quan consideram
els interessos globals d'una comunitat que vol identificar-se amb el
progrés, però també amb la qualitat d'aquest progrés.

Una societat que progressa, una societat justa, serena i més
humana. Aquest és el model que pretenem i que, al meu entendre,
hem d'aconseguir amb l'esforç de tots, encara que sigui responsabili-
tat meva demanar-vos que treballeu amb nosaltres, dia rere dia, per
edificar el futur que volem. Amb confiança, perquè tenim les eines
que necessitam. El nostre poble demostra una vitalitat excepcional,
i també les nostres empreses, i els sectors que formen part de la vida
econòmica. Els auguris són bons, anuncien anys que poden configurar
una expansió sòlida i madura. Per tant, anem-hi tots junts, i no
deixem que dissensions insubstancials o debats inútils ens facin perdre
temps i energies.

Amb la seguretat que ens acompanyareu en el camí que marquen
aquests ideals, vos desitj unes bones festes, un bon Nadal i un feliç
any 1996.

Cristòfol Soler i Cladera
President de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y

todo tipo de
muebles auxiliares.

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 28 Tel. 514905

LLOSETA

Actes per a Nadal i cap d'Any ^
Organitzats per l'Ajuntametn de Lloseta:

Día 23 desembre 1995
* A les 15 h. cursa de resistencia de KARTS, al camp municipal
d'esports, a les 15 h. concentració de karts, a les 15'30 h. cursa
de karts.
* A les 19 h. a Ca N'Hereu exposició de Pintures per: Joan Martí
Mas May oí i Calixt Ramón Comas.
* A les 19'30 h. exposició de BONSAI al claustre del casal de
cultura, per Pere Antoni Sastre.
* A les 20'30 h. a la sala de Cultura de "Sa Nostra" exposició de
treballs manuals a càrrec de l'Associació d'Amics de sa Tercera
Edat.

Dia 26 desembre 1995
* A les 9'30 h. Cursa circuit urbà de s'È Llosetina amb les
categories:
Iniciació de 6 a 7 anys; Benjamí de 8 a 9 anys; Alevi de 10 a 11
anys; Infantil de 12 a 13 anys, masculí i femení, ha hi haurà un
trofeu per categoria.
* A les 10 h. Sortida de la VII MARATÓ DE s'È, Lloseta-Binissalem-
Alaró, amb un recorregut de 14 km. i arribada a Maro. PREMIS EN
METALIC i berenar a l'arribada.
JUNTS PER L'ESPORT I CONTRA LA DROGA
* A les 20') 5 h. a l'Església Parroquial grandiós concert per
l'orquestra de cambra de BERNAT POMAR.

Dia 28 desembre 1995
* A les 17 h. berenar per a la tercera edat, al local del carrer
Lepanto, recollida de tickets de dia 18 a dia 23 a l'Ajuntament i al
bar del Llar dels Padrins.
* A les 20'30 h. Vetlada de ball al bar Llar dels Padrins amb
música en viu.

Dia 30 desembre 1995
* A les 15 h. Gran tarda de jocs, al pati de les escoles Antoni
Maura, (amb olles, joies, etc.) i la gran actuació del Màgic DAVID.

Dia 31 desembre 1995
* A les 23'30 h. Festa de Fi d'Any, a la Plaga d'Espanya, hi haurà
raïm i cava per a tothom.

Dia 5 de gener 1996
* A les 18'30 h. desfilada de la comitiva dels Reis d'Orient per els
carrers, Avda. del Coco, Mestre Antoni Vidal, Joan Carles I, Joan
Serra, Sor Miquela Ripoll, Nou, Sant Llorenç, Major, Guillem
Santandreu, Església i Placa Espanya.

Per encarregs, dies 3 i 4 a l'Ajuntament de 18 a 21 h. Per
entregues a domicili consultes a l'Ajuntament.

Dia 7 gener 1996
* A les 20'J5 h. Concert a l'església Parroquial de Lloseta, per la
Coral Llosetina.

Dia 21 gener 1995
* A les 12 h. a la placa Mallorca, BENEÏDES DE SANT ANTONI per
a tota classe d'animals. Acompanyarà la festa l'Estel del Coco.
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¥7' n Joan no era tan estrany com creien els seus pares.
Però, això sí, estava completament encisat pel món de

la literatura, sobretot per la poesia, la qual havia
descobert quan començà el batxillerat. No sortia gaire de
casa, era fill únic i els amics dels que parlava eren casi tots
uns desconeguts, excepte en Tomeu, que sempre li portava
poemes per a corregir, o qualque protagonista dels llibres
que llegia i tornava a llegir.

Li quedaven dues assignatures per enllestir la
llicenciatura de Filologia Catalana i afinava un futur no
massa clar, enterbolit per un gris ple de dubtes i més
dubtes. I ja n'estava ben cansat de sentir sempre la
mateixa cançó de la mare:

-Sí, Joan, fill meu, a tu allò que et convé és trobar una
al·lota. Però que sigui bona
al·lota i feinera... i ja saps
que d'aquestes en queden
ben poques avui en dia. Ai,
fill meu, si no t'espaviles un
poquet...

Ell mai no deia res, mai
no protestava ni feia el
mínim intent de demostrar
una personalitat forta que,
tanmateix, no era la seva.
Sabia que davant qualsevol intent de protesta, la veu del
pare es multiplicaria per fer-li recordar qui manava en
aquella casa. I en Joan sabia perfectament que la veu
d'un militar retirat com el seu pare és encara més
inquisidora que quan s'està en actiu.

Naturalment, el qui duia els calçons en aquella casa era
el pare que sempre resseguia el discurs de la mare per
confirmar la seva autoritat:

-Sí, escolta la teva mare... i a veure si ets capaç de fer
un nin que sigui un home i no un marieta com tu... Ai déu
meu...

Tot i que en Joan ja havia aconseguit diversos premis
literaris, el pare no podia consentir de cap de les maneres
que en Joan no hagués seguit la tradició familiar
d'allistar-se voluntari a l'exèrcit per seguir la carrera
militar, i sempre li retreia que li havia destrossat la vida.

En Joan sabia perfectament a què es referia el pare
quan deia allò, perquè ho considerava l'únic triomf que
fins aleshores havia pogut victorejar envers el pare: havia
fet la prestació social substitutòria anant de casa en casa
per cuidar malalts.

Hora foscant, un dia que tornava de la facultat en
aquell autobús tan ple i brut com sempre, entre nadales i
bombetes multicolors que adornaven els carrers, va creuar
la mirada amb una al·lota que estava asseguda enfront
d'ell i va saber que era un senyal inequívoc. Allò que
confirmà el seu desig fou el llibre que la noia portava
entre les mans: era Estimada Marta de Miquel Martí i
Pol, el mateix que havia comprat ell aquell matí d'aquell
dia que esdevenia meravellós. Es van somriure i van
encetar una relació.

Passà el temps i, arribat l'estiu, ella, na Marta, que així
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nomia, partí de vacances amb els seus pares, però cada
setmana escrivia a en Joan, que esperava el correu
delerosament.

En Joan no va necessitar dir-li res de res a la mare que,
xafardera i bugadera com era, va trobar una carta dins un
calaix de l'escriptori i, com qui no vol la cosa, li digué:

- Això m'agrada, fill meu... sí, ja m'ho han dit que
festeges una al·lota moníssima, quina alegria Joanet meu...
Bé, quan la convidaràs a sopar a casa?

El discurs de la mare havia canviat una mica i, d'altra
banda, les perspectives de descendència del pare havien
millorat.

L'estiu ja feia les darreres alenades i el cel s'entenebria
més aviat, casi a l'hora de berenar. Na Marta i en Joan es

veien casi cada dia per anar
a passejar. La mare d'en
Joan insistia:

-Si és bona al·lota i
feinera, Joanet meu, ja
n'estic ben contenta... Però,
per què no la convides a
sopar aquest cap de
setmana?

-D'acord -contestà en
Joan.

Ja estava casi tot preparat. El pare i la mare s'havien
posat la roba dels diumenges. En Joan era a cercar na
Marta a l'aturada de l'autobús. Quan arribà es besaren, li
digué que anava preciosa. En Joan tocà el timbre. La
mare obrí i, de sobte, aquella fesomia riallera que la mare
tenia tan assajada es transfigurà, es deformà, sofrí tantes
alteracions que pareixia que plorava. De cop el pare entrà
al rebedor i quedà perplex, com a petrificat, simulant el
rostre de la mare, i, desconcertat, digué:

-Però cony, Joan, això què és? Per què no ens digueres
que era una negra?

En Joan agafà na Marta pel braç i partiren per avall. Li
demanà perdó, encara que ja li havia parlat del seu pare,
però no feia falta, na Marta sabia que se l'estimava molt,
moltíssim...

Si els pares d'en Joan s'haguessin disculpat potser tot
s'hagués arreglat. Però el pare explicava a na Maria, la
seva dona, que plorava desconsolada, no sé què de la
mescla de sang i una raça única, mostrant-li, com sempre .
que parlaven d'aquestes coses, la fotografia trucada on
apareixia al costat de Hitler.

En Joan sabia que el seu pare era racista, però no
s'enamorà de na Marta per aconseguir una segona victòria
sobre ell, no, això sí que no, sinó que fou aquell senyal
d'amor etern que accelerar el seu cor inevitablement.

Ara, na Marta i en Joan, tenen un fill preciós, en
Miquel, amb els ulls verdosos com els d'ell, la pell morena
i els cabells arrissats com els d'ella. Són molt feliços.
N'estic ben segur.

Pere Joan Martorell Castelló
Lloseta, 12-XII-95
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Nuevo presidente de la Asociación Amigos de la Tercera Edad de Lloseta
En el transcurso de una

asamblea extraordinaria
celebrada en el salón
parroquial el pasado 30 de
noviembre, se procedió a la
elección de nuevo presiden-
te y junta directiva, de la
Asociación de Amigos de la
3a Edad de Lloseta.

Gabriel Mora Amer

Se presentaron dos candi-
datos: Bartolomé Abrines

Coll y Gabriel Mora Amer.
El primero de ellos obtuvo
un total de 53 votos y
Gabriel Mora sobrepasó el
centenar.

De este modo la nueva
junta directiva quedó for-
mada por:
- Presidente: Gabriel Mora
Amer.
- Vicepresidente: Francisco
Ripoll Mateu.
- Secretario: Bartolomé Coll
Ramis.
- Tesorero: Francisco Serve-
ra Amengua!.
- Vocales: Vicente Coll
Abrines; Mn. Rafael Ho-
rrach Llabrés; Juan Morro
Torrens; Antonia Pons
Villalonga; Ana Ramón
Ramón; Magdalena Servera
Morell; Margarita Ramón
Villalonga; Antonia Amen-
guai Beltran; Margarita Fiol
Ramón; Francisca Ramón
Ramón; Juana Pericas

Mayrata.

EXCURSIÓN MENSUAL
Salimos en dos autocares

hacia Portals-Nous. Después
de desayunar proseguimos
para llegar a Cala Fornells,
no pudiendo hacer parada
en el lugar por causa del
aire frío amenazando lluvia,
pero si la hicimos en Pague-
ra donde, en la plaza, nos
encontramos con una fiesta
andaluza en la que interve-
nían niños y niñas con sus
correspondientes vestuarios
que cambian para interpre-
tar distintos bailes.

Llegada la hora seguimos
destino a Magaluf, al Hotel
Guadalupe, de tres estrellas,
donde teníamos que almor-
zar. Tras la visita al hotel la
comida: "buffet" bueno,
abundante y variado y que
cada cual se servía a su
gusto. El cava, café y licor a

cuenta del consumidor.
Después a la pista de baile
y hasta casi la cinco de la
tarde.

Si depressa es portal preniu
sense estar gens descuidat
en lo bé que ens han tractat
tornarem un altre dia d'estiu.

Regresamos a Lloseta
hacia Palma Nova, Illetas,
Marivent, Palma hasta lle-
gar a nuestra población
lloviendo sobre la seis de la
tarde.

EXPOSICIÓN
Durante las fiestas de

Navidad y Año Nuevo
nuestra asociación montará
una exposición en la sala de
Sa Nostra sobre trabajos
manuales antiguos y moder-
nos. Os invitamos a visitar-
la.

Perico "XALEU"

Herboristería i Dietética

^a fáotiqaa
CI. Joan Caries I, 20 Tel. 514446 LLOSETA

Vos desitja bones festes, molts
d'anys ¡ feliç 1996.

També vos convida a fer les compres
de Nadal a SA BOTICA i vos ofereix

els seus productes:

COSMÈTICA NATURAL: Cremes facials i corporals. Olis de massatge: anticel·lulitis, reafirmants,... Olis per a us facial:
germen de blat,... Gels de: Avena, Cleopatra, etc. Olis corporals: Lavanda, Romaní, Babilònia, etc. Xampús i màscara capil·lar.
Perfums i olis essencials perfumats. Perles i sals de bany, sabó. Plors seques, bolles de fusta perfumades, encens i
complements. DIETÈTICA I COMPLEMENTS DIETÈTICS: Torrons sense sucre, massapà, bombons, galetes, xocolata i
confitura sense sucre, i altres productes com a caramels, mel, sucre, pastes integrals, fibra, etc. PLANTES MEDICINALS
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SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS

DESEMBRE

Dia 1.- Sant Os. Diuen si tenia tot el cos ple de pèl.
També es conta que en tenia fins i tot davall els peus,
de tal manera que pareixia que caminava damunt dos
coixinets. Com és lògic el tenien per patró les dones
que en tenien molt de pèl i els barbers. També es
avui Sant Eloi. Es el patró dels qui treballen el
metall, ja que era ferrer. També
l'invocaven els qui feien armes
com espasers i ballesters. En són
igualment devots els ferradors de
bèsties i els menescals, així com
els calderers i rellotgers.

Dia 2.- Santa Bibiana. Era
l'advocada contra els mals que
poguessin tenir els infants.
L'invocaven a fi que els nins
traguessin bé les dents i queixals.
També era invocada contra
l'epilèpsia o mal de sant Pau.
També la veneraven els amics de
la bega i de la bulla, li resaven
perquè el preu del vi fos més
baix.

Dia 3.- Sant Francesc Xavier. Se
l'invocava quantre les febres
terçanes i quartanes. Era reclamat
pels qui havien de viatjar i pels
qui dirigien el vaixell a fi que endevinassin bé el rumb
i no naufragassin.

Dia 4.- Sant Pere de Sena. El tenien per patró els
pinters o pentiners, ja que ell ho havia estat. A
Mallorca en solem dir barbers a la gent que la tenia per
patrona.

Dia 5.- La serventa de Déu Madona Clarina. Era de
Barcelona i va profetitzar que hi hauria grans desgràcies
i que la ciutat ho passaria molt malament. Quan va
morir, el seu cos es va conservar flexible i fresc durant
molts de dies, així molta gent la va poder veure.

Dia 6.- Sant Fortià. Es un d'aquells nins coneguts com

Sant Fortià, és un bon advocat per fer ploure.

a "Sant Innocents" fets matar per el rei Herodes. Quan
fou mort el posaren dins una caixeta de fusta olorosa i
un colomet ho va agafar tot i ho va dur a una terra que
se suposa era Roma. Es un bon advocat per fer ploure.

Dia 8.- Santa Albina. Aquesta santa havia estat
modista i aposta, moltes d'elles, la tenen per patrona.
Com qui durant els temps que va viure la moda era
molt grollera, va crear un vestit molt bell i honest. Es
creu que la temperatura d'avui és la que marcarà tot
l'any.

Dia 10.- Sant Trobat i tres-cents cinquanta-quatre
companys. Era Bisbe de la ciutat de Girona. El Sant i
els demés formaven un grup de predicadors que foren
assassinats a punyalades pels soldats.

Dia 11.- Sant Damas, Papa. Es
diu que havia estat moliner i
sabater. Conten que estava molt
cansat de fer sabates i va demanar
a la gent quin ofici més bo hi
havia i li digueren que el de Papa
era el millor. I volgué ser Papa.
Anà a cercar ventura pel món i
ho arribà a ser Papa.

Dia 14.- Sant Nicasi. Se li resava
molt perquè no pegas el còlera.
També és l'advocat per guardar
les cases, els graners i els camps,
de les rates.

Dia 17.- Sant Llàtzer. Era el
germà de na Marta i de na Maria,
amics bons de Jesús. Mort el
Senyor s'embarcaren i arribaren a
Marsella. Allà hi passaren a viure
fent penitència dins una cova. El
tenien per patró els cecs que

anaven pel món guiats per una altra persona o un
canet. Es diu també que fou el patró dels fossers o
enterradors.

El segon diumenge.- La Mare de Déu dels
Desemparats. Era la patrona dels fideuers i a la
mateixa vegada ho era d'una confraria catalana que es
cuidava d'enterrar les persones que morien penjats per
la justícia. També, per això era coneguda com a Mare
de Déu dels condemnats.

(Del volum V dels Costumari Català de J. Amades)

Recerca i transcripcions: Gabriel Fieras

D DESEMBRE / 95 - Pag. 10



LLOSETA 267

ES RACÓ DE S'ESCOLA

Visita als bombers d'Inca
Dimecres dia 17 anàrem d'excursió a Inca a veure els

bombers. Sortirem a les 9 i anàrem cap a Inca. El viatge
fou molt curt. Quan vàrem arribar vérem els mercats i les
tendes que hi havia, ja que era el dimecres Bo. Damunt
les 10 berenàrem i tots nosaltres jugàrem al parc. Dos de
nosaltres caiguérem per voler-nos fer els valents en els
barrerons, però no va passar res. Quan acabarem de
bere- ir i de jugar tots anàrem en fila de dos en dos a
veure els bombers. Els bombers ens feren molt de cas. Un
bomber ens ensenyà la roba que utilitzaven per rescatar
la gent i per als apagaments d'incendis. Després de fer
comentaris, xerrar, riure, fer jocs, provar-nos la roba, etc.
anàrem a lo més divertit A lo primer pujarem a una
enorme escala que hi havia en el cotxe de bombers.
Llavors ens posarem a un habitació i ens tiràrem escuma,
tots sortirem plens d'escuma i senties, ¡Més! ¡Guai! Tots
els tots bruts d'escuma. Ens férem nets amb un aspirador,
al final sortirem dels bombers i anàrem a uns "columpios"
i a dinar.Més tard anàrem a veure els animals al mercat
i vérem cabretes, porcs, cavalls i moltes coses més. Aviat
fou l'hora de tornar cap a casa, encara que tothom
volgués tornar. Esperàrem el tren i partírem cap a
Lloseta. Això fou tota l'excursió que férem.

Sonia Llabrés Gonzalez

AGRAÏMENT:
El Centre i els alumnes de 8è donam les gràcies al
comerços, bars i entitats que col·laboren en la Panera
de Nadal.

K
¿Patinas o paseas?

Desplazarse con patines es cada
vez más frecuente en ciudades. Se
trata de una costumbre en alza
que hasta ahora se limitaba a
jóvenes y adolescentes, pero que
en ciudades como Barcelona se \ ^
está extendiendo a personas de
más edad y empieza a practicarse "en familia", especial-
mente las noches del fin de semana,. Por eso, algunos
ayuntamientos han empezado a regularlo en sus calles
como el caso de la Ciudad Cendal o de algunos munici-
pios del área metropolitana de Madrid. La Ley de
Seguridad Vial los conceptúa como peatones, pero ellos,
en ocasiones, ceden a la tentación de compartir la calzada
con los vehículos . En Barcelona, donde se estima que
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unas 30.000 personas practican de forma habitual este
deporte, se ha creado la "Comisión Cívica del Patín",
donde están representados los distintos sectores implica-
dos -entre ellos, funcionarios municipales y asociaciones
de patinadores- y se han dado instrucciones a la Guardia
Urbana para que sancione las actitudes peligrosas como
circular por la calzada, patinar a mucha velocidad por
zonas peatonales o realizar acrobacias en sitios no
adecuados. Según Francisco Narváez, Concejal Adjunto de
Vía Pública del Ayuntamiento y presidente de la Comisión
Cívica, "es frecuente ver patinar a padres con sus hijos de
diez o doce años. Por eso, hemos regulado el uso del
patín, fomentándolo como deporte urbano , pero
excluyendo a los gamberros". Durante el año pasado, la
Guardia Urbana de Barcelona puso más de un centenar
de sanciones a patinadores. Las causas más comunes son
las acrobacias que algunos gustan de hacer en cualquier
espacio y que pueden costarle al infractor 5.000 pesetas,
al igual que patinar por la calzada o por aceras con mucho
tránsito de peatones. Si la infracción es grave, como
patinar agarrado a un vehículo que está circulando, la
multa es de 15.000 pesetas. En opinión de Narváez, los
patinadores conviven sin ningún inconveniente con
conductores y peatones y sólo algunos adolescentes de 14
a 16 años han causado algún problema. Aun así, está
prevista la emisión de un bando que se recordará las
normas fundamentales. En otras ciudades como Girona,
también recuerdan haber impuesto alguna sanción, aunque
la afición no está tan generalizada. En la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz, donde hace tiempo que
una ordenanza municipal les prohibe circular por zonas
peatonales si su velocidad es mayor que la de una persona
andando, cometer una infracción sobre patines también se
traduce a una multa.

RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES
1.- Utiliza protecciones: coderas, rodilleras y casco.
2.- Permanece alerta y se siempre respetuoso.
3.- Patina por la derecha de la acera; nunca por la
calzada.
4.- Adelanta por la izquierda anunciando siempre las
intenciones.
5.- Controla la velocidad
6.- No patines en superficies mullidas y con manchas de
aceite
7.- Respeta las normas de circulación.
8.- Mantente alejado de las áreas con tráfico intenso.
9.- Da preferencia siempre a los peatones.
10.- Antes de ponerte en marcha, practica los giros y la
frenada. (De la Revista Tráfico)
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La Mare de Déu de Togores
(Sabadell) que es venera a la
capella de la Casa Togores

D'allà procedeix la branca dels Togores que
foren els senyors feudals de Lloseta i comtes
d'Aiamans

A Sabadell (Vallès
Occidental), al nord-est del
terme, a la vall del riu
Tort, es troba un llogaret
de no més de dos-cents
habitants, que és conegut
amb el nom de Togores.
Allà hi ha una antiga
capella dedicada a la Mare
de Déu i a sant Abdó i
sant Senén.

Ens ha arribat l'edició
d'uns goigs dedicats a
nombrada imatge mariana
coneguda com la Mare de
Déu de Togores, un nom
que als llosetins no ens
sona estrany i que té
relació amb el nostre
poble, si llegim les notes
històriques que acompa-
nyen a la publicació dels
goigs que foren editats a
l'any 1980, amb lletra de
Mn. Josep Cardona i
música de Mn. Camil Geis.
Diu la nota històrica:

EL NOM DE TOGORES
L'origen d'aquest topònim

resta sepultat en la fosca
llunyana dels segles.

Apareix, esmentat, per
primera vegada, en una
escriptura de l'any 986
(Cartulari de Sant del
Vallès, F. 32), on es fa
referència a unes vincas in
locum que dicunt Togoras.

Molt posteriorment (1159),
surt registrat com a nom de
família a la parròquia de
Sant Vicenç de Jonqueres.

Consta històricament que
uns Togores, originaris de

Sabadell, anaren amb Jau-
me I a la conquesta de
Mallorca, de València,
d'Oriola i de Múrcia. A
Mallorca, en el repartiment
de terres de l'illa fet després
de la conquesta, obtingueren
notables possessions. D'ales-
hores ençà, prové la branca
dels Togores de Mallorca,
que ha vingut perpetuant-se.

L'any 1381, la família
Togores-Barberà fundà la
Capella de l'Arcàngel Sant
Gabriel als claustres de la
Catedral de Barcelona, a on
es conserven les armes
d'aquest llinatge.

La noble Casa de Togores
desaparegué l'any 1410 amb
la mort de Joan Togores.
Havent deixat molts deutes,
els creditors van embargar
l'heretat i la van administrar
durant llarg temps, fins a
quedar-se-la un d'ells.
Després passà al Monestir
de Sant Llorenç del Munt.

Aquest part de la nota
històrica ens ve a confir-
mar que els Togores de
Sabadell tenen que veure
amb els Togores, especial-
ment don Arnau, fill de
Bernat, que va donar
origen al senyoriu feudal
d'Aiamans i Lloseta, des-
prés del repartiment de
Jaume I, una vegada aca-
bada la conquesta de
Mallorca. També li varen
donar les alqueries de
Biniali, Beniferri, el castell
d'Amos, Molins a Alaró,
Morneta a Rubines i altres.

Imatge de la Mare de Déu de Togores

LA MARE DE DEU
DE TOGORES

L'actual imatge de la
verge no és l'original del
segle XIV ja que durant la
Guerra Civil Espanyola, el
retaule renaixentista de la
capella amb les imatges de
de la Mare de Déu i dels
sants Abdó i Senén, foren
devorades per les flames a
un incendi. Però a l'any
1940, els propietaris de la
casa annexa a l'ermita i de
les terres de la rodalia
costejaren una nova imatge
de la Verge de la qual es
mostra fotografiada a
aquest reportatge i que fou
portada al santuari en
processó des de Sabadell.

Seguim amb la història
de dita capella:

Per la relació d'un testa-
ment de l'any 1323, sabem
que en aquella data ¡a
existia la Capella a la Mare
de Déu. Seria tal volta la
Capella de la casa Togores,
on -com en tantes altres
Cases importants de la
nostra pagesia- tenien dret a
complir els deures religiosos
fins i tot els masovers de la
casa i la gent de les masies
dels voltants. No es tractava
d'oratoris privats, sinó de
capelles públiques, separades
del Casal.

Durant una època indeter-
minada, hi residiren unes
monges, altrament dites
"donades". Per un acta
notarial, sabem que ja hi
residien l'any 1404. Per un
capbreu, sabem que encara
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hi eren l'any 1422.
Confrontant dates, veiem

que ja hi eren en vida dels
darrers Togores i que
continuaren residint-hi quan
els creditors es feren càrrec
de l'heretat.

Sembla que els Togores no
residien a Togores Subiranes
(on hi ha l'ermita de la
Mare de Déu), sinó a
Togores Jussanes, a la
mansió que ara coneixem
amb el nom de Torra del
Canonge.

D'aquestes històriques
mansions només n 'ha restat
el nom que ha vingut
conservant la capella de la
Mare de Déu, gràcies a la
ininterrompuda pietat dels
seus devots.

Desapareguda la parròquia
de Jonqueres, en el terme de
la qual l'ermita radicava, ha
passat a formar part de la
jurisdicció de la nova par-
ròquia urbana que n'ha
heretat el nom (Sant Vicenç

de Jonqueres) a
(Creu Alta).

Sabadell L'ACTUALITAT DE
LA CAPELLA

Podem dir que la devoció
a la Mare de Déu de
Togores no es correspon
només als segles passats ni
principi del present amb
els fervorosos aplecs que
organitzaven, especial-
ment, les congregacions
marianes. Actualment la
devoció segueix encesa i no
només el caire religiós ja
que en torn a l'ermita se
celebren, avui en dia,
aplecs i romiatges, actes
religioses i altres culturals i
d'esplai com: Teatre de
Natura, Jocs de Cucanya,
Concursos de pintura,
Concursos de Fornells de
Flors, Ballets, Sardanes,
etc.

******

Fins aquí el nostre
reportatge promogut per
la curiositat i la relació
que té el nom de Togores
de Sabadell i el nom de
Togores de Lloseta.

Pau REYNÉS
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A M I X I H K A S DEL I.I). LLOSETENSE
EX PRIMERA REGIONAL

Suma y sigue en cuanto a
la irregular marcha del
Llosetense en este tercio de
la liga. De momento aún es
pronto para opinar de la
labor que ha empezado el
nuevo mister M. Corrò al
frente del equipo. En esta
ocasión tan solo podemos
opinar de los tres últimos
partidos que han dado un
balance de dos victorias y
una derrota. Cualquier
aficionado al fútbol podrá
ver que no es normal que
un equipo gane por goleada
0-6 en Sant Jordi y quince
días después pierda de
goleada 4-1 en el campo
del Virgen de Lluch.
Haciendo honor a la
sinceridad todo ello es
anormal. Creo que el nuevo
entrenador habrá tomado
buena nota de ello y
esperemos que tenga
maneras para poder
enderezar el rumbo algo
desviado que pueda llevar
al equipo al ascenso de
categoría, única meta válida
para el bien del fútbol local.

Tolo Bestard
******

SANT JORDI, O - LLO-
SETENSE, (26-11)
LLOSETENSE: Soler,
Moll, Martorell, Ripoll,
Fuster, P. Mateu, Llom-
part, P.Quetglas, Pericas,
P.Ramón, Abrines. (Bes-
tard)
GOLES:
- 0-1 P.Quetglas.
- 0-2 P.Mateu.
- 0-3 P.Mateu.
- 0-4 Fuster.
- 0-5 P.Quetglas.
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- 0-6 Pau Ramón.
ARBITRO: J. Antonio
Carrión. Bien. Tarjeta
amarilla: Alemany, Rotger,
^icens, Juan 2. Roja
directa a Arturo. Por los
visitantes tarjetas amarillas
a P. Juan y Fuster.
COMENTARIO: Partido
en el que el resultado lo
dice prácticamente todo,
dominio total de los visi-
tantes que jugaron un
partido muy cómodo en el
que los goles subían en el
marcador de una manera
muy fácil . Los locales
fueron muy tarjeteados
por parte arbitral si bien
en algunas jugadas se lo
merecían. Al final hubo
sus desavenencias entre el
colegiado y el jugador
local Arturo que al expul-
sarle le dirigió frases nada
agradables y en las que el
Comité de Competición le
sancionó con ocho parti-
dos oficiales. El resultado
final hubiera podido ser
mas amplio si los delante-
ros visitantes hubieran
tenido mas puntería en sus
remates a puerta. El meta
visitante Bauza evitó a su
equipo de una goleada de
escándalo.

******

LLOSETENSE, 3 - CO-
LONIA, 1 (3-12)
LLOSETENSE: Soler,
Moll, Ripoll (Robles),
P.Juan, P.Mateu, Fuster,
Pericas, Bestard (Abri-
nes), P.Ramón, Llompart,
Salvador (Cebreros).
COLONIA: Fernández ,
Vicens, Rosselló, Oliver,

14

Vicens II, Amengual,
García, García II, Salom,
Vásquez y Serra (García
III).
ARBITRO: Alberto Bauza,
bien sin complicaciones.
Tarjetas amarillas: Fuster
por parte local y a Rosse-
lló, García y Vicens.
GOLES:
- 1-0 Pericas.
- 2-0 Llompart.
- 2-1 Oliver.
- 3-1 Robles.
COMENTARIO: Los
locales sacaron a delante
un partido en que se le
temía a un Colonia que
estaba en igualdad en la
clasificación de la liga. El
gol de Pericas dio tranqui-
lidad a un Llosetense que
no pudo alinear a los dos
jugadores como son
Mareen y Romerito por
estar lesionados. Sin hacer
un partido muy brillante
pero si efectivo los locales
se impusieron al Colonia.
El debut del nuevo entre-
nador Miguel Corrò no
podía empezar mejor, así
como el retorno del juga-
dor local Jaime Pericas.
LO QUE DICE EL ACTA:
Al finalizar el partido y ya
en el túnel de vestuarios el
jugador del Colonia Anto-
nio García II, se dirigió a
mi persona con las si-
guientes palabras.'Tio eres
malo, malísimo..."

******

VIRGEN DE LLUCH, 4 -
LLOSETENSE, 1 (10-12)
VIRGEN DE LLUCH:
Rozalen, Cabot, Amat,
Tapia, Rozalen II, García

, Pons, Nuñez, Mestre,
Fraile y Cano (Martín,
Blanco, Sansó, Hinarejos y
Larrea).
LLOSETENSE: Soler,
Molí, Abrines, P. Juan, P.
Mateu, Fuster, P. Quet-
glas, Bestard (Robles), P.
Ramón, Llompart, Cebre-
ros (Mareen).
ARBITRO: Rafel Rubert.
Bien . No tuvo necesidad
de sacar ninguna tarjeta.
GOLES:
- 1-0 Pons.
- 2-0 Mestre.
- 2-1 P.Quetglas.
- 3-1 Fraile.
- 4-1 Cano.
COMENTARIO: Pobre
impresión del cuadro que
entrena M. Corrò ante un
equipo muy batallador y
que en ningún momento
daba balón por perdido,
ello demuestra el resultado
contundente . Se esperaba
algo mas de los visitantes
después de los últimos
encuentros. Como queda
anotado la labor del cole-
giado Sr. Rubert pasó
desapercibida y el partido
discurrió por unos cauces
muy deportivos. El equipo
local encontró muchas
facilidades en la retaguar-
dia visitante lo que de-
muestra que los delanteros
locales tuvieron muchas
facilidades para marcar.

¿tifâitr
LLOSETA 1
bUlUfclilLtUjUUIilJUttUIUU
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CHARLAS
COX
Alt i I 4M l\

Como ya viene siendo
habitual, una vez más
cumplimos con nuestro
amigo Arlequín la tradicio-
nal visita a Baleart, es por
lo que tuvimos ocasión, y
tiempo, para mantener una
conversación. Lo más
importante es lo les paso a
relatar.
- Referente a la situación
actual del Llosetense hay
que anotar como aceptable
el estreno del nuevo
entrenador, Miguel Corró,
aquí en Lloseta, si bien ya
estuvo en Sant Jordi pero...
allí como simple espectador.
De momento su curriculum
es de dos victorias y una
derrota, esta, desde luego,
tiene de severa lo de
inesperada. Pero, de
momento, aún hay tiempo
para rectificar.
- Del traspaso de Montilla
al Alaró, después que el
jugador no quisiera jugar en
el Llosetense una vez que
ya había firmado -se inter-
puso el Múrense con el que
llegó a firmar otra ficha-, la
mejor solución para el Club
era traspasarlo y llegó la
oportunidad, lo mandamos
al vecino que no anda muy
bien en la tercera división,
por lo cual el Llosetense
ingresó una cantidad que
destinará celebrando una
cena próximamente.
- Destacar el retorno del
jugador local Jaime Pericas,
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todo pundonor y un refuer-
zo importante de cara al
relanzamiento del equipo.
- Charlamos también del
colegiado que fue agredido
en Sant Jordi, Juan Santan-
dreu Navarro, por un juga-
dor del Ses Salines, pues
bien, este árbitro dirigió el
partido que el Llosetense
disputó en Muro y que
llamó la atención al redac-
tar en el acta que a punto
de finalizar el partido una
"tángana", y que se vio ante
la imposibilidad de expulsar
a los agresores debido a
que se ocupaba mas de
separarlos que de anotar
números de los dorsales. A
nuestro entender actuó muy
bien ya que lo único que
hubiera conseguido a buen
seguro, hubiera sido tam-
bién recibir algún golpe. Si
digo esto es porque me
llamó la atención que un
colegiado tan conservador y
en son de paz, pudiera
pasarle lo que le pasó y que
tuviera que quedar ingresa-
do en la Policlínica Mira-
mar.
- El fútbol base sigue igual
y algunos equipos van de
peor a peor y lo más curio-
so es que, de momento,
funciona la organización,
ellos hacen bueno aquello
de que lo importante es
participar.
- Por estas Fiestas de
Navidad tendremos una
prueba de Kars, tendrá
lugar en Polisportiu Munici-
pal , debemos recordar que
en las pasadas fiestas patro-
nales, este deporte fue el
más seguido y que más
asistencia tuvo de aficiona-
dos de todos cuantos hubo
de programados que fueron
muchos y variados. El
patrocinio de esta prueba
corre a cargo del Ayunta-
miento.
~ No podemos pasar por
alto lo de Morales en el

Mallorca, ha dado moral y
triunfos, que eran muy
necesarios, con sus goles.
Miren por donde si basta
poco para cambiar el rumbo
de un equipo. El Doctor
Beltran tiene en sus buenas
manos la camiseta del juga-
dor y que, según dicen,
duerme con ella. Y es que
debutar marcando dos goles
y ganar tiene su mérito.
- Es que el fútbol tiene sus
momentos felices y sus
momentos amargos, más de
los últimos que de los
primeros. En estos momen-
tos, si quieren ver una
persona feliz y contenta con
su equipo y que puede
presumir después del parti-
do contra el R.Madrid es el
bueno de Oscar con su
Español. Quien lo iba a
decir, ni los mas viejos se lo
creen. Es realidad y con
aspiraciones de ganar la
liga.
- Los que lo tienen bastan-

te crudo son los dos gallitos
Barça y R.Madrid, el prime-
ro por doble partida ya que
se marchó Mendoza y se les
acabó la gallina de los
huevos de oro, y los segun-
dos después del baño que
les dio el Ajax no lo ven tan
claro ni en la liga ni en la
copa de Europa.
- La estrella que lleva
Clemente con la Selección
Española no podrá quejarse
del grupo de Selecciones
que nos ha correspondido,
quizá la más fuerte sea
Yugoslavia, pero nos han
metido a la simpática
Malta, una selección de un
recuerdo entrañable. Que la
luz de esta estrella nos
ilumine en la Eurocopa,
después, ya veremos con lo
demás.

Nada mas. Que pasen
unas felices fiestas y en el
año que vamos a empezar
se cumplan todos sus pro-
pósitos..

CURSA DE RESISTENCIA DE

KARTS
Dia, 23 de Desembre de 1995

A les 15 h. concentració de Karts
al camp Municipal d'Esports de Lloseta.

A les 15'30 h. cursa de Karts

Bases:
- Els participants han de ser locals.
- Minim dos pilots per Kart.
- Cilindrada màxima 250 ce.
- Motor amb canvi de marxes.
- Data màxima per apuntarse 22 de desembre
a RAMON foto-video.

- Inscripció Gratuita.

Organitza
i Patrocina: AJUNTAMENT

DE LLOSETA
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FUTBOL BASE

Llegan la navidades y con ello el parón liguero en todas las categorías,
que bien merecido se tiene. Todo el fútbol base se reunirá entre manteles
el próximo 22 en un cena de compañerismo.

Por fin los juveniles han conseguido un valioso punto a costa del
Santany. Esperemos que después de las fiestas su trayectoria cambie por
completo.

Por contra, los Cadetes han conseguido dos derrotas en poquísimo
tiempo, lo cual, es un grave revés, vistas las espectativas que, al
parecer, ofrecía el equipo.

Quienes no levantan cabeza son los Infantiles, solamente cosechan
derrota tras derrota, con unos resultados de escándalo.

Los alevines realizan una campaña aceptable y a medida que avanza el
campeonato se asientan más en el juego.

Prebenjamines "A": de formidable, extraordinaria y admirable la
campaña, el juego y el comportamiento de estos chavalines, que en las
últimas tres jornadas se han cargado a los tres cocos de la categoría,
encaramándose en el segundo lugar de la clasificación. Enhorabuena a
Guillem Martorell y Vicenç Coll por la labor que realizan.

Quienes últimamente no están recibiendo unas derrotas escandalosas
son los Prebenjamines "B" que a medida que avanza la competición van
mejorando en su juego.

Molts d'anys i Bones Festes.
J.S.C.

Resultados
JUVENILES
02-12: Llosetense, 1 - Petra, 2
09-12: Consell, 6 - Llosetense, O
16-12: Llosetense, 4 - Santany, 4
CADETES
02-12: Pollença, 5 - Llosetense, 1
09-12: Llosetense, 6 - Juv. Buñola, O
16-12: Sineu, 3 - Llosetense, 2
INFANTILES
25-11: Pollença, 16 - Llosetense, 1
02-12: Llosetense, O - Pto. Cristo, 8
09-12: Múrense, 24 - Llosetense, O
16-12: Llosetense, O - Olimpie de Manacor, 18
ALEVILES:
25-11: Llosetense, 8 - Montaura, O
02-12: Llosetense, 1 - Sallista At°, 3
09-12: Beato R. Llull, 5 - Llosetense, 2
16-12: Llosetense, 1 • Xilvar, O
PREBENJAMIN A:
25-11: Ca'n Picafort, O - Llosetense, 15
02-12: Llosetense, 1 - Poblense, O
09-12: Beato R. Llull, 1 - Llosetense, 2
16-12: Llosetense, 2 • Alcúdia, 1
PREBENJAMIN B:
25-11: Pto. Pollença, 7 - Llosetense At°, O
09-12: Llosetense At°, 2 - Poblense At°, 7
16-12: APA Beato, 6 - Llosetense At°, O
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FIN DE SEMANA EN BARCELONA
Partido F.C.BARCELONA-D.CORUÑA

Salida: sábado día 13 Enero 12,20 horas. Regreso,
domingo 14 Enero 22,45 horas.

PRECIO 19.500 ptas. (Con certificado residente)

Incluye Avión Palma-Barcelona-Palma (vuelo regular).
Hotel 4 Estrellas en AD. Traslados.

Guía acompañante

Información y reservas Bar Bestard
Organizado por QUESADA TOURS

BAR BESTARD

Desea a sus clientes y público en general
FELICES FIESTAS Y VENTUROSO

AÑO NUEVO

y les recuerda que durante estas Navidades
podrá jugar

al tradicional juego de "SA LOTERIA",
con regalos y

Cestas Navideñas

MUEBLES DE COCINA

C/ Juan Sindic, 31 - Teléfono 540879

SA POBLA (Mallorca)
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Nadal: Un nou inici
"Jesucrist és el nou començament de tot. Tot en Ell convergeix, és acollit

i restituït al Creador de qui procedeix" (Joan Pau II. "tertio millennio
adveniente" 6.37).

Amb aquesta frase que escriu el Papa com orientació pels cristians
davant els llindars del tercer mil·lenni, concretarem enguany el misteri de
l'Encarnació del Fill de Déu, en Maria Verge, tal com celebram pel Nadal.

En el moment de l'Encarnació Déu mostra el seu amor inacabable per
l'home. Déu mostra la seva pietat i la seva misericòrdia cap a l'home
volent-se fer companyia humana per a nosaltres: "Res és tan commovedor
com el fet de qui Déu s'hagi fet home per acompanyar amb discreció, amb
tendresa i amb força el camí cansat de cadascú a la recerca del propi
rostre humà" (L. Giussani: "A la recerca del rostre humà").

Davant l'home expectant de l'Antic Testament representat pels profetes
i per Joan Baptista i sobretot per Maria i davant l'home escèptic, ja
descregut, afeixugat de l'Antic Testament que havia construït orgullosament
els seus ídols ... tant davant d'un com davant de l'altre ara hi ha una
persona humana, carn i sang de la nostra per obra de Maria verge, i Déu
alhora per obra de l'Esperit Sant, i aquesta persona humana, Jesús, és
present per respondre a l'expectativa d'uns i per tornar a suscitar el desig
de vida en els escèptics que ja hagin perdut tota esperança.

Pels uns i pels altres comença tot novament. És un nou inici. És un inici
i a més nou. Ara tot convergeix, és acollit i és restituït a Déu en una
persona humana.

Una persona humana es enmig de nosaltres amb una missió: omplir de
sentit tota la realitat humana, acollint-la amb afecte i retornant-la al seu
Destí: Déu Pare.

Ja no hi ha res vell que no pugui ser nou, res destruït que no pugui ser
reconstruït, res enderrocat que no pugui ser refet, res cansat que no pugui
ser animat, res malalt que no pugui ser curat, res buit que no pugui ser
planificat, res mort que no pugui ser vivificat.

Per això el desert està de festa i d'alegria l'estepa floreix -com diu
Isaías- i ara enrobustiu les mans que es deixen caure i digau als cors
alarmats: no tengueu por. Aquí teniu el vostre Déu, és Ell mateix que us
ve a salvar. Tornaran els qui el Senyor ha rescatat, entraran a Sió cridant
de goig i una alegria eterna coronarà els seus caps. Hi haurà festes i
alegria i fugiran les penes i els gemecs (Is 35,6 ss).

Tota la realitat humana: la vida i la mort, el dolor i l'alegria, el goig i
l'angoixa, el treball i l'oci, els afectes i la raó, les relacions humanes de
qualsevol tipus i la cultura o la ciència... tot és possible d'ésser viscut amb
un sentit unitari, humà, és a dir, viscut de cara a l'eternitat. Perquè Aquell
que és el Misteri de l'eternitat ha entrar com a carn humana en el temps
i en la historia.

Fins i tot el pecat i la traïció, l'oblit i la negació de Crist són acollits per
Crist en bé de l'home. Tot comença de bell nou. La vida vertadera comença
en tot de bell nou. Es un nou inici.

Per acabar, això no és poesia, ni fins i tot teologia, és en primer lloc,
una possibilitat de vida real que succeeix quan es troba aquella realitat on
coincideix Crist en la història: l'Església.

I tothom és cridat a fer de la seva vida aquesta novetat d'experiència.
Tothom és cridat a aquest inici, a aquesta nova possibilitat. Tothom que

tengui set que vengui que li donaré l'aigua viva, diu el Senyor.
I tot és senzill, tan senzill com trobar avui la unitat dels cristians, l'Esglé-

sia. Nadal ens insisteixi recorda que només trobant Crist trobam a Déu i
només trobant l'Església trobam a Crist. Més encara només trobant
l'Església l'home es troba a si mateix, troba el seu rostre humà.

Rafel Horrach i Llabrés.

Avisos parroquials
Matines de Nadal
- Dia 24 a les 11 de la nit: Matines de Nadal i després
xocolatada a la plaça.
- Dia 24 mateix, quart diumenge d'Advent no hi ha missa
vespertina a les 19'30 hh.
- La col·lecta del dia de Matines és a benefici de Caritas.
- Els dies 23 i 24 de desembre a les portes de l'església hi
haurà unes paneres on podeu dipositar els aliments que
volgueu compartir amb els més necessitats.

Concert de villancets
- Dia 26, mitjana festa de Nadal, a la parròquia, a les 5 del
capvespre. Diversos grups ens oferiran un concert de
villancets i cançons de Nadal.

Celebració penitencial (Confessions)
Dimecres dia 20 de desembre, a les vuit del vespre,
celebració de la penitencia per tal que tots poguem viure
en gràcia de Déu aquestes festes de Nadal.

Decoració de la parròquia
Els dies 21 i 22, dijous i divendres, a les 8'30 del vespre
tots els qui volgueu ajudar en la decoració de la parròquia,
veniu per poder expressar a través d'aquest gest el goig de
Nadal. Farem el betlem i la decoració de neules.

Visita domiciliaria als betlems
Durant aquestes festes els al lots acompanyats del seu grup
de catequesi i catequista visitaran les famílies i el betlem
familiar, tot desitjant-los les bones festes.

Festa de la Sagrada Família
Diumenge, dia 31 de desembre, a les 11 del matí missa. Hi
són especialment convidats els matrimonis casats enguany i
els qui enguany celebren les noces de plata o d'or del seu
matrimoni.

Primer divendres de mes
Divendres 5 de gener, comunió als malalts.

Visita als malalts
Durant aquestes festes els al·lots de l'Esplai amb els seus
monitors visitaran els malalts del poble i els obsequiaran
amb algun treball fet a l'Esplai. Els catequistes i al·lots de
la Moguda faran una visita i festa a la residència de
malalts de Can Palerm de Palma.
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DEMOGRAFIA

MATRIMONIOS

• Antonio Ordonez Cerrato con
María del Carmen Martín Gómez.
Día 25-11.
• Salvador Guillermo Sánchez con
Manuela Crespí Pablos. Día 25-11.
• Pedro Gost Vallespir con María
Magdalena Pou Comas. Día 9-12.

tf

Bernardo Bestard Riera, a los 76
años de edad. Día 2-12. Esposa:
Magdalena Beltran Rotger. Hijas:
María y Catalina.

DIFUNTOS

Juan Ramón Villalonga, a los 64
años de edad. Día 1-12. Esposa:
Catalina Pons Capó. Hijos: Gabriel
y Bernardo.

Sebastián Seguí Marqués, a los
86 años de edad. Día 13-12.
Hijos:Miguel, Gabriel, Sebastián,
Antonio y Mateo.

I
25 AÑOS ATRÁS

• Se ha organizado en el salón parroquial una semana de la
juventud dirigida por el P. Gregorio Mateu, T.O.R. El temario
fue el siguiente. Lunes: "El hombre entre la angustia y la
esperanza"; martes: "Busquemos la felicidad"; miércoles:
"Cristo, compañero de camino "; jueves: sesión de cine-forum
con la película "Al este del Edén" de Elia Kazan con James
Dean de protagonista; viernes: "Juventud, etapa de vida y
amor" v sábado: "Jóvenes, unios".
• El Ayuntamiento, en sesión plenaria, acordó aprobar el
anteproyecto de la nueva casa consistorial a construir al final
de las calle Gmo. Santandreu y Mayor. Se encargó el proyecto
al arquitecto José M' Bonnin Cifre.
• Ha finalizado el caso Bennasar-Llosetense-Poblense, pasando
el jugador, Pedro Benna sar, a formar en las filas del Poblense.
• El día 5, el tren automotor n" 64, procedente de Palma,
alcanzó mientras jugaba, a unos doscientos metros de la
estación, al muchacho de 11 años, vecino y natural de Lloseta,
Juan Bestard Pol.

Fue examinado por el Dr. Baltasar Moya que ordenó, ante las
graves heridas, ser trasladado a Son Dureta, donde falleció al
día siguiente.

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Antonio Calderón Cuenca; Bartolomé Capó
Coll y María Antonia Horrach Coll.
• MATRIMONIOS: Juan Figuerola Fio/ con Rosario Mateo
Arques; Disiderio García Peña con María del Carmen de Dios
Molina; Bernardino Ramón Serra con Catalina Santandreu Capó.
• DEFUNCIONES: Ramón Crespí Coll (67 años); Juana Jaume
Crespí (90 años) y Juan Bestar d Pol (11 años).

Magdalena Ramón Pons, a los 85
años de edad. Día 11-12. Hijos:
Francisca, Bartolomé y Antonio.

<^a J(U^̂

Qrmeria. EsporU . Lloseta
fyrfofH Olwer. i
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ESTEL
DEL COCO

Diada aniversari
El passat dissabte dia 2 de

desembre la nostra associa-
ció celebrà el quinzè
aniversari de la seva
legalització com a institució
cultural i folklòrica dins el
poble de Lloseta i arreu de
la nostra illa.

I per commemorar
aquesta data tan assenyala-
da, decidírem passar el dia
juntament amb tots els
membres de l'agrupació a
Lluc, ja que és un lloc molt
acollidor i sempre fa molt
de goig pujar-hi a peu. De
totes maneres, per qui no li

agrada pegar aquestes
caminades, llogàrem un
autocar i, al final entre uns
i altres, ens juntarem més
de 140 persones.

A les set del matí ja
estàvem a punt devers 70
caminants, des dels 6 anys
fins a prop dels 70, amb
ganes de començar la marxa
i treure'ns aquell fred
matiner. Partírem cap a
Biniamar i després miràrem
d'adreçar cap a Mancor per
sa Mina. Una vegada a
Mancor, amb el dia ja ben

despert, agafam el camí que
passa ran de les cases de
Massanella i ens du fins a
Caimari. Com que érem
molta gent caminant, miras-
sem davant o darrere sem-
pre en vèiem i per tot hi
havia converses per entrete-
nir la caminada.

A la mateixa sortida de
Caimari enfilam el camí
antic que arriba a Lluc i ja
des dels primers revolts,
podem contemplar el puig
de n'Escuder, gairebé inac-
cessible, i al seu peu, la rota
del Carter, una senzilla
construcció que ens mostra
una singular capacitat d'a-
profitament dels recursos
naturals.

Segles de religiositat
popular i de pelegrinatges
cap a Lluc es personifiquen
en aquesta ruta, encara que
les restes materials es re-
muntin generalment a les
obres del segle XVIII.
Després d'una estona de
pujada per camí empedrat
arriba la costa Llarga, un
tram amb molt de rosi i ben
empedrat per l'Escola de
Margers, que han arreglat
bona part del camí.

A Son Canta l'amo ens
esperava amb les portes
obertes, així que hi férem
una bona estada, i aprofità-
rem per berenar-hi. Ara la
possessió està molt ben
arreglada i les oliveres ben
aixecades, per tant tot
plegat feia mirera i un
agraïa la feina ben feta que
s'havia duit a terme a aque-
lla possessió.

Continuant la nostra
marxa, prest arribam a les

cases des Barracar, re-
centment restauradas i que
altre temps servien com a
lloc de descans i de taverna
pels pelegrins. Després de
contemplar a l'esquerre la
pregona fondalada de Sa
Coma, deixam l'asfalt per
entrar a sa Llengonissa,
potser el tram més impor-
tant del camí del segle
XVIII, que evitava el pas
des Grau -amb el Salt de la
Bella Dona- del camí
medieval.

Cap a la bretxa Vella el
camí avança aferrat al cos-
ter. La bretxa fou bastida a
base de barrobins i picasses
l'any 1708, però malgrat l'us
originari, també actualment
es fa servir com a coll per
caçar tords. L'entrada a la
bretxa és un moment im-
portant de la nostra ruta, ja
que aquí assolim l'altura
màxima, amb una vista
esplèndida cap a la fondala-
da de sa Coma, i aquí
mateix iniciam la davallada
cap a Lluc.

Les cases des Guix ens
indiquen que ja estam a
prop del coll de sa Batalla,
contemplant les grans alzi-
nes que hi ha ran de camí
hi arribam i, més tard, ens
apareix la imatge del santu-
ari. Després de la davalla-
da del Mirant, ja a les
portes de Lluc, arribam a la
font Coberta, i a prop d'ella
és on ens instal·làrem per
fer unes bones paelles per
tots poder assaborir un bon

dinar ben guanyat. Però
abans una missa en acció de
gràcies per tots aquests anys
de conviure junts amb
germanor i alegria serví per
fer-nos veure la importància
del dia que celebràvem.

També se va estrevenir
que aquest dia era el dia
del Voltor, així que qui va
voler aprofità per veure'n
un d'aprop i documentar-se
bé sobre aquesta au que
afortunadament torna a
reinar als cels de la serra de
Tramuntana.

Finalment, després d'una
visita a la Mare de Déu de
Lluc, tornàrem a Lloseta
contents perquè el dia ens
havia acompanyat i amb
ganes de seguir celebrant
aquesta mateixa diada per
molts anys.

Tomeu Capó

Metereología

Noviembre: días de lluvia

Día 21
22
23
25
26
29

10 L M2
11
57
3
5
1

Total días: 5 - Total litros: 87

Día más caluroso: 2-11, 26 grados.

Día más frió: 23-11, 14 grados.

Temperatura media: 21 grados.
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TOM XII (BEL N° 144 AL N° 157)

Agenda mensual
- Médicos, farmacias, practicantes, teléfonos de urgencia,
trenes: 4, 24, 44, 64, 84, 136, 156, 176, 204, 224, 240, 260.

Anuari escolar 1994/95 - Edició especial
- Presentació, 102
- Equip directiu del centre, 102
- Claustre de professors, 103
- Membres del Consell Escolar del Centre, 103.
- Calendari, 104 - 105.
- Curs d'educació infantil 3 anys, 106.
- Curs d'educació infantil 4 anys, 107.
- Curs d'educació infantil 5 anys, 108.
- Curs d'educació infantil grup mixt (4-5 anys), 109.
- Curs primer "A" de primària, 110.
- Curs primer "B" de primària, 111.
- Curs segon "A" i "B" de primària, 112 i 113.
- Curs tercer "A" i "B" de primària, 114 i 115.
- Curs quart "A" i "B" de primària, 116 i 117.
- Curs cinquè "A" i "B" de primària, 118 i 119.
- Curs sisè "A" i "B" de primària, 120 i 121.
- Curs setè "A" i "B" de primària, 122 i 123.
- Curs vuitè "A" i B" de primària, 124 i 125.
- Festa fi de curs, 126.
- Junta directiva de l'A.P.A., 127
- Activitats extraescolars de l'A.P.A., 128 i 129.
- La vida de l'escola en imatges, 130
- Sa Nostra, 131 i 132.

Biblioteques de Mallorca
- Informacions: 172, 188, 220.

Cartes i comunicats
- Comunicat d'Arca, 10
- Les NNGG del PP-Lloseta, en contra dels horaris de

tancament de bars i pubs, 30
- El Balle i les obres parroquials, 42.
- La Asociación de Amigos de la Tercera Edad de Lloseta

y Na Floquets, 62.
- Carta al Sr. Presidente del C.D. Llosetense, 62-63.
- La creació de la Junta Local Contra el Càncer i el Batle

de Lloseta, 63.
- Carta de rèplica a Toni Ordinas Pou, 82.
- A n'es Moix de Son Cadell, 86.
- Carta al presidente del C.D. Llosetense, 86.
- Agraïment del Partit Popular, 86.
- PSM: carta al votants, 134.
- A Miquel Pons, 134.
- Conformistas, masoquistas, corderos o miopes...

¿porqué?, 134-135.
- Felicitació del PP, 135.
- Felicitació a Miquel Pons, 135.

- L'Ajuntament haurà de pagar o readmetre a Jaume Bestard
Pol, 158.

- Plataforma en defensa del ferrocarril. Reivindicam la seva
potenciació, 174.

- Comunicat del PP de Lloseta, 202.
- Los modos y las formas del Alcalde de Lloseta, 223.

Col·laboracions
- Autoayuda personal, 4, 24, 44, 69, 84, 136, 161,
- Tothom a Llucmajor i programa d'actes, 29.
- De veritat : ho son benaurats!!, 144.
- Però, què és la poesia?, 216.
- Sobre la filosofia, 226.
- Jurat Popular, 248.
- Llista provisional de candidats a jurats del municipi de

Lloseta, 248.
- El President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Missatge de nadai i Cap d'Any, 262-263.
- Somos diferentes, somos iguales, 264

Cultura i Societat
- Muestra de cocina medieval en Lloseta, 6
- Cena de compañerismo, 7
- Programa cultural de "Sa Nostra", 26
- Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma para la

Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca, 26
- ¿Gamberrismo o vandalismo?, 27
- Plan de prevención de drogas, 28
- Sigue la polémica sobre el horario de cierre de los bares y

pubs de Lloseta, 30
- Trobada de llosetins, 46.
- Plan antidrogas, 46.
- Creada la Junta Local de Lloseta de la Asociación Española

contra el Cáncer, 48.
- Gimkama fotográfico, 69.
- La campanya a Lloseta. Sobre la prohibició de venda

d'alcohol i tabac a menors de 16 anys, 72.
- Tossals verds, 89.
- Unidad básica de salud, 89.
- Lucha contra el cáncer: presentación de la junta local, 89.
- "Dones i èpoques", hi fou representada la dona llosetina, 89.
- Actividades para el verano, 138.
- Llosetenses distinguidos, 139.
- Taller professional d'operari de picapedrer, 159.
- El consum d'alcohol i accidents de tràfic, 164.
- El pasado día 16 se produjo un temblor de tierra, con el

epicentro entre Mancor y Biniamar, que se pudo notar en
Lloseta, 204.

- Programa de educación para personas adultas, 206.
- Central telefónica, 206.
- El Alcalde cuando besa..., 208.
- Actividades culturales en Lloseta de la fundación

"la Caixa", 226.
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- Presentado, en el Palau d'Aiamans, "L'amor és un cavall
blanc", 227.

- Monedas de 5 duros para la ayuda contra el cáncer, 227.
- L'alcohol, una substància pelilloso, 242.
- Charlas culturales, 243.
- Donación de sangre, 243.
- Cumplieron cincuenta años, 243.
- "Sa Nostra" amb la natura, 244.
- ¿Nuevos nombres de calles en Lloseta?, 244
- Fiestas en la comunidad autónoma balear para 1996, 260.

Demografía
- Movimiento demográfico 1994, 17
- Bodas, nacimientos, defunciones, bodas de oro y de plata,

primeras comuniones , 17, 36, 56, 77, 97, 150, 169, 185, 218,
232, 253, 274.

- Fallece el concejal José Cebreros, 64.
- Adiós a Tolo Moragues, 146.
- Bernardo Villalonga: professor e historiador, 176.

Deportes
* BÀSQUET
- Baloncesto internacional en Lloseta. U.E. Llosetina - Marines

P. Eisenhower, 75.
- CHARLAS CON ARLEQUÍN (Comentarios deportivos)...

14, 34, 74, 94, 146, 167, 183, 215, 231, 250, 271.
- FÚTBOL
- Andaduras del Llosetense en I - regional, 13, 33, 53, 73, 93,

214, 230, 249, 270.
- Llosetenses en el R. Madrid-Barca, 15
- Peña Madridista Bar Domingo, 35.
- Llosetenses en el Barcelona - París St. Germain, 54.
- Ficha técnica temporada 1994-95: C.D. Llosetense, 95.
- Adiós a Tolo Moragues, 146.
- Fructífera asamblea general del C.D. Llosetense, 166.
- Calendario Primera Regional Temporada 95/96, 182.
- Penya Mallorquinista de Lloseta, .231.
- FÚTBOL BASE 15, 35, 55, 75, 95, 147, 251, 272.
- FÚTBOL SALA:
- Polcapó Lloseta, 35
- VIII Torneig de fútbol sala, 182.
- KARTS
- Carrera de karts, 183..
- II Carrera de resistencia de karts 1995, 215.
- Cursa de Kars, 271.
*TIR DE FONA
- El Club Honderos de Lloseta campeón de Baleares, 55.
- Juan Guerrero del C.H. Lloseta, vencedor en la tirada

de Lloseta, 74.
- Juan Guerrro, campeón de Baleares, 250.
- VARIS
- Sisena "è" 1994, 15
- Torneo de Truc, 15
- Muntanyisme, 171 i 181.

Economía
- El programa "Objectiu 2", fue presentado en Lloseta, 28
- 1.658 millones para la comarca de Es Raiguer, 161.
- Objectiu 2 de la Unión Europea, 226.

- Conveni entre el CIM i la Unió de Pagesos per a desem-
volupar un programa de millora agrària de Mallorca, 238.

El preguntaire entremaliat
- Preguntes mes de gener, 9
- Preguntes mes de febrer, 40.
- Preguntes mes de març, 60.

Eleccions
- 28 de mayo: elecciones locales. PSOE, PP, LU., PSM., 66
- El PP fue madrugador, 66.
- Carta oberta als llosetins i llosetines, 67.
- Izquierda Unida de Lloseta ante las elecciones locales y

autonómicas, 67.
- La campaña electoral, 90-91.
- No pinten el león de ningún color político, 95.
- Eleccions locals '95 - Resultats 28-M. El PSOE volvió a

ganar, 140-141.
- La nueva corporación municipal, 142.
- Juraron sus cargos los miembros electos del nuevo

Ayuntamiento de Lloseta, 142-143.

Es moix de Son Cadell
- Tira de dibuixos humorístics 3, 23, 43, 63, 83, 135, 155,

175, 203, 223, 239, 259.

Espai poètic
- De les tenebres..., 160.
- Espai poètic, 216.
- Libidinós, 246.

Esplai
- Festival de l'Esplai, 145.
- Discrepancias en el seno del Grup d'Esplai de Lloseta, 207.

Es racó de s'escola
- Excursió a la fàbrica de galetas Quely - Per Sant Antoni,

dimonis - Els Reis Mags visiten l'escola, 16
- L'escapada a Marineland - Activitats extraescolars - L'esport

per l'edat escolar, campionat comarcal de bàsquet - Carta a
tots els llosetins que estimen es puig, 37

- Carnestoltes - Faltes de conducta - Educació viària, 57
- Sol -licitud de plaça per el curs 95/96 - Excursió a la reserva

de Galatzó - Èxit del programa d'Educació Viària - Equip de
bàsquet femení de l'A.P.A. del Col·legi "Es Puig", 77

- Viatge d'estudis - Activitats extraescolars de l'A.P.A. - Nota
informativa, enquesta de l'A.P.A., 97

- Exposició de fi de curs - Compra col·letiva de "Chandals" -
L'esport per a l'edat escolar - Excursió a Palma - El castell de
Bellver, 148

- Educación en y para la tolerancia, 168
- Calendari Escolar curs 95/96 - Concurs de trasllat, 184
- El poderoso influjo de la televisión. Profesores, padres y

alumnos analizan la influencia social de este medio - Profe-
ssorat curs 95/96, 217

- Visita a Sa Bassa - Excursions programades per a aquest curs
95/96, 233
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- Excursió a Ca'n Tàpera: així ho veren, 252
- Visita als bombers d'Inca. ¿Patinas o paseas?, 267

Estel del Coco
- Pujada al puig dels Tossals, 19
- Excursió a Fartàritx, 39
- Programa d'excursions 1995, 39
- Excursió a Mortitx, 59
- Puig Caragoler, 79
- Estellencs i Puigpunyent, 99
- Tres excursions, 151
- Informació variada, 171
- Secció de muntanyisme i escalada, 171
- L'Estel del Coco va actuar a Galícia, 179.
- Torrent de Pareis, 187
- Diada de Lloseta Canta i Balla, 209
- De Menut fins a Campane!, 235
- Els Tossals Verds, 255
- Coma de Son Torrella, 255
- Diada aniversari, 275.

Festes
- Llegaron para todos, 2
- La cabalgata de Reyes y "Ses Beneïdes", 7
- Carnaval '95. Imatges gràfiques, 31
- Actos de la Romeria del Coco, 46.
- Trobada de llosetins - Romeria del Coco, 68
- La fiesta del Is de mayo en Lloseta tuvo dos escenarios:

Sa Font des Puig y Sa Font des Trenc, 88.
- Tots els actes del programa de les festes patronals, 178.
- Imatges gràfiques de les passades festes patronals, 210.
- Actes per a Nadal i cap d'Any, 263.

Filatèlia
- Exposición filatélica, 226.
- La exposición filatélica de Lloseta, un año más. Se tributó

un homenaje postumo al investigador Bernardo Villalonga,
247

Homenatge a la Vellesa (XXXV edició).
Revista especial
- Dels anteriors homenatges, 190
- Programa d'actes, 191
- Relació dels homenatjats, 192
- Els nous homenatjats, un per un (notes biogràfiques). Ordre

alfabètic (pàgs. 193-198):
- Bennasar Pericas, Pere, 194.
- Bestard Martí, Francisca, 195-196.
- Campins Mercadal, Francisca, 193
- Colomillo Ripoll, Francisco, 198
- Coll Cañellas, Francisca, 193
- Coll Mut, Jordi, 195
- Fernández Caballero, Antonia, 193
- Ferrragut Julià, Joan, 197-198
- Fiol Llabrés, Joan, 196-197
- Jaume Villalonga, Catalina, 198
- Manresa Adrover, Francisca, 198
- Mateu Jaume, Joana Aina, 197

* Mateu Pons, Bartomeu, 193-194
* Morro Coll, Catalina, 196
* Morro Reus, Miquel, 194
* Moya Ramon, Gabriel, 196
* Pol Mateu, Antoni, 197
* Pou Jaume, Maria, 194-195
* Ramon Bestard, Margalida, 196
* Real Mateu, Franciscà, 195
* D'un homenatge a l'altre ens han deixat 199

Información Municipal-Política
(y plenos municipales)
- Primer pleno del año y Fiestas 1995, 3
- Suben el sueldo al Alcalde. Otro pleno, 23
- La nueva calle paralela al Pou Nou, 43.
- Ultimo pleno ordinario de esta legislatura, 43
- Caen casas y nacen calles, 69.
- El último pleno de la actual legislatura, 83.
- Nuevas tarifas de agua potable, 139.
- Modificación de las Normas Subsidiarias, 139.
- El pirmer pleno del nuevo Ayuntamiento, 154.
- Organigrama esquematizado de la Corporación, 155.
- Asignaciones económicas a los miembros de la

Corporación, 158.
- Bando sobre la escasez de agua, 159.
- De momento, el suministro de agua potable a Lloseta está

asegurado, en todo caso, la red de Inca nos la cedería, 175.
- Se aprueba la modificación de las NN. SS. de Lloseta, 202.
- El segundo pleno del mes: se solicita un préstamo de 32

millones de pesetas, 203.
- El presidente del Govem Balear visitó el Ayuntamiento de

Lloseta, 211.
- Dos plenos municipales el mismo día, 222 - 223.
- Presupuesto ordinario para 1996: 418 millones de pesetas,

239
- Aprobado el presupuesto para 1996. El Ayuntamiento podría

adquirir el Cine Novedades, 258-259.

Libros
- Un nuevo libro de Gabriel Pieras, 8
- "Contar fins a cent" de Joan Guasp, 8
- Premi de poesia, 89.
- Guía des Raiguer, 138.
- "Visita històrica-artística al temple parroquial de de Lloseta"

de Mn. Jaume Capó Villalonga, 186.
- Publicat un llibre de poesies d'un comte d'Aiamans, 208.
- "Inca 1872 carrers, finques, habitants i oficis", nou llibre

de Gabriel Pieras Salom, 246.

Monografies
- Col·lecció ES MORULL n- 16. "El sindicat agrícola catòlic

de Lloseta (1919-1923)", per Jerònia Pons Pons i Pere
Fullana Puigserver. Inclòs a la Revista n- 155 (octubre 1995).

Música
- Coral Llosetina, 7
- II Trobada de corals, 27.
- Festival musical, 49
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- Activitats de la Coral Llosetina, 68
- Coral Llosetina, 99.
- La vida i crònica de la Coral Llosetina, 160.
- Coral Llosetina, 243.

Na Floquets... 5, 25,45, 65,85,137,157,177,205,
225, 241, 261.

Parròquia ( religió-església )
- Avisos parroquials, 18, 38, 58, 78, 98, 186, 218, 234, 254,

273
- Fiestas: el templo parroquial, primer escenario, 6
- La gràcia d'una unitat inesperada, 18
- La Casa és el lloc de la memòria, 38
- Programa dels actes commemoratius de la restauració del

temple, 38
- Una medalla de la Mare de Déu del Cocó, 47
- Las obras de restauración de la parroquia fueron bendecidas

por el obispo de Mallorca, 48.
- Horaris de Setmana Santa, 58.
- Un home i un poble a contracorrent, 58.
- Setmana Santa llosetina, 71.
- 14 de maig: Mallorca Missionera. Els missioners hi som

sempre, 78.
- Com transmetre la "è", 98.
- Un llibre per aquest estiu, 149.
- El Corpus, 149.
- Kurt Cobain i Edimar (És possible viure d'una altra

manera), 170.
- Un testimoni: Lucj Vetruse, novicia croata violada

pels milicians serbis, 186.
- Presentado el movimiento juvenil religioso "Comunió i

Alliberament", 207.
- Domund - 95. No basta l'admiració, 213.
- Sense testimonis no hi ha vida vertadera, 219.
- Experiències d'un pelegrí a Loreto, 234.
- És l'hora dels grups sinodals, 254.
- Nadal: un nou inici, 273

Pintura i Exposicions
- El 5 de marzo "trobada de pintors" a Lloseta, 27.
- Trobada de pintors, 47
- Exposición de Polcapó, 208.
- Exposición, 243.

Pluviometria
- Desembre 1994
- Gener i febrer 1995
- Març i abril 1995
- Maig 1995
- Juny i juliol 1995
- Setembre 1995
- Octubre 1995
- Plujes abundants
- Novembre 1995

19
46
88
135
160
181 i 224
243
237
275

Portades
- GENER: Amb un pressupost de trenta milions de pessetes,

se construirà un espai lliure al quatre cantons. El temple
parroquial, recentment restaurat, va acollir els principals actes
religiosos de les festes. Les obres seran beneïdes pel bisbe el
proper onze de març. Els dies 27 i 28 de gener i 3 i 4 de febrer
mostra de cuina medieval a Lloseta.
- FEBRER: Carnaval Lloseta '95. Segueix la polèmica sobre
els horaris de tancament de bars i pubs de Lloseta. Cinc de
març: IV Trobada internacional de pintors a Lloseta. Noves
assignacions econòmiques als membres de la Corporació
Municipal.
- MARÇ: Per a Pasqua trobada de llosetins dintre del
programa de les festes de la romeria del Cocó. Tots els actes
religiosos de la Setmana Santa llosetina. El bisbe va beneir les
obres de restauració del temple parroquial. Els màgics 60...
Aquella dècada també deixà petjada musical a Lloseta.
- ABRIL: Moren edificis i neixen carrers. El realisme de la
setmana santa llosetina. 28 de maig: eleccions municipals.
Quatre candidatures a l'Ajuntament de Lloseta.
- MAIG: 28 de maig: el poble decidirà
- JUNY: Anuari escolar curs 1994/95. Col·legi Públic Es Puig
Lloseta (Edició especial)
- JUNY: Miquel Pons, el quart mandat com a Batle de
Lloseta. En aquest numero: Noves tarifes d'aigua potable.
Festival de l'Esplai. Guia turística de Lloseta. Quatre pàgines
d'informació de les passades eleccions municipals.
- JULIOL: Informació municipal: El PP queda fora cap
responsabilitat de govern. Assignacions econòmiques als
membres de la Corporació. Suspensió de llicències d'obres de
nous edificis degut a la modificació de les NN. SS. L' Estel del
Cocó actuarà a Tuy (Galícia). Creació d'una secció de
muntanyisme: "Es Penjats". Fructífera assemblea general del
Club Esportiu Llosetense. 1.658 milions per a la comarca d'Es
Raiguer. Els gorrions, l'octava plaga.
- AGOST: 1-16 setembre: Lloseta en festes. Tots els actes del
programa (pàgina 6). Joves llosetins a l'alta muntanya. De
moment, el subministrament d'aigua a Lloseta està assegurat.
En tot cas, al mes de setembre, Inca podria cedir-nos aigua.
- SETEMBRE: XXXV Homenatge a la Vellesa
- SETEMBRE: El president del Govern Balear, Cristòfol
Soler, va visitar Lloseta. Va mostrar interès pels problemes que
afecten a la nostra població. Festes patronals: molta gent a tots
els actes que poc agradaren a la gent jove.
- OCTUBRE: Pla d'Obres i Serveis: Lloseta sol·licita
ampliació del cementiri i asfaltat de camins veïnals. El cinema,
un art centenari: Era l'any 1922 quan arribà a Lloseta. Del 24
al 26 de novembre, XVI Exposició Filatèlica dedicada a la
prehistòria.
- NOVEMBRE: Pluges abundants. Pressupost ordinari
municipal per a 1996: 418.184.829 pessetes. Molta de gent va
visitar l'exposició filatèlica de Lloseta.
- DESEMBRE: Bon Nadal i feliç Any Nou. Il·luminat
especial per a les festes a Lloseta. S'han instal·lat vint noves
garlandes. Calendari de festes per a 1996. Festes locals: 8
d'abril (segona festa de Pasqua). 10 d'abril (romeria del Cocó).
Aprovats el pressupostos municipals per a 1966 amb el vots en
contra de l'oposició. L'Ajuntament està en condicions per a
comprar l'antic cinema Novedades.
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Reportatges
- Prosiguen las obras en los jardines Ayamans, 10
- Con un presupuesto de 30 millones de pesetas se construirá

una plazoleta en la calle San Lorenzo, 11
- Aquellos mágicos años... La década de los años sesenta

también dejó huella en Lloseta, 50-51.
- Visita al portaviones Eisenhower de la marina de

los EEUU, 70.
- El gorrión, "la octava plaga", 162-163.
- Expedició al mont Perdut de joves llosetins, 181.
- El cinema, un art centenari. Era l'any 1922 quan s'instal·là el

primer cinema a Lloseta, 228-229.
- Visita a la nueva terminal en construcción del aeropuerto de

Mallorca, 245.
- La Mare de Déu de Togores (Sabadell) que es venera a la

capella de la casa Togores. D'allà procedeix la branca dels
Togores que foren els senyors feudals de Lloseta i comtes
d'Aiamans, 268-269.

Retrats llosetins
- Fotografies antigues comentades, 49, 206.

Sabíeu què...?
- La Corona Poètica a la Mare de Déu de Lloseta, 246.

Santes i sants poc coneguts
- Gener, 12. - Febrer, 32. - Març, 52. - Abril, 80. - Maig, 92.

Juny, 152. - Juliol, 165. - Agost, 180. - Setembre, 212. -
Octubre, 236. - Novembre, 256. - Desembre, 266.

Televisió local
- Telecomunicaciones precinta varios equipos de TV-7

de Lloseta, 2.
- Reaccions al precinte de TV-7 de Lloseta. El Consell

Parroquial a favor de la TV local de Lloseta. L'Obra Cultural
Balear demana a Gerard Garcia i a Ramon Aguiló que
posposin els tancaments de les TVs locals, 22.

- Encuentro internacional de Televisiones Locales, 139.

Tercera edat
- La Tercera Edad y su participación en las fiestas, 8
- Excursión de matances con "Sa Nostra", 79.
- Ofrenda a la Mare de Déu de Lluc, 145.
- Ultima excursión de la temporada, 161.
- Inauguración del nuevo curso, 224.
- Asociación de Amigos de la Tercera Edad, 240.
- Nuevo presidente de la Asociación Amigos de la Tercera

Edad de Lloseta, 265

25 años atrás
- De enero a diciembre 1970: 17, 34, 56, 68, 97, 151, 159,
185, 218, 227, 244, 274.

ÍNDEX D'AUTORS (Tom XII)
- Bal-le, Margalida 68, 160
- Bestard, Tolo 55, 70, 75, 95, 147, 250, 270.
- Cañellas Fons, Gabriel 29.

- Capo Abrines, Margalida 42, 86, 202.
- Capó Coll, Bartomeu 179, 181, 209, 235, 255, 275
- Cifre Bestard, Antoni 13, 33, 53, 73, 93, 214, 230,
- Coll, Antònia 64.
- Coll, Franciscà Ma 68, 160.
- Coll Ramon, Bernardo 82
- Coreóles, Pep 163
- Escudero Pol, J. Ma 19, 39, 59, 79, 89, 151, 171, 187,
- Ferreguí, Pere (Joan Guasp) 9, 40, 60.
- González, R. 62.
- Horrach Llabrés,Rafel 18, 20, 38, 58, 98, 149, 170, 186, 219,

273.
- Llabrés Bestard, Antònia 198
- Llabrés González, Sonia 267.
- Martorell Castelló, Pere Joan 216,226, 248,264.
- Mir, Antoni 22
- Miralles, Catalina Ma 160
- Morro, Jaume 3, 23, 47, 52, 80, 92, 152, 165, 180, 212, 236,

256, 259.
- Mulet Coll, Miquel 78,213,
- Ordinas Pons, Lorenzo 86.
- Ordinas Pou, Toni 30, 63,
- Poerenja, Pere Martorell Castelló 160, 216, 246.
- Pol, Ma C. 160.
- Pons, Joan 135.
- Pieras Salom, Gabriel 12, 32, 47, 52, 80, 92, 152, 165, 180,

212, 236, 256, 266.
- Ramón Coll, Gabriel 67, 134.
- Reynés Villalonga, Pau 51, 198,228,229,268,269.
- Robles Rubio, Antonio 67, 135.
- Rosselló Horrach, Sebastià 235.
- "Sabem" Joan Parets i Serra 246.
- Santandreu Ripoll, Antoni 144
- Servera Coll, Jaume 35, 55, 75, 166, 251, 272.
- Soler i Cladera, Cristòfol 263.
- Subires Romero, Franciscà 4, 24, 44, 69, 84, 136, 161.
- Villalonga Coll, Guillem V. 198.
- Villalonga Jaume, Guillem 86.
- Xaleu, Perico 145, 161, 224, 240, 265.

CONFECCIÓ D'AQUEST ÍNDEX:
Pau Reynés/Joan Parets
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