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Temps d'estiu i boom turístic
Amb records a Son San Joan i els termòmetres a tota, tornam a ser a l'estiu.

Sera una bona anyada turística, el que ja s'anomena el boom del 94. A s'Arenal
es parla d'ocupacions superiors en un trenta per cent a l'any passat des
d'abril. En aquest sentit, enhorabona. Pere, abans de repicar de demés, convé
recordar fins a quin punt la bona collita turística es fruit més de desgraciats
atzars internacionals que ens afavoreixen que d'una gestió turística
empresarial i institucional. A la practica, la retòrica sobre una reorientació cap
a un turista de més qualitat, de més nivell adquisitiu, no ha donat més que
tímids fruits. El camí de la defensa territorial, de l'ecologia i el paisatge, de la
protecció i rehabilitació patrimonial en el sentit més ample, de l'enriquiment
de l'oferta pels camins de la qualitat, la cultura, la varietat de l'oferta i
l'especialització sembla destinat a avançar una passa i recular-ne una altra.

L'exit cantat de la temporada (malgrat les queixes de comerciantes i
restauradors sobre l'escassa despesa d'aquesta gernació de turistes) no ens
hauria de fer oblidar els anys de crisi que hem passat. No ens hauria de privar
de la WO. Com les necessaries mesures de correcció i millora dels nuclis
turístics, generalment inversions costoses per arreglar desbarats que no
s'havien d'haver comes i es repeteixen a altres llocs, tampoc no han de
condemnar a la desatenció els nuclis de l'interior: segona fila de la batalla
turística, floc de residência per a molts, que també tenim dret a una millor
qualitat de vida.

Que sia un bon estiu per a tothom. Que entre els seus lleures i treballs
trobem un moment per a la reflexió, que és segurament la millor manera
d'evitar la repetició dels antics errors. Que el preu de les ametles recompensi
el més possible la constancia d'aquells qui encara serven aquesta activitat
econòmica, que es l'altra cara de la florida de cada gener.

I que Santa Candida i les altres festes estivals del terme ens donin una bona
ocasió pel retrobament amb familiars, amics i veinats, per viure la festa de la
convivencia. Molts d'anys a tothom.
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LOCAL

Plenari de l'Ajuntament

Aprovat el pressupost municipal d'enguany
A. Tomas

-Amb el vot en contra del grup
socialista encapçalat per Tomas
Garcias, al plenari mensual es va
aprovar el pressupost municipal de
1994, que puja a 1935 milions de
pessetes. Si tenim en compte que el
de l'any anterior va ser de 2.072
milions, hi ha hagut una reducció a
l'actual d'un 6'64 °/0. Les
distribucions més importants es
desglossen en 621 milions per a
despeses de personal, 607 de
despeses generals, 164 d'ingressos i
préstecs, 401 d'inversions i 73 en
amortitzacions i préstecs.

El tinent de Batle i delegat de la
comissió d'Hisenda, Lluc Tomas,
en explicar els criteris per a la
confecció del pressupost, va dir
que es tracta d'un pressupost
restrictiu i equilibrat, imposat per
les circumstancies actuals, amb la
disminució de despeses en moltes
partides i en l'augment d'altres per
necessitats de les quals no es pot
defugir. El portantveu de
l'oposició, T. Garcias, en la seva
llarga intervenció en contra del
pressupost, va comentar que no es

equilibrat i que, tenint en compte
que les quantitats destinades a
inversions s'empren per pagar les
obres retardades i les demores
corresponents, les inversions reals
són nul.les, i finalment va llegir un
informe de la interventora de
l'Ajuntament, els criteris del qual
es poden considerar negatius al
pressupost. Lluc Tomas, va
declarar que si l'anterior Consistori
socialista hagués tengut una
interventora tan prudent com
l'actual, no s'hagués arribat a
aquest endeutament.

Joaquin Rabasco, en la seva
intervenció, tot i anunciar votar a
favor, a dir que va ser el primer que
es va sorprendre del contengut del
pressupost, que no es del seu gust,
però que "a nosaltres ens acusaren
de deixar un forat de 400 milions
vosaltres actualment el teniu de
1.500".

Altres temes

De manera sorprenent, amb el
vot en contra d'ASI, de Rabasco, i
el vot a favor dels socialistes i
populars, es va aprovar la

modificació dels nous preus del
servei d'aigua potable del terme
amb un augment del 0'67 % sobre
la tarifa actual.

Es va aprovar per unanimitat el
conveni amb la CAIB, per a la
posada en marxa del projecte
Migjorn, del Centre per a
minusvalids Molí d'en Gaspar, dins
de la iniciativa comunitaria
Horizon.

Aprovació provisional de la
modificació del Pla parcial
d'Ordenació urbana de Tollerich
per a la disminució de la densitat
de població, i també l'estudi
d'avaluació de l'impacte ambiental,
presentat per ASGISA, S.A.

Aprovació del conveni per
obtenir autorització per al transvas
de terrenys particulars en línia MT
en vistes a la nova depuradora
d'aigües residuals del sector de la
costa.

I, fora de l'ordre del dia, i pel
procediment d'urgència es va
acordar la cessió de terrenys al
MEC per a la construcció d'un
grup escolar a Badia Gran.

Estudiant de Filologia
Anglesa dóna classes

de repas:
Anglès, Llatí,
Cata là, EGB

Telèfon: 66 07 52
(Dnnecres, dijous,

divendres)

Presentació del llibre Homenatge
a Antoni Mut Calafell, Arxiver

El passat dia 10 de juny va tenir floc al Casal de Cultura la
presentació del Ilibre Homenatge a Antoni Mut Calafell, Arxiver del
Dr. Bartomeu Font Obrador.

El llibre que amb caracter d'homenatge a A. Mut i Calafell, vol ser
una demostració de l'estima i del reconeixement tant del Govern
Balear com dels seus col.legues i amics en el marc de la circumstancia
obligada com és la jubilació del que ha estat fins ara director de l'Arxiu
del Regne de Mallorca.

Homenatge a A. Mut Calafell, Arxiver es el guardó just i
merescut no sols per la seva tasca al Ilarg dels darrers 16 anys de
dedicació constant, sino també l'encoratjament per la seva tasca
historiografica.



Exposició de J.L. Godoy

El pintor Josep L. Godoy exposarà al Club Nàutic de s'Estanyol en
motiu de les festes de Sant Jaume. Les obres que conformen aquesta
exposició són de factura recent, sense faltar-hi els músics, tema tan
habitual en les exposicions d'aquest artista. Acompanyaran aquest tema
flors silvestres i de jardí, paisatges de la zona de s'Estanyol, lloc on fa
bastants anys que el pintor passa llargues temporades.

La data de la inauguració serà dia 22 de juliol a les 19 h. i es mantindrà
fins al dia 25, festivitat de Sant Jaume.

LOCAL

Final de curs a l'Escola
d'Adults

-L'Escola d'Adults de Llucmajor-
s'Arenal va celebrar el seu final de curs
amb una festa i l'entrega de títols de
Graduats escolars.

A la festa assistiren representants del
Ministeri i el regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Llucmajor, les dues
institucions manifestaren el desig que
l'any vinent hi hagi una continuïtat del
programa, tot ampliant l'oferta, per tal
d'arribar a una més ampla capa de
població.

Recital de poemes de l'Agrupació Hispana d'Escriptors

El passat dia 16 de juny
l'Agrupació Hispana d'Escriptors va
elegir Llucmajor com a escenari d'un
dels seus habituals recitals de
poemes. El motiu era per retre un
petit homenatge a Maria Antònia
Salvà, en el centenari del seu
naixement, i el Hoc elegit fou la casa
que la família Salvà de s'Allapassa
tenia a Llucmajor, on va viure i
escriure molts dels seus poemes la
poetessa llucmajorera.

Presentaren l'acte don Mateu
Monserrat, regidor de Cultura i don
Alfonso Montegudo, president de
l'Agrupació Hispana d'Escriptors.
Després recitaren poemes alguns
dels assistents/es: Catalina Gayà,
Catalina Valls, Concepció Coll,
Francisca Aguiló, Antoni Salas,
Maria Catany... i també les
llucmajoreres: Magdalena Servera,
Carme Roca, Paquita Cariellas i
Jerbnia Vidal.

L'Agrupació Hispana
d'Escriptors compta amb un centenar
d'associats i des de fa onze anys el
seu president es Alfonso
Monteagudo, director també de
l'Associació d'escriptors i artistes
d'Espanya i de la revista "Sa
Roqueta".
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S'A renal

Festes Patronals de Sant Cristòfol
Tomeu Sbert

Un any més s'Arenal viu
l'esplendor de les tradicionals festes
de Sant Cristòfol, sota el patrocini
de l'Ajuntament de Llucmajor. Fa
pocs anys no va fructificar l'intent
de fer les festes unificant s'Arenal
dels dos termes. La part
llucmajorera, com sempre, des del
1970 continua endavant, des que es
recuperaren les esmentades diades
de festa

P. Joan Llabrés i Ramis

Els actes començaren el
divendres dia 1 amb el pregó de
festes a l'església parroquial. El va
dir l'escriptor J. Llabrés i Ramis,
sota el títol de "La Porciúncula,
història viva de s'Arenal".
L'encarregat de llegir el pregó fou el
qui firma aquest escrit a causa de la
precaria salut del pregoner. L'acte
fou presidit per les autoritats locals.

Nova Junta Directiva

- Al local de l'Associació de la III
Edat, al carrer de la Carretera
Militar, va tenir lloc la presentació
de la nova junta directiva de Lluita
contra el cancer presidida per J.
Gamundí, la qual fou nomenada

presidenta honoraria.
Els actuals responsables són: C.

Mestres, presidenta; F. Sbert, vice-
presidenta; A. Fluix.a, L. Vallespir, J.
Mulet, tresorer; B. Rubert, vice-
tresorer; vocals: J. Perelló, J. Canals,
Maria A. Munar, M. Salva, M.
Sastre i C. Montblanc. Hi hagué
parlaments de Joana Gamundí,
Catalina Mestres i Antoni Cabot.
Dia 3 de setembre tendra Hoc un
sopar-espectacle a les instal.lacions
d'"Aquacity".

Llicència municipal

Ja que parlam d'"Aquacity" hem
de dir que en les darreres setmanes
ha estat notícia, perquè una persona
que molts recordareu no gratament
a les nostres vides, va declarar a un
diari de la premsa provincial que
aquestes instal.lacions no tenien els
permisos adients per al seu
funcionament. Aquesta revista ha
estat a les oficines d'"Aquacity" i es
pot assegurar que els permisos
corresponents són a l'ordre del dia,
encara que el propi batle llucmajor,
donada la denúncia, en va obrir un
expedient urbanístic. Com es
recordarà als inicis del
funcionament d'aquest parc
aquatic, aleshores el bathe J.
Monserrat, va fer precintar les

instal.lacions per manca, justament,
dels obligats permisos. El tinent de
bathe d'urbanisme era T. Garcias.
Com és de suposar, es va concedir
el permís corresponent al parc
esmentat, va estar tot en ordre i per
escrit. El misser J. Melia, com a
assessor juridic del parc, també ha
dit que els papers canten. El que ha
estat és discutit o posat en dubte
són les obres fetes a restaurant,
perquè el 1988 es va fer un canvi
d'emplaçament i degudament visat
pel col.legi d'arquitectes. la
llicència, englobant el mateix
restaurant, data de 1'11 de maig de
1988.

El perjudicis econòmics que
s'han donat, possiblement, al parc
aquatic per les declaracions
esmentades, són estudiats pels
serveis jurídics i econòmics. Les
conseqüències poden ser ferestes,
són devers dues-centes persones
que treballen a la temporada d'estiu
i resulta inconcebible oferir-los tan
gratuits com desagradables
presagis, com ha estat el possible
tancament de les instal.lacions en
plena temporada turística.
"Aquacity" va rebre, la passada
temporada, quasi quatre-centes mil
persones, segons el director
general, el llucmajorer B. Sbert.

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
Catalina Serra Calafat.

Comare
També hi ha servei de
massatges terapèutics

C/ Rigo, n° 73. Tel. 66 24 90



LOCAL

J.V. Lopez

Es va celebrar la convocatória i
les eleccions per a la presidencia de
l'UD Arenal. La junta electoral la va
presidir R. Morales Castells. Fins
dia 30 de juny el president va ser
M. Moll i no es va presentar a la
reelecció així com tampoc no ho va
fer Catalina Mestres. Al darrer
moment va presentar candidatura
Joan V. López el qual, durant
algunes temporades ha estat el
secretari general del club. Entre els
nous directius hi són Pere Canals i
Josep Oliver. El proper mes us
oferirem la junta directiva
completa. Continuarà el tàndem
format per Orgazón-Socias

Actes festius

Entre els actes festius d'enguany,
la primera quinzena de mes, podem
contemplar, segons el programa,
actuacions teatrals, pesca amb
canya, petanca, castells a l'arena,
futbol, bàsquet, futbo-sala, ball de
sevillanes i ball de bot, exposició
fotogràfica col.lectiva, concurs de
salts hípics, missa solemne amb
assistència d'autoritats, jocs
infantils, ballada popular,
gimnàstica rítmica, concursos,
voleivol...

Dia 30 de juliol hi haurà
eleccions a president de
l'Associació de Persones majors al
carrer de la Vicaria.
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Coral Infantil (Fotos C. Julia)

Cor mixt i Orquestra de Cambra

Grup de metalls
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Concert fi de curs de l'escola de música
Per sisè any consecutiu, el dia cinc de

juny passat, l'Escola de Música i
l'Associació "Amics de la Música", amb
el patrocini de l'Ajuntament de
Llucmajor, organitzaren el concert de fi
de curs a l'explanada del Santuari de
Gracia.

Començà l'actuació, a les cinc de
l'horabaixa, l'oquestra de percussió,
seguida per la interpretació que feren el
més petits, membres de la Coral Infantil,
de les cançons populars catalanes, "En
caragol i Na granota" i "El bell cucú i un
ase", i d'una cançó popular italiana
titulada "El cucú i la guimbarda".
D'aquesta actuació hauríem de lamentar
només el molest vent que bufà durant
tot el temps.

Acte seguit puja a l'escenari la Coral
Juvenil, que interpreta dues cançons,
seguida de l'orquestra de cambra que va
tocar només un minuet d'en Shubert.

Tancaren la primera part el Cor Mixt
conjuntament amb l'orquestra de
cambra amb una peça de W.A. Mozart.

Començà la segona part amb una
novetat, el Grup de metalls, que
interpreta la marxa "From Dramico per
músic" de J.S. Bach i la marxa n. 1
"Pompes i circumstancies" de E. Elgar,
ambdues peces transcrites i arrenjades
pel director Jose S. Delgado Ripoll.
Continua l'actuació el Grup A del
Conjunt instrumental amb la famosa
havanera de l'Opera "Carmen" de Bizet.

El grup B del Conjunt Instrumental,
més afavorit que els altres, interpreta
tres peces, una d'En Mozart,
"l'Arlesiènne" d'En Bizet, i el Preludi de
l'Opera "La Traviata" de Giuseppe
Verdi.

L'horabaixa acaba amb l'actuació del
Coro Mixt acompanyat pel Conjunt
instrumental interpretant el "Coro di
Schiavi Ebrei" extret de l'Opera
"Nabucco" d'en Verdi i es despediren
amb el cant de "La Baleng -uera".

I per arrodonir la vesprada el Donat
de Gracia havia preparat un bon sopar
per a tots aquells que s'hi havien
apuntat.

Sebastià Rubí
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Festival de dansa clàssica
El passat dia 17 de juny es

va celebrar al Teatre Recreatiu,
un Festival de Dansa clàssica,
com a final de curs de l'Escola
de Dansa de Llucmajor.

El programa del festival era
el següent:

- Exercicis de barra, com a
obertura i com a símbol per
demostrar que no només se
balla sine, que se treballa el cos.

- Segon curs; dos anys
d'assaigs es feren patents
damut l'escenari.

- Variació; alguns passos
individuals	 de Cristina
Noguera

- Encontre: un espectacular
pas a dos entre Vanessa Marín
i Josep Teixas

- Hores baixes: interpretació
romàntica a càrrec de les
alumnes majors

- El jardí: bona actuació,
sobretot d'algunes de les
alumnes de 2n Curs

- Primer curs: les petites
s'esforçaren al màxim per fer
bon paper d'iniciació

- Solo;	 decidida
interpretació de Lourdes
Ferretjans

- Vespre Siciliana, amb un
decorat especial i vestits
d'epoca per a l'actuació de "les
barroques"

Les músiques elegides per a
aquest programa eren de: J.
Grantham, J.B. Lully, I.
Kawski, L. Minkus, A. Dvroak,
J. Offenbach, J. Offenbach, R.
Drigo, G. Verdi.

Aquesta escola amb dos
escassos anys d'existència,
comença a arrelar a Llucmajor;
enguany s'ha duplicat la
matricula, i es ben patent que
l'alumnat s'esforça amb gust,
seguint les passes de la seva
exigent i entusiasta professora,
Paloma Dopico.

Coloma Julià



Dr. Joan E. Carrero (Fotos: C. Julià)
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ENTREVISTA

El nou centre de salut "Migjorn" ja està en marxa!
El dia 11 de mazg començà a funcionar el nou Centre de

Salut Migjorn, gracies a la collaboració de la Conselleria de
Sanitat, l'Ajuntament i PINSALUD del que ha estat proposat
com a coordinador en Joan E. Carrero Riaza.

El Centre de salut Migjorn té llocs d'assistència sanitaria
a Llucmajor, Badia Blava, Algaida, Pina i Randa.

En Joan E. Carrero, és un metge ben conegut al poble i
bon coneixdor de la problematica local, ja que des de fa 32
anys és metge titular de Llucmajor. A ell ens hem dirigit
perquè ens expliqui en que consisteix l'anomenat P.A.0 i
quines modificacions representa en relació a l'anterior
ambulatori.

-Darrerament hi ha
hagut una ampliació i
remodelació de l'edifici. En
què ha consistit?

-S'ha fet una segona
planta i s'han arreglat les
entrades que hi havia a
l'antic edifici. A la segona
planta s'han fet nous
despatxos i una sala-
biblioteca	 i	 per	 a
conferències. També hi ha
habitacions, menjador i sala
d'estar pel personal que
atèn el P.A.C. (Punt
d'Atenció Continuada).

-¿Quina diferència hi ha
entre l'Ambulatori que
existia abans i el nou Centre de
Salut?

-A més de l'atenció ambulatõria a
la població resident i desplaçats,

aquells que realment
necessitin aquest servei.
La nova missió del Centre
és contribuir a l'educació
sanitària de la població,
promocionar la salut, i
prevenció de malalties,
facilitar la inserció social
mitjançant la coLlaboració
d'assistents socials, fer el
diagnòstic de salut de la
zona, realitzar la formació
continuada del personal
sanitari, participar en els
programes de salut
mental, laboral
ambiental, realitzar
estudis epidemiológics i

en una paraula donar una millor
qualitat i im millor nivell assistencial.

-¿Per a complir amb aquests fins,
de quins mitjans es disposa?

-En aquest moment actuen vuit
metges de medicina general, un dels
quals s'encarrega de la zona de Badia
Blava i dos Algaida, encarrgant-se
també de Pina i Randa. Dos pediatres
a Llucmajor que a més un es
desplaça 2 dies per setmana a
Algaida, el mati. Vuit
enfermers/eres, sis a Llucmajor, 1
assisteix a Bahia Azul i els/les altres
dos/dues a Algaida. Una comare
que dóna cobertura a tota la zona.
Un auxiliar d'enfermeria i quatre
administratius, tres a Llucmajor i un
a Algaida i dues encarregades de
neteja. A més està previst que
pròximament comptarem amb un
odontòleg i un ginecòleg.

-Quina és la funció del persona]
sanitari dins el Centre de Salut?

-A més de la tasca assistencial
diària referent a les malalties i

l'assistència domiciliària solament en
el cas que per motius de salut no
puguin desplaçar-se al Centre i de
l'assistència per urgències de tots
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accidents que es presenten
diàriament, amb el fi de realitzar un
treball amb equip i seguir tots una
parescuda actuació, amb benefici del
pacient, encara que respectant
sempre el criteri i l'experiència de
cada sanitari, es realitzaran els
següents	 programes
protocols.

A) Programa d'activitats i
promoció de la salut que
pretén un examen que es
realitzarà periòdicament a tota
la població.

B) Programa d'atenció a la
dona: educació materna,
infantil, planificció familiar,
diagnòstic precoç de malalties
de càncer ginecològic.

C) Programa del nin
detecció precoç de malalties,
alimentació, vacunacions, etc.

D) Programes de vacunació
anti-tetànica, anti-gripal i anti-
hepatitis	 B,	 dirigides
especialment a les poblacions
que estan més exposades a
aquest risc.

E) Seguiment reglat de la
Hipertensió arterial, d'obesitat
i d'actuació davant la infecció
per SIDA en els que estiguin
afectats per alguna d'aquestes
malalties.

-Hi ha gent que es queixa que els
han canviat el metge. ¿Quins són els
motius que han fet que es duguin a
terme aquests canvis?

-A l'augmentar l'oferta de serveis
en qualitat i quantitat ha estat
necessari una nova remodelació
degut a l'augment del personal

sanitari tant a nivell medic com
d'infermeria. Per això se'ls hi ha
hagut d'assignar un cupo d'usuaris
que abans corresponien als que ja hi
havia al Centre. D'altra banda la
filosofia es que es treballi en equip,

pel que pot existir una comunicació
entre metges quan el malalt ho
sol.liciti, per entendre que l'anteror
està més al corrent de l'estat del
pacient.

-També hi ha queixes que hi ha
llista d'espera. A què es degut això?

-En primer lloc ha de quedar ben
clar que ningú deixa d'esser visitat el
mateix dia que demana l'assistència.

Sempre existeix un metge que per
urgencies o perquè el seu metge no el
pugui visitar els aten d'na forma
immediata.

El que passa, actualment, es que
existeix un augment de la demanda,

probablement de forma
transitòria, entre altres raons
per motius de curiositat. A més
es realitza a cada malalt una
història clinica completa i s'ha
de tenir en compte que per
realitzar-la es necessita, la
primera vegada, devers 30
minuts. Per completar la
història i la posada al dia de
l'estudi del malalt, exploracions
i proves complementàries
també es necessari un temps
elevat. Una vegada que la
majoria estigui ja historiat la
consulta serà més fluida.

-LI per acabar, amb quina
dificultat vos heu trobat per
posar en marxa aquest nou
sistema?

-En primer Hoc ha hagut de
canviar la mentalitat de la
majoria del personal acostumat
a un sistema diferent. A més hi
ha hagut també series
deficiencies material que

esperam que a poc a poc es vagin
resolent. M'agradaria resaltar el
magnifie esperit, dedicació i
professionalitat de les vint-i-sis
persones que formen l'equip del
Centre, i la col.laboració que ha
prestat el Dr. Ignacio Ramirez
Manent.

Ignasi Barceló

INSTAL.LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

CI Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) - C/ Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)
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Eleccions al Parlament Europeu 1994
Resultats a totes les taules del terme municipal de Llucmajor

PARTITS
TAULE S

UM IU ERC Ruiz

,ate°sm

CEC
Veris

(Catat)

GV
Grup
Ver4

P S M
CIU

PCPE Foro
C D S

PP PSOE  F. E.
JONS

POR Altres

Monges Caritat 3 10 - 1 1 - 12 4 1 143 48 - •

2 14 3 - 1 1 18 1 - 146 60 1 - *

C/ Ciutat 10 37 3 8 7 6 16 - 3 210 134 2 10

lnst•tu 4 16 2 - - 6 18 2 4 102 94 3 1

Ca Ses Beates 3 20 1 1 1 3 23 - - 205 117 - 1

C/ Convent 11 15 4 - 2 5 29 3 4 302 136 - - '

C/. S. Lloreng 18 17 2 3 2 1 19 - 2 256 83 - - '

La Cuna 12 10 1 2 3 2 20 - 1 189 87 • - •

2 13 - 3 1 1 17 - - 143 64 - - *

Sagrats Cors 12 7 4

2

2 5 2 26 3 2 252 82 - 1

Ses Escoles 5 11 1 2 - 12 - - 147 82 4 1 •

2 8 1 1 - 4 10 - 1 109 64 - - '

TOTAL LLUCMAJOR 84 178 23 22 25 31 220 13 18 2204 1051 10 14 *

C/. Marineta 1 64 1 1 1 3 5 3 2 139 176 -

Club Nàutic 2 33 - - 4 2 6 5 1 133 147 1 4 '

" 2 39 - - - 4 6 2 3 131 144 1 2

Col.legi S. Verf 4 38 1 1 1 5 6 2 3 113 129 1 1

6 36 1 2 2 3 7 1 - 123 113 - 1 '

C/ Vicaria 27 3 2 1 1 2 - - 75 118 - 2 •

2 28 1 - 1 7 9 - 1 85 114 1 1 *

TOTAL S'ARENAL 17 265 7 6 10 25 41 13 10 799 941 4 11 •

Bahias 2 58 1	 1 4 2 14 21 - 4 293 84 - - •

15 50 4 1 1 7 15 1 1 310 77 2 1

TOTAL BAHIAS 17 108 5 5 3 21 36 1 5 603 161 2 1

TOTAL
TERME MUNICIPAL

118 551 35 35 38 76 297 27 33 3606 2154 16 26 81

* Per "altres" entenem tots aquells partits que han tret menys de 10 vots cada un entre totes les
taules. Aquests 81 vots s'han repartit entre 19 partits, la seva reldevancia és per tant minima.
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Fotos: C. Julia

OFERTES EN CAMERES FOTOGRÀFIQUES
VENDA DE CARRETS

Carrer Nou, 8 - Tel 66 06 32 - LLUCMAJOR

FOTO CLAR
Perfumeria

Reportatges, Fotos d'Estudi,
Carnet... ¡una extensa gamma
de productes de perfumeria

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9a 13 i 17a 19). Dijous (9a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR



FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Eapanys, 8. Tal. 66 24 06- LLUCMAJOR
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Resultats totals al terme municipal de Llucmajor
dels partits més votats a les eleccions europees

de 1989 y 1994

ANY
PARTITS

1989 1994

Participació
46%

Participació
49%

PSOE 2582 2153

pp 1623 3606

CDS 310 33

Ruiz Mateos 258 35

PSM 199 297

I U 77 551

El bon temps i el desinterès per
la politica han fet que l'abstenció
fos la nota a destacar d'aquestes
eleccions europees, si bé el 49% de
participació va esser lleugerament
superior al 46% de les europees del
89, però molt inferior al 75% de
participació de les generals de
l'any passat.

El comportament de l'electoral
llucmajorer ha estat consemblant a
Ia resta de l'estat espanyol, amb un
increment del PP, un lleuger
descens del PSOE, menys
espectacular del que s'esperava.
Els que si han augmentat molt han
estat els d'IU que pareix esser
s'han fet seus molts dels vots que
ha perdut el PSOE. Els
nacionalistes augmenten seguint la
tècnica de les darreres eleccions, a
poc a poc. I continua la desfeta de
CDS, UM i Ruiz Mateos. Hi ha un
vot ecologista repartit entre les
dues candidatures verdes (CEC i
GV) que en total són 114 vots
gairebé tants com els d'UM.

Per acabar, destacar la
diferència de coportament entre
l'electorat de Llucmajor (nucli
urbà), s'Arenal i Bahias. S'Arenal
és molt mes d'esquerres, on el
PSOE guanya al PP i IU és la
tercera força amb molta
d'avantatge, en front de la gran
quantitat de vots que ha tret el PP
als dos altres llocs.

J. Font
M. Barceló

n)outique
C Impremta ry I (Pas d'en Quint I

Tel ( 9 71) 72 40 98 07001 Palma de Mallorca



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Liu
A. SASTRE
CI Revetla 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerària Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat un
representant per atendre qualsevol servei fu-
nerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sor-
presa.

El nostre representant atendrà serveis par-
ticulars i de la nostra Companyia d'assegu-
rances les 24 hores.

C/ Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Llucmajor)

ENQUESTA
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Hi ha tants turistes com deien les previsions?
Josep Manuel Luna.
Gerent de Viatges "Xaloki"

-Feia molts d'anys que no hi
havia l'ocupació hotelera tan grossa
com enguany. Des de Pasqua tots els
hotels estan en una situació òptima i
això sembla que durara fins a
octubre. Aix() significa que es

generaran molts llocs de treballs i es
creara riquesa; l'hoteler és un dels
principals motors de l'economia i si
aquesta funciona, les altres,
subsidiaries quedaran també molt
ben equiparades per la temporada.

El perill és que no es caigui en el
problema d'altres anys: que a manca
de places se'n crem més i això es el
que ha duit a la practica la mina
quasi de les illes.

José Martinez.
Cambrer de la Cafeteria de l'hotel
"Encant"

-De turisme, n'hi ha, però no és el
que venia fa uns anys. La gent va
molt depressa, no s'asseu a les
terrasses... Abans érem quatre que
féiem feina en aquesta terrassa i ara
som un i en sobra la meitat. De les
tres-centes persones que habiten

l'hotel en veiem ben poques.

Francisco Montilla.
Cap de Recepció de l'hotel "Bahía
de Palma"

-Si que n'hi ha molts, de turistes.
Sena una temporada molt forta.
L'ocupació en aquest moment ja és

,44

CARNISSERIA	 XARCIITERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

■1111/

Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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del 100 % i crec que sera així fins al
novembre. La gent que no pugui
venir el setembre vendra l'octubre.

Antoni Peset.
Encarregat de l'hotel "Son Duy"

-Les previsions són molt bones,
però falta veure el balanç que farem
el mes d'octubre.

De moment hem tengut més gent
que l'any passat.

En juliol i l'agost sempre hi ha

gent, l'important és que també n'hi
hagi els mesos d'abans i els
posteriors.

Miquel Vidal.
Empresari
Hotel "Marina"

-Segons les xifres previstes de
l'aeroport (aquestes no fallen mai) ja
dins el mes d'abril hi havia un
augment del 30 % respecte de l'any
passat i al maig i juny, igual; les

previsions s'han superat. El juliol de
l'any passat ja va ser bastant ple la
segona quinzena, per tant l'augment
no sera tan espectacular.

Alcúdia, Pollença, Cala Millor i
Peguera han tengut un pie més
accentuat que el nostre. La situació
de les obres de primera línia i les
dues zones un poc dolentes: Ca'n
Pastilla i s'Arenal-poble, manco
valorades, fan que el total de la zona
tengui menys gent que tot el conjunt
de Mallorca.

TALLERS CAÑELLAS ROTGER

Cl Hispanitat, 19- Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
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07620: Marca de la casa
El rock'n'roll no es nomes un estil de música, sinó també tota una actitud vital, fonamentada en el gust per la

diferencia. AixI semblen haver-ho entes els germans Francesc i Antoni Maimó González (30-32 anys, respectivament)
que, sota un nom comú que usurpa el codi postal de Llucmajor, han posat en marxa a la vila un fanzine i un nou bar.
Una publicació i un local, però, que cerquen, defensen, mostren i promouen tot allò que no sigui el-de-sempre: per esser
com els altres, pensen els germans Maimó, sempre hi serem a temps.

El "pub" 07620 es domicilia,
aproximadament, cap a la meitat del
Carrer Major de Llucmajor, segons si
pujam a ma dreta. Només cal
travessar un petit esquinzell -doble
portal, certa sensació de secretisme
gratificant- i el visitant ja es troba en
un bar petit, de colors clars, amb la
barra en primer terme -com
pertoca- i les taules i cadires al
fons, en una semi penombra
atractiva: un local certament
acollidor, bones vibracions que
són confirmades tot d'una per
la música, a volum ambiental -
s'hi pot parlar, s'hi pot escoltar,
en el 07620-, però aglutinadora
d'un protagonisme que ve
donst per la sorpresa: ¿Estan
sonant Samshin Pumpkins,
veig compactes de Willy de
Ville, Tom Watis i Sonic Youth,
o és que he sopat massa fort?
Quan el cronista arriba, no hi
ha molta parròquia: una mica
massa prest per a la nit, just
acabat de sopar. Bé, sempre
podem prendre lloc a la barra,
demanar una beguda -
assortiment bueno, bonito,
barato, abundant i divers- i
moure conversa amb n'Antoni
i/o en Francesc Maim& amos i
regents de l'establiment.

és en Francec, n'AntoNi
no, de moment. En Francesc -en
Paco- és el 50% del 07620 bar, i el 99
(,9?)% del 07620 fanzine (un fanzine,
estimats lectors, és una publicació
que es defineix pels principis de
l'autosuficiéncia, l'autoabastiment,
l'autogestió i l'autodistribució, així
com pel de l'absoluta llibertat
creativa i d'idees, és a dir: pels
principis de la bona disposició i el
millor voluntarisme, i que es nodreix

de continguts relatius a les
manifestacions de la contracultura, o
la cultura alternativa, o com en
volgueu dir-ne). En conseqüència,
dos dels temes de conversa
predilectes d'en Francesc són el bar i
el fanzine. I d'això parlam. "La idea
del fanzine va néixer amb l'objectiu

d'oferir un espai obert a tota aquella
gent que tengui coses a dir, coses a
publicar, i que no pugui o no trobi la
manera de fer-ho en els mitjans
convencionals", m'explica en
Francesc, tot servint-se un digestiu
culet de bourbon. Segueix: "Per
desgracia, la gent és peresosa, i he
d'acabar fent-ho gairebé tot jo. per()
la qüestió és que surti... la temàtica

del fanzine és la pròpia d'aquest
tipus de publicacions: la cultura
alternativa, per() entesa en un sentit
ampli, temporal: hi té cabuda la
música, el còmic, la literatura i els
escrits d'opinió -els quatre punts
forts que aguanten el fanzine,
sobretot els tres primers-, però de

tots els temps i de tots els llocs,
no ha de ser per res una cosa
tancada o autolimitada".

justament n'acaba
d'aparèixer el segon número,
del 07620 fanzine (numerat
com a 1 perquè el primer va ser
el 0). Generós de gruix; 126
pagines més cobertes. Generós
de preu; 425 pessetones per
tanta feina feta. Generós per a
la vista: des d'una portada en
què Anthony Perkins ens sotja
amb gest terrible fins a unes
pagines confegides d'acord
amb una minuciosa, artesanal -
un poc apilotada, això si: "en el
proper número volem
aconseguir un grafisme més
clar, més Ilegigle, necessitarem
un ordinador"- i inconfusible
estética underground-rock'n'roll.
I sobretot, generós en possibles
estímuls d'atenció: música a
dojo (entrevistes, recensions,
critiques i noticies amb el més
florit del pop-rock autòcton,
estatal i fins estranger, que els

germans Maimó es mouen molt),
relats breus (també hi ha espai per a
la poesia, si voleu), còmic de
producció tant pròpia com aliena (hi
ha una col.laboració de l'autor
francès Kaon), etc, etc, i tot en
abundancia, a mans plenes, sense
escamotejar res. I encara que, de fet,
la coincidència de nom entre el
fanzine i el local és gratuita ("coses



18
	

OPINIO

del meu germa", aclareix, somrient,
en Paco), hi ha en el fons una
identificació de supòsits i objectius
entre una i altra activitat: "Volem
que el bar sigui alguna cosa més que
un bar convencional, volem que sigui
un altre espai per fer-hi coses: aviat
voldriem muntar una exposició de
fanzines d'arreu de l'estat, i estam
mirant de fer tot el que poguem per
dur qualque grup a tocar-hi, qualque
grup que ens sembli interessant,
sempre i quan l'Ajuntament no ens
posi massa problemes. Una mica el
bar és el braç armat del fanzine".

Es Llucmajor terra inhòspita per a
aquest tipus d'iniciatives més aviat
minoritàries? "Si i no. Es veritat que
Llucmajor no és cap gran nucli urbà,
però qualsevol punt és bo per
començar a fer feina. No es tracta
només de treballar de cara al poble,
sinó també de buscar la projecció, la
comunicació, amb tanta gent i tan
lluny com sigui possible" Act locally,
thing globally, més moral impossible.
I Mallorca, que? "A mallorca hi ha
videta per al rock'n'roll i tot el que
s'hi relaciona, però hi ha unes
mancances evidents
d'infraestructura (sobretot, pel que fa
a locals), d'interès (grups musicals de
per aquí, com Cerebros Exprimidos,
Valendas, Crudos, etc. obtenen una
resposta molt major a la Peninsula
que no a la seva ilia) i de públic". La
solució a aquestes mancances? "Jo
crec que no existeix. Simplement,
l'unic que podem fer, els interessats
en aquest temes, és anar fent, anar
treballant, i buscar el que et deia
abans: la comunicació amb d'altra

gent que comparteixi els nostros
interessos, es trobi allà on es trobi".
Es aquesta necessitat de
comunicació, d'expansió, el que ha
obligat en Paco al canvi d'idioma en
el seu fanzine: si el primer número
era pràcticament tot en catAla, aquest
segon ens arriba redactat en
espanyol: "Es una pura qüestió de
buscar la facilitat de comunicació.
Sigui pel que sigui, el fanzine ha
tingut un acolliment molt millor per
la peninsula (on els circuits
underground són molt més extensos i
consolidats) que no per les nostres
terres". Ningú no és profeta, etc.
suspira el cronista. Efectivament:
"amb el primer número, hi va haver
gent de per aquí que va respondre
molt bé, però també n'hi va haver
que em van dir de tot. Francament,
no m'importa: si em diuen cutre, és
perquè ho he volgut. Si no he de
tenir critiques bones, les tendré
dolentes. I en aquest número, torna
haver-hi coses bastant provocatives,
com el còmic de Kaon, que és un
autor francès amb el qual hem
contactat a través d'una amiga, i que
publica els seus treballs en un
fanzine gay de França. De fet,
m'agrada provocar la gent" Raça i
coratge, diguéssim. Projectes
immediats? "Volem que el fanzine
aconsegueixi una periodicitat més o
manco coherent, i estam cercant
algunes col.laboracions de renom,
que enriqueixen el conjunt. També, ja
t'ho deia, volem millorar l'aspecte
gràfic. En el bar, volem ampliar el
nostre catàleg de distribucions de
companyies musicals independents

(el 07620 ofereix un ample stock de la
millor música alternativa que s'edita
avui dia), estam treballant i
contactant gent per a aquesta
exposició de fanzines que t'he
esmentat (em mostra una carta de
convit que deu haver circulat entre
tots els cercles de la contestació
cultural de l'estat espanyol), i tenim
algunes altres idees que mirarem de
tirar endavant. També volem editar,
juntament amb el fanzine, un E.P.
amb temes de bandes d'aquí i de fora
Mallorca. Els grups podrien ser els
Crudos, els Vinos, els Henteligens
(que tenim encara sense confirmar) i
els The Crépitos, un grup de León".

Aclaparador. la insòlita i
comfortant sensació d'estar davant
d'algú que sap què vol i que està
disposat a treballar per aconseguir-
ho, just per participar-ho als altres.
Missatges finals?

"Vull agrair el treball de tota la
gent que m'ha ajudat a tirar
endavant aquest projecte, des del
principi, quan encara només era això,
un projecte. També voldria aprofitar
per dir que el Bakalao és, just just,
una moda, i que, com sol succeir amb
aquest peix, l'únic que deixarà seran
restes de sal damunt la taula. També,
que cal que la gent aprengui
d'escollir en llibertat, que la música
(tota la música) és cultura, encara
que molta gent no ho cregui; i que en
els bars es poden fer moltes coses
més, i molt més interessants, que
copes i porros". Hala id&

Sebastià Alzamora

itait AR
VS.A.A.NAOMMINNWA",01,0.1~.•••■••

INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomas Monserrat, 6 - 8

Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)
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Quaderns de Fum Major

Les garbes espirals
Quan l'estiu arriba i es
manifesta amb el seu pes
intolerable i fa de
l'atmosfera un mur de basca
espessa, l'automobilista mig
ofegat pot rebre, encara,
com una celebració el cant
de les cigales: com si els pins
fossin una veritable flama
verda, quieta, ascendent en
l'atmosfera immòbil, i el frec
d'èlitres la seva crepitació,
una imatge sonora de
cristalització, com les flors
geomètriques de la sal a un
cocó pressentit, naixent de
la cremor selar, de la
renúncia de l'aigua d'una
mar que, minvant la lluna
que era plena al solstici,
recula, precàriament
apaivagada, maquinant
maregasses sense data fixa,
pet-6 inexorablement
segures.

El cronista reprèn l'escrit,
tecleja mots que fan
emblema d'aquestes flors de
sal, de la verdor de les pinedes que
es simètrica de les flames que han
desolat amb cendra el començament
de l'estiu: Has de viatjar al verger de la
cendra/ entre els seus arbres recòndits/ a
la cendra hi ha faules, diamants/ toisons
d'or... ha escrit el poeta nordafrica
Adonis, i la imatge adquireix nou tall
amb la visió dels paratges desolats
de La Trapa.

L'or clar dels rostollars de l'illa
s'enfosqueix cremat pel bater de sol-
alla on encara hi ha foravila, camp
sense urbanitzar i perviu l'ancestral,
neolític, rite del conreu del cereal,
d'extreure d'una terra l'aliment dels
qui la petgen i habiten, tocant amb
les mans i la pell suada els ritmes del
planeta, el batec de les quatre
estacions. Però hi ha canvis fins i tot
a aquests paisatges que ens parlen de
segadors acalats i fams de segles: ja
no hi ha garbes. L'estesa de les
garbes a la blatera segada tenia una

aparença de ramat, harmònica amb
les formes del paratge. Només
l'enyor sentimental, fictici, quasi
ciutadà es possible per qui ha
conegut, baldament només sia de
paraula, de la paraula expressiva i
savia d'un yell pages fet de la
mateixa terra amb que ha combatut
el viure, l'espera de la mica d'aire
que, en moure's feia possible ventar
a l'era, i palejar i ererar i omplir els
llençols de palla sota un sol que fon
la mirada i escalda Vale.

No fa tant, d'aquesta cultura on la
línia recta era només una
aproximació en el paisatge, pura
idea, abans que el món prengués la
forma de la geometria feta a
màquina: he sentit contar a
testimonis presencials com un
avantpassat de l'amic M. Janer va
provar -al Prat de Sant Jordi?- la
primera arada amb rodes que arribà
a Mallorca.

Arribarien, després, en un ritme
creixent, la màquina de segar, la
batedora i -ja en castellà, com tantes
coses del segle vint, i no per atzar o
cap mena de necessitat ontológica- la
"cossetxadora", la segadora-
batedora, la collidora, la màquina de
messes: amb ella les vagues formes
de les garbes adquireixen sobre el
rostoll la forma prismatica de les
"bales" de palla; tenen encara certa
connotació de ramat, de guarda
d'ovelles geomètriques d'un somni
surrealista. Un somni que s'extrema
en aquestes noves formes
cilíndriques, espirals que fan les
darreres generacions de maquines:
més grosses, canviant la proporció
de l'entorn, com si s'hagués
enrodillat el sembrat igual que una
estora... garbes espirals de palla,
garbes fictícies o metafòriques on
prova de perviure i espurnejar un
mot que tremola al caire d'un silenci,
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desaparegut de l'horitzó de la
quotidianitat l'objecte material que
designava.

Lírica de postal que pot desviar-se
per l'antic Cam( de l'alga, ara
calobreta de s'Arenal, autopista
clandestina en projecte: també el
futur polígon industrial té
proporcions de somni, de ciutat
deserta: carrers i voravies i fanals
sense cases: encara les cicatrius de la
garriga desfeta, d'un son de segles
esqueixat no sabem si pel malson o
per la necessitat d'un sobreviure
pròsper segons certes idees... idees
de benzineres, camps de golf,
restaurants: algú ha esbucat, sense
permís de la madona que les
conservava perquè eren belles i
agradaven, les penúltimes barraques
de l'alga a les costes... (parlàvem de
desaparicions i oblits: qui recorda la
recol.lecció i trasport de l'alga,
l'aprofitament de la palla de les
praderes marines com a adob) hi ha
denúncia, però sembla que, a la
superfície de formigó de la versió
oficial, que és massa sovint una
crostera d'insensibilitats, la tapadora
de llocs, massa comuns, no passa
res...

Fins que, de cop, passa, o es fa que
passi, o com si passàs: al regidor
d'Urbanisme, sempre Rabasco, el
que no sembla saber res de tais
desgavells, de les dotzenes de casetes
il.legals, ni de res de res, li revé com
un bony o una buranya la cosa de
l'aigua i el restaurant d'Aquacity i les
llicències que si sí, que si no:
completes de nyic i nyec. Es, la
d'aquest arraval de les piscines, una
qüestió cíclica de la política
municipal d'ençà que va començar,
deu fet vuit anys. Tants, més o
manco, com Rabasco fa de politic -
llavors ens sorprèn que la fama de
l'ofici s'arrossegui- per aquí, i fins
ara no li havia revengut. O és que ja
feia temps que no sortia als diaris i
només manca un any per les
municipals? 0 és que hi ha una vida
municipal secreta que els pagadors
no coneixem fins que els albellons
vessen?

No ho sé ni sé com acabarà el
tema. Si no hi ha hagut llicència que
esbuquin i aclareixin
responsabilitats. Si tot és legal, que
ens expliqui Rabasco el motiu
d'aquests espectacles que podrien fer
pensar que Llucmajor no té
problemes urbanístics més
importants que esperen. Aquesta
vegada, i no em sembla casual,
Rabasco s'enfronta al conseller
delegat d'Aquacity i plurimpleat de
Director General d'Ordenació
Turística (del PP, el partit del batle
Oliver) Bartomeu Sbert. El record
quan era En Tolito Sbert i tots dos
érem nins que déiem poesies. No sé
si les poesies li deixaren traça. El
llegesc a un publi-reportatge del parc
aquatic dient que l'empresa és molt
ecologista perquè conserva set-cents
pins i no sé quants de milers de
metres quadrats de gespa. Es fa tan
evident com preocupant que el
Director General d'Ordenació
Turística o no sap que és la gespa o
no sap que és l'ecologia. 0 fa com si
li tirassin palles d'Eivissa.

L'ecologia no és, aquí, a un clima
mediterrani que no és Irlanda i on
l'aigua és un bé escassíssim, sembrar
gespa, ni pintar el ciment de verd, ni
sembrar patateres, si m'apurau.
L'ecologia fa referència als sistemes
de la vida, als conjunts harmònics
d'animals i vegetals adaptats a una
terra i un clima, fills d'aquestes

condicions. I que una persona que
ocupa el seu càrrec no ho tengui en
compte és per posar-se a córrer. Però
ja sabem qui ens governa i ens
ordena l'oferta turística i el paisatge.

També la fesomia urbana de
Llucmajor, tan malmenada a cop
d'insensibilitat planificadora, politica
de ja ho veurem i fets consumats i
insensibilitat cultural o pur
analfabetisme, pot patir en un parell
d'anys una altra significativa
actuació de la palera, la versió
picapedrera de la maquina de segar i
batre. (Som els Picapedra... da-ba-da-ba-
(El!)

Altres vegades hem parlat de les
immenses mancances i insuficiències
de Ses Escoles, el Col.legi Públic
Jaume III. Ara sembla que el
Ministerio reacciona. I que té un pla
per esbucar-les i aixecar al seu lloc
un d'aquests edificis escolars model
estàndard que no reparen l'entorn ni
Ia història i són iguals aquí que alla.

Em sembla ben significatiu que
això succeeixi el mateix any que
distints sectors de la societat i les
institucions de Mallorca han retut
homenatge a l'obra de l'arquitecte
que les va dissenyar, l'arquitecte
Forteza, un pioner en l'arquitectura
escolar mallorquina de
començaments de segle: d'una banda
les exposicions, els llibres, el
reconeixement teòric, de l'altra els
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projectes per esbucar la seva obra.
Que la ma dreta no sapi que fa
l'esquerra. (Da -ba -da-ba -d0).

Pot ser que sí, no ho sé, que la
caducitat dels materials faci
imprescindible la demolició. I em
consta que Ses escoles necessiten ma
de metge amb urgència, i pot ser no
sols l'edifici. Em deman, malgrat tot,
si així podem contribuir a educar
amb l'exemple la sensibilitat per la
história, el patrimoni, la ciutat, de les
generacions que educam, del
col.lectiu ciutadà. Tot és qüestió de
pressupost, a l'Estat de la corrupció,
el faraonisme d'abans de la crisi, i
tota la pesca? De pressupost per a
què?

Si resulta que és tècnicament
inevitable la demolició, donat que
tampoc no hem de fer de la
conservació un dogma de fe
inquebrantable, un prejuici, quina
justificació tendrem per aixecar un
embalum	 impersonal
despersonalitzador, enlloc de fer un
projecte que tengui present l'original
i en respecti fins allà on sia possible
l'esperit i les formes. Això si que
seria un homenatge a l'arquitecte
Forteza. I posar messions per una
Mallorca més civilitzada i habitable.
Es demanar massa als nostres

governants i administradors? A la
sensibilitat dels llucmajorers i les
llucmajoreres? Haurem d'inventar
una nova versió del yell eslògan?
Salvem Ses Escoles! M'agradaria
saber que en pensa el Jaume Oliver,
pedagog, i coneixedor i divulgador
de la figura i l'obra de l'arquitecte.

Parlant d'ensenyament -educació tal
vegada sia un barbarisme, pet-6 em
sembla un mot mês ambiciós i
complet- cal felicitar l'Ajuntament
per la rapidesa amb que ha
reaccionat a la proposta del
Ministerio cedint un solar
adequadament proveït per instal.lar
els primers nivells educatius del que
ha d'esser el Col.legi Públic de les
Badies. Algun dia, convendrà que
ens plantegem quina presència
tendra el conjunt del terme en
l'ensenyament arrelat al medi que és
de desitjar i suposar que s'hi
practicara. Són coses de la nova
anatomia, de la nova geografia
humana del terme -no és humana
tota geografia?-. La que hem fet les
darreres dues o tres dècdes.

Com cal felicitar-lo per la seva
col.laboració al concert anunciat pel
dissabte dia 9 d'aquest mes de Juliol

al camp d'esports de s'Arena!:
un dels macrofestivals de roc
d'aquest estiu mallorquí: una
plural representació de les
bandes de l'illa (Tots Sants,
Valendas, Ocults, Malditos,
Murder in the Barn, Cerebros
Exprimidos, Fankenbooties) i
d'arreu del món (Vargas Blues
Band), els britànics (o eren
irlandesos? quin desastre)
Immaculate Fools, els
australians Chevelles i els
nordamericans The Silos, una
banda que comença, però ben
interessant). I per si això fos poc,
el dia 27 alla mateix i amb la
mateixa coliaboració municipal
UB-40, la famosíssima banda de
reggae britànic.

Oferta musical -i oferta
turística a la nostra fabrica de
guiris: en aquest sentit és
impecable. Sobretot venint d'un

ajuntament que ha donat tantes
facilitats a les bandes locals. Ara
veurem el programa de les Festes de
Santa Candida si donarà el nivell.

Ho dic amb la confiança que,
quan s'acabin les necessaries obres
de rentar la cara i posar pegats a la
zona turística, si s'acaben ja que
només collim el que hem sembrat les
dècades que deia fa una estona, el
gravíssim dèficit en zones verdes de
la vila entrara finalment en via de
solució. Posem per cas. Si no hem
d'anar a posar faroles als xaleteros,
que també podria ser.

Ara, el cronista es disposa a deixar
vagarejar el pensament com la ruta
ingravida d'una bruixa de borrissol o
l'alenar parsimoniós d'una cortina
dins un horabaixa xafagós d'aquest
estiu que era, fa tan poc, només un
pressentiment tastat en el gust
tropical dels nísperos, oferts per la
veinada amable per damunt la paret
del corral -un do de la riquesa d'una
convivència amable i mediterrània
que és un tresor que hauríem de
saber nodrir d'afectes i respectes, i
per ventura també un record de
l'antiga economia de l'intercanvi
com a model d'una convivència
orientada a sobreviure. La dolçor
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solar i fresca dels albercocs, de les
cireres que tenen sempre la
vermellor d'una arracades infantils,
joies autèntiques de la imaginació, el
desfer-se en sucs gustosíssims de les
brèvoles prunes de la prunera del
corral -és empeltada de la de ca en...
mai no n'heu menjades de tan
bones... (les prunes llunars, per
l'atzar d'una rima que imprimeix
caracter, la lluna, la pruna, vestida
de dol... Sabors d'un estiu que pocs
Ilucmajorers tastaran a la fresca dels
carrers, expulsats per l'ocupació
automobilística i la hipnosi
televisiva, que ens fa sols i muts
davant la pantalla que podria servir
per entendre el món. En arribar les
festes tornarem a fruir el plaer de les
tertúlies i les copes compartides,
comentarem els cartells de Jano que
mostra ara mateix l'entrada de Cas
Coix i ens deixarem enredar per
romaguers de convivència i platets
convencionals. I tornarem a
presenciar reunions conspiratives
per fundar el Club d'Enemics de la

Banda de Tambors i Cornetes, o
Societat pel consol de l'incontinència
percutiva i la defensa de l'ecologia
sonora de les festes de la
sentimentalitat local. (Quin festival?
Aquest renouer, desordenat res-
que-fer?/ Aquests hospitaliers?
Aquests convidats tan semblants a
bèsties?! Aquests músics tocant per
una tragedia,/ Un tam-tam que es fet
d'aban/ No hi ha frases que dir? No
hi ha representació,/ O les persones
la fan simplement essent aquí. -

escrivia parlant pot ser d'una altra
cosa el poeta nord-americà Wallace
Stevens)

Amb aquestes el cronista posa
una mica de punt, s'afegeix tant com
pot a la trashumancia estival que
buida i silencia un poc més els
carrers tòrrids de la vila, més
aufegadors d'ençà que tenen asfalt
d'aquest que tota la nit irradia la
calor que ha begut de dia (és
antiecologia urbana pura i dura;
desconsideració pressupostaria i
economicista). Cap a la Colónia de

Sant Jordi falta gent! a escoltar
sonates de CPE Bach per a viola de
gamba i cançons de Neil Young i
Tom Petty a la terrassa i rentar-se a
una mar molt malmenada per
contaminacions, sobrepesques
delictives, diumengers nàutics,
banyistes contra la convivència,
urbanitzadors d'espais públics que
tornen a tramar ampliacions bèsties i
d'estranquis del Cul Nàutic de
s'Estanyol (Salvem s'Estelella,
enfonsem s'Estanyol)...

També n'hi haura que provaran
de sobreviure al desert estival de
Llucmajor. Alguns encara faran
durar yells habits econòmics i aniran
a tomar ametles tot d'una que
n'arribi la temporada. La de tomar
ametlers, arrabassar-los, ja dura tot
l'any.

I, a la radio del cotxe, Os
Resentidos insistiran pels altaveus
esquerdats: Fai un sol do carallo. Fai
un sol do ca rallo...

Miguel Cardell

AL VOSTRE SUM
Aqui hi podeu fer la compra de cada dia.

Trobareu a la vostra disposició:
La nostra carnisseria, un bon assortit de

fruiteria i també tot all() que necessiteu de
xarcuteria i congelats

Agraïm la vostra visita

C/ Nicolau Tabemer, 39- Tels. 12 06 97 - 12 06 98
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- Quants de milions diuen que se n'ha duit en
Roldán?

- Molts, tants que no vull donar una quantitat per
no equivocar-me.

- Per molt o per poc?
- Per massa poc
- Es que no se sap bé, perquè encara es en mans dels

jutges i de la comissió investigadora, que cada dia
troba forats negres i comptes misteriosos.

- La cosa significa que va per llarg, perquè he sentit
a dir que si voleu embolicar un assumpte, no nomenau
una comissió

- Es que tot plegat es com un "culebrón" d'aquests
que fan per la tele cada dia.

- I dels millors, perquè el tema es d'allò més
apassionant. Té tots els ingredients per mobilitzar
l'opinió pública. Un home que va ser Cap General de
la Guàrdia Civil, ara convertit en el gran estafador de
l'Estat espanyol, que cerquen per tot i que ningú no
troba.

- Diuen que no el troben perquè no volen, perquè
sap massa coses

- N'hi ha que diuen que el tenen amagat.
- Si haguessin posat el cas al programa de Paco

Lobatón, "Quién sabe dónde?" l'haurien trobat
- Sí, aquests troben tothom. Són més llests que la

Guàrdia Civil i la Policia Nacional juntes.
- Ara la dona d'en Roldán també ha sortit a escena,

era la mateixa qüestió, corrupció i complicitat.
- I aquelles fotos que publicaren les revistes,

d'aquelles escenes eròtiques d'en Roldán amb les seves
"amigues"?

- Això que t'he dit: un vertader "culebrón" d'interès
nacional

- I que ningú no sap, encara, com acabarà...
- Ara només faltaria que fes dimitir al President del

Govern i tota la seva cort.
- De moment, diuen que els ha fet perdre les

eleccions europees
- I pensar que amb un petit grapat d'aquests milions

robats a l'estat dels Fons reservats, haurien pogut
construir aquest nou quarter de la Guàrdia Civil a
Llucmajor, que fa tants anys que esperam i no tenen
fons...

- Mentrestant, tenim el yell quarter, un monument
històric, que cau de vell, esperant el canvi, per poder
adaptar-lo per Museu.

- Museu? i què hi posarem, en aquest Museu?
- No ho sé, per() qualque cosa tendrem d'interès

històric, per conservar i per mostrar...
- Per exemple, l'avió d'en Pere de Son Gall.
- 0 el simulador de vol de son Noguera...

Un que escoltava
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De noms i de llocs (XVII)
Son Mateu de ses Rotes.
Sa Barraca Blanca.
Ses Pedreres Velles.
Ses Pedreres Noves.
Cas Busso Nou.
Cas Busso Vell.
Can Masset Vell i Can Masset nou.
Son Quel Mateu.
Son Carreró.
Son Mateu.

Per dur a terme l'estudi de la
toponímia d'aquesta zona hem
seguit parlant amb els entrevistats
anteriors en aquest número, l'amo
Antoni Cardell i Ordines i made)
Andreva Maimó i Vicenç que són els
actuals propietaris de la finca de
Son Mateu de ses Rotes. També ho
hem fet amb En Llorenç Ginard i
Pou (12-1-39) propietari de sa
Barraca Blanca i amb En Miguel
Clar i Mulet (11-111-33) de can
Masset qui ens ha informat sobre
tota l'altra toponímia d'aquesta
zona.

-L'amo Antoni, que ens podríeu
contar sobre les torrentades de per
aquesta zona?

-Torrentades grosses fa molt de
temps que no n'hi he vistes per
aquí. Ara bé quan plou molt
quedam aïllats perquè l'aigua ens
enrevolta. L'aigua va a parar a sa
Cisterneta, i per on passa hi ha
camades i marjades. Hi ha un marge
gros i quan l'aigua arriba per
aquests indrets se'n va per dins la
camada, ens volta per darrera les
cases i torna a entrar a dins ca
nostra i pega a Ses Pedres Velles.

L'any passat quedàrem aïllats
devers quatre o cinc dies. Jo quan
tenia devers set o vuit anys una
vegada la vaig veure córrer devers
devuit o vint dies. No hi ha tornat a
fer pus.

Una altra vegada en Jaume feia
feina a una pedrera amb son pare
"des Pinero", és municipal i quan
era damunt el rotlo de s'era d'aquí,
a sortida de sol, em va cridar i em
va dir: "Sent una remor i pareix

d'aigua", ii vaig contestar: "Ho pareix
aigua". Pere) ho trobava estrany
perquè per aquí no n'havia fet una
gota. Li vaig dir: "Pareix devers
s'Àguila o per Gomera". El cap d'una
estona va venir en Miguel de sa
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15. Figuerals de loro.

16. sa l'anca de Rais desci Cas..

17. nodal des Mon.

sa 'railra dr alza.

19. sa lieta de Can tlaset Vell

SON CARRERO

Il. sa Tan. Vella.

13. sa Tanquela.

II. SO I 	rails Amener

SON 51,61E11

I. sa l 'amica dels Aratillers

2. sa inieca de s'Fra.

3. Clin Sen.
il. nodal d'aprop.

5. 1119.1 d'hindi!.

6. 1119.1 dl rifora.

7. sa l'Ela.

K. sa Qiiintana.

5. s'llortal Noo

IO. s'llortalri de ses
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20. sa Tan. de Gomera.
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22. sa Tanta des Cann.
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2J. sa Plela.
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26. sa l'hsla de ses Cases.
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Son Mateu de Ses Rotes (Fotos: C. Julia)
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Barraca Blanca i la seva dona i em
digueren: "No et pareix aigua això?".
Amb ells anàrem a la paret nova de
Can Masset, a la partió i ja vàrem
veure l'aigua que venia; devers les
onze ens va arribar, i en va passar
més de tres quarts d'hora.

Record que altres vegades quan
veníem o anàvem a la Vila, la mula
degut a l'aigua que corria no volia
passat pel camí en els llocs on
travessava el torrent.

-Ens podríeu dir noms
d'ametlers propis de per aqui?

De bord n'hi ha un que li diuen
"Mollar", el pare era d'una ametla
que li deien "Cocouet", aquesta
s'engruna amb els dits. Entre Cala
Pi i Can Dragó hi ha Can Frares,
mon pare anava a veure en Llorenç
Frare que va morir, per cert, d'una
mossegada de sabata que se li va
grangrenar. Allà record que hi havia
un ametler "mollar" molt gros. A
dins s'Hortet de Can Dragó hi va
néixer un ametler i varen esser
ametles "Mollars".

També n'hi ha d'altres que li

ametles.
-I alzines?
-El que hi ha a dins

son Mateu de ses Rotes
són alzines, hi ha un de les
taques d'alzinar de la
Marina. També hi ha
alzina a dins son Quel
Mateu.

-I altres plantes?
-Quan matàvem el

porc altre temps el
socorràvem amb una
planta que chliern del puig.
Devers Gràcia n'hi ha, li
déiem Botges. Per() també
empràvem una planta de
per aquí, només es fa a
redols, pareix una estepa,
és com a corda; i en fèiem
manats, i els posàvem dins
el forn, quan els trèiem els
enceníem i cremaven com
oli. Nosaltres li deim
"Pomanines".

-Per aqui hem
sentit a dir que també hi
ha un Camí des Palmer.

Es així?
-El Camí des Palmer és el que ve

des de sa Torre i passa pel Carrer()

deim "Fullosos", perquè tenen
moltes de fulles, només n'hi ha per
aquí. Els "mollars" fan moites
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L u Cantina de cas Busso.

2. na Focus.

3. ¡Hortet.

4. Figueral de Moro.
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CAS BUSSO VELL

5. sa Tanca de s'Era.

6. ses Figueres de Moro.
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de sa Caseta i va a pegar al Camí de
s'Àguila-Llucamet. Llavors passava
arran de les cases de Betlem i
Capocorb Vell, entrava per mig dels
sementers de Capocorb Nou i des
d'aquí arran Capocorb den Munar
xapava la Bassa Plana i pel Carreró
de Son Moro anava cap a
s'Estalella, passant pel Pas.
Finalment acabava a s'Estanyol.
Record que mon pare em contava
que els de s'Estalella antigament per
anar a la Vila ho feien pel Camí des
Palmer, fins que compraren o
canviaren una llegítima de
Purgatori. Els meus avantpassats
em contaven que es Palmer era una
ciutat molt gran, com una gran
capital que es trobava entre
Mallorca i Cabrera i que es va
enfonsar dins la mar.

Aquest camí per l'altra part
continua per dins Son Granada, Son
Verí i arriba a s'Arenal.

A vorera de mar hi havia el
Carrerany dels Carabiners i a cada
Hoc on hi havia paret hi havia un
portell per poder passar ells quan Llorenç Ginard

anaven a guardar pel contraban.
-Que ens podríeu contar de

s'Aljub Destapat?
-El Camí des Palmer hi passava

arran d'ell. Aquest aljub es troba
entre Capocorb Nou i Capocorb den
Munar. De petit quan anava a
pescar amb el meu pare aquest hi
baixava per una escala i em donava
bova, sempre hi havia aigua. Es
troba en línia amb el Pou de Cala Pi.

-El nom de Son Mateu de ses
Rotes té alguna relació amb el
"Bisbe Rotes"?

-El "Bisbe Rotes" era d'aquí. Jo
quan vaig agafar una vegada els
papers ho vaig veure ja que aquests
posaven Son Mateu de ses Rotes i
no solament Son Mateu com
nosaltres el coneixíem. Segons he
sentit contar va confirmar el meu
pare quan era nin, i ell ja era molt
vell. Mon pare ara tendria més de
cent anys. El seu nom era Bisbe
Jaume i va deixar aquesta finca a un
nebot seu que li deien el notari
Jaume, i el meu padrí de fonts ho va
comprar. Aquesta finca era d'un

conco del "Bisbe Rotes"
aquest quan era petit
anava a pasturar es porcs
pel camí. Era normal que
els nins anassin pel camí a
pasturar el ramat, jo ho
vaig fer moltes vegades.
Aquesta és la història que
em contaren.

-Com és el marès de
per aquí?

-El mares
l'emprAvem per fer
cantonades, les cases de
Cala Pi den Jaume són
fetes amb marès d'aquí.
Moltes de torres dels
voltants també ho són. La
característica d'aquest
marès és que si fas una
pica i aboques aigua el
primer dia se la beu tota,
la segon un poc menys, i
així fins que no se'n beu
gens.

-D'animals
salvatgina	 que	 ens
podríeu dir?



SES PEDRERES NOVES

1. u Punta de dosant n Porta

de sa Buu Plana.

2. es Pinar de ses Firme..

) n Vaguerai de Moro.
4. n Sesladora

5. n Pinar&
6. u llancl des Pina•&

SA BARRACA BLANCA
7. u l'inca des Magraners o

u Tana de Baia.
B. sa Tao. des Clame d'Enmig.
9. es Carrer&

10. u Tana de •'Fra.
11. s'Hortal de sa Murters.
12. Rotent de Moro.
13. sa Flet..
14. •'Hortal des Pins.

SON MATEU DE SIS ROTES
15.n Sentestier d'arran Cu Bnso.
16. n Sentent, de StS Aleines.
17. sa Tura de sTra.
18. n Sementer de devant ses Cases
19. n Torrent.
20. ses Mates Clams.
21. Figura/ de Moro.
22. Corral de Porcs_
23. s'Hntal de sa Perera
24. sa Tannons d'argua sa Barrot.

Blancs.

90. 1.11.1.1
De ..13 •OT1S 	 Putar

n Sementer d'Itou
Son Alberti

sa Ba;raca
du Carnet

SES PEDRERES VELLES

25. n Figerral de Moro.
26. sa Quinteaa.
27. Hertel de Darrere ses Co.,,,
I& sa Meta d'Enfora.
29. 5'nm-tel de sa Llimona.

30. es Cam!. des Call.
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-Hi ha mostels, de
genetes no n'hi ha gaire.
Les genetes sempre van a
un mateix caguer, record
que n'hi havia un que
sempre hi havia restes de
figues, no sé d'on les
devien dur. Els catxos
també emmagatzemen el
seu aliment, ara també
desapareixen i crec que
es degut a que els falta el
menjar. Altre temps hi
havia milanes, esparvers
i fins i tot voltors. De
petit vaig veure damunt
un pi un niu de milana.

De corbs altre temps
entrada de fosca en
passaven més de cinc-
cents i ara no en veuen
cap. Desapareixen
perquè no hi ha menjar.
A dins na Poriol hi havia
nierons de corbs i havíem
de posar vencisos perquè

cercant papanuvies, ens
giraven i feien malbé a ses
gavelles de faves. De
sebel.lins n'hi ha alguns,
fan el nieró enterra
enrevoltat de pedres. El
voltor només menja
animal mort que fa olor.
Un temps a Son Albertf
quan es moria una egua o
una ovella la dúiem a tirar
a ses Rotes Velles. El
darrer voltor el vaig veure
a dins ses Pedres Velles.
Mon pare em contava que
a Son Moro, fa molts
d'anys n'agafaren un i va
tenir setze pams d'ala a
ala, n'hi havia fins i tot
que en feien devuit.

-Made) Andreva d'on
tréieu la verdura per
cuinar?

-Primerament quan no
teníem aigua solament
sembràvem un parell de

Molí de Sa Barraca Blanca

cols, cebes i poques coses
més. Llavors quan la
germana va fer es pou,
nosaltres sembràvem dos
solcs de tornatigues, dos
de mongetes i dos més
d'albergínies i pebres. Jo
ho sembrava i Antoni se'n
cuidava de regar. Dels dos
solcs un era per nosaltres i
l'altre per a la germana.

En Llorenç Ginard de
sa Barraca Blanca és un
altre dels llucmajorers
que entrevistarem. Ell
ens contesta així a les
preguntes sobre aquesta
part de la Marina.

-Ens podríeu dir d'on
ve el nom de ses
Cremades	 i	 altres
topònims	 d'aquesta
contrada?

-Ses Cremades és el
nom d'un sementer
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segons el meu padrí era degut a que
fa molt de temps que s'hi varen
cremar dues germanes, llavors es va
passar a dir ses Pedreres i quan es
va partir entre dos germans va
passar a dir-se ses Pedreres Noves i
ses Pedreres Velles. Les cases es
feren després de repartir-se
l'herència els dos germans.

De ses Pedreres es treu marès
des de fa molts d'anys, segur que
més de dos-cents, ja que el meu
repadrí ja ho contava. Hi havia un
molí per treure les peces de marès.
Hi havia una esplanada i
embolicaven la corda pel molí i
anaven estirant i pujaven les peces
per amunt per llavors posar-les dins
un carro. Era un con de fusta, solia
esser de figuera perquè fos lleuger,
amb uns barrerons amb una corda i
anaven donant voltes i la peça
pujava. Les cordes eren de pita o
cànyom.

El topònim de sa Barraca Blanca
és degut a que hi ha una barraca de

roter que li posaven terra o pols del
camí damunt i pareixia blanca.
S'Hortal des Pins era perquè hi
havia una soca tota sola amb cinc
pins que sortien d'ella i tenien
devers quinze metres d'altAria, està
devora un claper. Sa Tanca des Pi és
degut a que hi ha un pi dels més
grossos de sa marina. Sa tanca de sa
Mata és perquè hi ha una mata molt
grossa. Es Carreró era per distribuir
els animals per tota la finca.
S'Hortal de sa Murtera per què hi
ha una murtera.

Sa Barraca Blanca i Son Mateu he
sentit que venia de Son Alberti
mentres que ses Pedres Noves
segons la meva padrina deia que
venia d'un establit de Capocorb.
Cas Busso nou era es Camp des
Rotlo. Sa Terra Bona era de Gomera.
Es Camp Turc, es Camp des Rotlo i
ses Cremades eren sementers yells
de Capocorb.

-El moll que hi ha a sa Barraca
Blanca?

-Aquest era de pedra per moldre
el blat que duien els veïnats, hi
havia un lloc de pedra viva per
descarregar els sacs que hi duien
someres amb beasses.

-Barraques n'hi ha per aqui?
-N'hi ha una que li diuen sa

Barraca den Gannet. Aquest era un
carboner, encara que jo crec que en
aquesta barraca l'havia feta un roter.
En Gannet era de Mancor. També
n'hi havia a dins sa Pleta de
Capocorb uns altres de Bunyola.
Uns quedaren en el poble i altres se
n'anaren. Devora aquesta barraca
encara es veu la sitja. De forns de
calç n'hi ha algun. Qualque vegada
ma mare convidava les filles del
carboner a dormir a ca nostra.

C. Calvirio
E Capellà
A. Ginard

E Jaume
E Mut



Foto: C. Julià

ENTREVISTA
	

29

Sor Teresa, 40 anys al servei del poble
Dies passatas l'església parroquial i tot el poble de

Llucmajor rendiren un merescut hornenatge a Sor Teresa
perquè totes les families de la ciutat un dia o l'altre han estat
assistides o aconhortades per aquesta popular i senzilla
monja, nascuda a Campos fa 73 anys i nomenada
Magdalena Vanrell Ballester, i que des de fa 40 anys ha
realitzat un intens treball religiós i social amb els malalts

Ilucmajorers.
L'homenatge va coincidir amb la festivitat del Sagrat Cor

de jesú, i l'església va quedar totalment plena de gent, corn a
testimoni d'agraïment.

El rector de la Parrò quia. el Batlle i el Delegat de "Sa
Nostra", Caixa de Balears, li entregaren unes plaques
commemoratives.

- Quan vàreu venir a Llucmajor?
- Quan vaig professar, tenia 20

anys i tot d'una després d'haver
professat vaig venir mig any a
Llucmajor. Després vaig estar un any
a Menorca (en es Migjorn Gran),
llavors a la clinica Planes i durant
dotze anys (o més, no ho record ben
bé) a Mare Nostrum. Quan estava a
Palma vaig tenir un grip molt fort i
em varen recomanar que arias una
temporadeta a un Hoc fora de la
clinica i va ser quan vaig venir a
Llucmajor. Vaig estar contenta
perquè ja ho coneixia: coneixia na
Sampolina, na Sala, sor Angela
"tamborera"... la meva tia ja hi havia
estat (Sor Candida)..

- I ja quedàreu amb nosaltres
- Sor Catalina ja havia tornat

major, les cames no les tenia gaire
fortes i varen pensar que jo quedas,
que em comprarien un cotxe i així
podria anar a visitar els malalts, a les
cases. i va ser així. Això devia ser el
54, així que ja deu fer quaranta anys.

- Quina va ser la primera tasca
que féreu

- Es pot dir que sempre he fet
d'infermera. Quan estava a Menorca
ja posava injeccions, però els
diumenges Mayors no era com ara)
anava amb les nines i amb les
al.lotes, anàvem a foravila, de
passeig... A Mare Nostrum sempre
vaig estar a accidents.

- Com la vàreu aprendre, aquesta
feina?

- Varem fer un parell de cursets
amb uns metges que venien a Palma,
ens donaren un llibre d'infermeria i
després una espècie de títol

- Com resulta de costosa, aquesta

feina, sempre amb malalts?
- I, no sé què vos he de dir. Es una

feina que sempre he fet. Hi ha gent a
qui no agrada aquesta tasca però a
mi sempre m'ha agradat molt. No la
trob gens feixuga, perquè quan veus
una persona que arriba mig
destrossada només penses que
necessita ajuda i que l'has d'assistir,
i, per tant, has de ser forta. Sabeu què
era el temps de les motos? Arribaven
més destrossats que amb els cotxes,
llavors no s'usava el casc i tot eren
commocionats, cames i braços
romputs...

- Hi ha tants malalts ara com

abans?
- De malalts sempre n'hi ha

haguts, però ara amb les
vacunes i els antibiòtics, no
n'hi ha tants. Un temps hi
havia unes plagues de grip
que ara no hi són. Endemés
molts malalts a l'actualitat es
passegen i un temps no sortien
de ca seva. Em passava tot
l'hivern de casa en casa, i
havia de córrer perquè llavors
tampoc no hi havia tants
infermeres ni tants metges com
ara. Sempre m'he duit molt bé
tanta amb els metges com amb
les infermeres i practicants,
heu de pensar que amb tants
anys de clinica ja hi estava
avesada.

- I la relació amb els malalts
i families?

- Mai no he tengut cap
dificultat, sup6s que per la
confiança que ens tenen de fa
molts anys. Heu de pensar que
he anat a totes les cases del
poble i a molts cada any, això

fa que arribis a agafar un afecte
especial a la gent, perquè els veus a
ca teva i a ca teva... Conec tots els
carrers i els números del poble. En
això som gairebé com els carters.
Aqui també pos injeccions unes
hores cada dia, dues al mati i dues
l'horabaixa.

- En quina mesura ha canviat el
poble d'ença que vàreu arribar?

- Ara és més gran. Tota aquesta
ronda no hi era, jo l'he vista fer. De
tot d'una anava a posar les injeccions
a peu però ben aviat comprarem un
cotxe i de llavors hi vaig. Sup6s que
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devia ser de les poques dones del
poble que tenia carnet i cotxe, i a
més, sempre tenia el Renault perquè
necessitam el més barat i el més fort.

Canvis, dins la Congregació,
també n'hi ha hagut alguns, perque
tot es modifica. Per exemple, la
qüestió de l'hàbit, com que és una
cosa lliure, jo no me l'he llevat mai. A
la clínica duia una bata blanca i per
ventura si ara tengués vint anys me'l
llevaria però a la meva edat ja no
s'ho paga, canviar. Ara he de posar

les injeccions aquí perquè sor
Catalina ja no pot venir.

- Com heu viscut aquest
homenatge tan merescut que us han
fet?

- No era tan merescut. Em va
emocionar perquè no em pensava
que fos tanta festa, tanta gent, no
m'ho pensava gens ni mica. Estic
molt agraïda a tot el poble de
Llucmajor perquè no m'ho esperava,
trob que no em mereixia tanta cosa.
Va ser massa, tothom es va portar

beníssim i tothom s'ha molestat
massa per mi. Trob que no ho
mereixia tant, però Déu vos ho
pagarà, perquè jo no vos ho puc
pagar. Ara, no me n'aniria d'aquest
poble perquè l'estim molt i aquí
conec tothom; en canvi, a Campos,
quan hi vaig, ja no conec ningú.

- Podríeu contar alguna anècdota
curiosa en tot aquest temps de posar
injeccions?

- Al.lots que no volen posar-se
injeccions. Un dia havia de posar-ne
una i va venir un nin petit, de devers
sis o set anys, tot sol, a qui la seva
mare enviava... em va fugir i el vaig
haver d'anar encalçar per devers la
farmàcia. I això que les posava sense
agulla", som la madona de posar-les
d'aquesta manera. Ara, la gent gran,
no s'ha renegat mai a posar-los
injeccions encara que, els homes
(això no ho poseu que me trauran
defora!) són més porucs que les
dones, n'hi ha qualcun que s'acuba o
es posa més blanc que la paret.

I Sor Teresa no ha deixat mai
aquesta tasca, malgrat que 73 anys
siguin dignes d'una ben merescuda
jubilació, perquè sap que les seves
visites als malalts són
insubstituibles. I que sigui per
molts d'anys!

Catalina Font
Coloma Julià
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De sants, remeis i totes herbes  

Aquest mes la calor es deixa sentir
amb intensitat i no convida a fer massa
feina, (per abc() aquesta revista de dos
mesos en fa un), per-6 ses garbes sein a
s'era i s'han de batre, ara que això era un
temps, perquè avui en dia, amb la
maquinaria moderna, el poc que tenen
sembrat seguen i baten amb la mateixa
passada. I "oh tempora oh mores!" la
feina es ara a s'Arenal en Hoc d'esser a
foravila.

J uliol i Agost són els mesos més
pròdigs amb Sant nostrats, així i tot el
primer Sant que trobam es Sant Fermi,
dia 7, poc invocat a casanostra però molt
conegut per com se celebra la seva festa a
terres navarres. Dia 10 es Sant Cristòfol,
patró dels banyistes i també de s'Arenal
com a Hoc que tants n'acull a l'estiu.

Antigament caminants i vianants
l'invocaven perquè els asseguras de
morir a casa seva i no pels camins.

A la república de Venecia hi havia
imatges delS ant per tot arreu amb la
finalitat de protegir els seus Dux
d'accidents; la mare del rei Humbert
d'Italia que n'era molt devota rotava dins
el seu auto una imatge de Sant Cristòfol
perquè la protegís com havia protegit
temps enrera els Dux de Venecia; aquest
acte de devoció es va estendre fins a
convertir-lo en patró dels automobilistes.

Sabem d'un glosador que l'invocava
per questions més prosaiques:

Sant Cristòfol glorieis
ja podeu estar avinent
que sols un gegant com vos
pot salvar s'Ajuntament.

Creim que aquesta invocació no ha
perdut gens de vigencia, veis si no la
versió que d'aquesta glosa ha fet un amic
lector:

Sant Cristòfol gloriós
dins ca nostra hi ha un animal
nomes un gegant com vos
podrà salvar s'Arenal.

Dia 15 es Sant Bonaventura, es fa una
missa solemne al Convent per tal
d'honorar el titular de l'església i patró
del col.legi, s'ha de dir que abans del
concili aquesta festa era dia 14.

El sen demà, dia 16, es la mare de
Deu del Carme, patrona de la gent
marinera; si bé aquesta advocació es
recent a ca nostra i pareix esser que es

una importació de la gent marinera
d'indrets de parla no Catalana. Malgrat
això diversos llocs de la nostra costa la
tenen per patrona i celebren processons
maritimes el dia de la seva festa.

Amb Santa Margalida, dia 20, la calor
comença a empènyer de bon de veres i
ho fa durant un mes, d'aquesta calorosa
mesada se'n fa ressò el nostre refranyer:
"Sa monja l'encén i el frare l'apaga",
malgrat Santa Margalida, la penitent de
Betania, no fos monja.

Dia 21 es Santa Praxedis, patrona
menor de Mallorca. Pareix esser que
quan el rei En Jaume vengué a conquerir

duia amb ell unes relíquies de la
santa i a ella se li atribuí bona part de
l'exit d'aquella campanya; en vista
d'això, el rei deixà les relíquies a Ciutat,
d'així que Santa Praxedis sigui patrona
de Mallorca i també, per concessió de
l'esmentat rei, patrona dels paraires
mallorquins.

Les dones que tengueu infants i voleu
que aquest tenguin una bona cabellera,
tallau-los els cabells el dia de Santa
Magdalena, dia 22, ja que aquesta Santa
és considerada advocada del cabell per
haver eixugat amb ells els peus del Bon
Jesús; i per haver-los untat amb ungüents
balsàmics també la tenen per advocada
els apotecaris, els herbolaris i els
aromaires.

Dia 25, Sant Jaume, hi ha festes a
s'Estanyol per honrar el seu patró i
antigament tal dia, moites famílies
llucmajoreres iniciaven l'estiueg a
s'Arenal.

Dia 26 es Santa Aina, Patrona del
Santuari de Gracia i

... Santa Ama es sa padrina
del nostre Bonjesuset.
i hi ha un detall encara
que li dona un to niés fi
i es que Santa Aina es sa mare
de sa madona d'aquí.

para ules del pregó que va escriure el
mestre Joan Xamena per a la festa que es
va fer durant molts d'anys al santuari,
pregó que acabava així:

aquí s'acaba es pregó
escrit sense dir cap mena
i firmat dins Llucmajor
el dia de més calor
per mestre Joan Xamena

Les llucmajoreres creuen que la
imatge que hi ha de la Santa a Gracia es
advocada per fer torbar casador.
¿Quantes n'hi deu haver que hi han anat
a clavar-hi agulles?

"Dijous fou Santa Praxedis, patrona
menor de Mallorca. Divendres Santa
Magdalena, la penitent de Betqnia. Ahir,
Sant Plume Apòstol -Jaume nomia el pare-
Avui, Santa Ana -Ana li deien a l'àvia
Creus-.

Dijous... Dijous en el vell refectori del
convent de Santa Magdalena, a Ciutat, la veu
primfilada de la monja setmanera llegirà, en
dolc llatí incomprès: Valdemuza in insula
majori Baleari Beatae Catalinae Thomas
Virginis Canonissae Regularis in Monasterio
Palmensi quarn virtutibus conspicuam et
singus fulgentem Pius VI Pontifex Maximus
in Beatorum numerum retulit (1) i les
canongeses agustines, germanes de Sor
Tomasseta rompran amb aplaudiments i
visques, i, amb alegria infantívola, deixaran
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la lectura preceptuada i faran festa...
... festa a la Santa, una santa que -coses

de Déu- sempre sera per Mallorca la Beata".
Per explicar-vos la festivitat de dia 28

no hi havia millors paraules que les que
digué Mossèn Baltasar Coll al pregó de
les festes de Santa Catalina Thomás de
l'any 1971, a Valledmossa.

El mes s'acaba amb els Sants Abdó i
Senen, dia 30, patrons d'Inca. Aquests
Sants tenen relació amb Llucmajor
perquè els teixidors de llana del nostre
poble formaven confraries a part baix
l'advocació d'aquests Sants.

Dia 2 d'agost, Cs la mare de Deú dels
Angels, patrona de Pollença, on
commemoren la victòria dels pollencins,
encapçalats per Joan Mas davant les
tropes del pirata Dragut. A Llucmajor, tal
dia com avui, es feia una fira on a més de
pomes i terisses es venien siurells.

Els afeccionats a l'astronomia
procurau estar ben desperts la nit de dia
10 per tal de veure "les llàgrimes de Sant
Llorenç", que en realitat són restes d'un
cometa que per devers Sant Llorenç
cauen dins l'atmósfera terrestre, com
estels filants, a causa que la Terra entra
dins la seva òrbita.

Les persones que vulguin curar de
cremat amb la saliva, abans dels set anys,
han de fer el dijuni de Sant Llorenç
consistent en no menjar ni beure aquest
dia res que hagi tocat foc, ni hagi estat
manipulat per eines tocades per foc.

El segon diumege, enguany dia 14, es
Santa Càndida. Altre temps la festa
començava el diumenge abans, quan els
xeremiers, convidadors i bergantells
sortien a "fer les taules" posant en bon
mati murta fresca a les baules dels
portals de les cases. Actualment es manté
encara el costum de penjar la bandera al
campanar de l'església. I de Santa
Càndida poques coses a dir: Corregudes,
Focs, Revetla i gelat a Can Moi,
programa que des de fa molts d'anys és
invariable.

Dia 15 és la Mare de déu d'agost,
anomenada també Mare de Déu Morta o
de les Alfabegueres pel fet que a molts
esglésies es posa la imatge de la Mare de
Déu ajaguda damunt un flit i aquest
s'engalana amb bellveures i alfabegueres.
En el Convent, en canvi, tal dia com avui
obrin el sepulcre que hi ha als baixos del
retaule de Sant Roc per tal de mostrar la
Mare de Déu Morta.

Dia 20, fan festa tots els fills de Rei de
les rondalles, és Sant Bernat, i com deiem
per Santa Margalida marca la fi de les
calors fortes de l'estiu.

En aquest mes encara hi trobam: dia
24 Sant Bartomeu, patró de Montuïri, on

hi ballen els cossiers i el dimoni. Dia 28
Sant Agustí, patró de Felanitx. Dia 29 la
degollació de Sant Joan, festa coneguda
popularment com "Sant Joan Degollat" i
ja per acabar, dia 31, Sant Ramón Nonat a
qui s'invoca perquè l'infant surti tan dolç
com ha entrat.

A l'hivern els pagesos tenen temps
per descansar no així l'estiu que tenen
una feinada. El Juliol és la plena de les
figues flors que enguany s'han avançades
-per Sant Pere ja en podien collir un
parch de paners- també Cs el temps de
tota casta de prunes i peres, i a l'horta
melons, síndries, albergínies, mongetes
tendres i prebes i domatigues per fer un
bon trempó. Les rares saons d'aquest
mes son dolentes per les vinyes: "si vols
veure ton dol mira ta vinya pel juliol", en
canvi són bones pels arbres de garriga i
les figueres de moro.

Per Santa Margalida els qui vagin a
collir laótils per fer gelat d'aquell tan bo
veuran que la garrova és tenyida.

El tercer diumenge de juliol, dia 17
comença la caça del conill. També Cs el
temps de caçar perdius a la cameta
modalitat que no malmena gens
l'equilibri ecològic- i es que consisteix en
encalçar-les quan el sol pica i sols fan una
volada i quan acaben l'alè s'assalen en
terra. El caçador té èxit si no acaba l'alè
abans que la perdiu.

Dins l'Agost, que és un mes més sec
que un os, va bé si plou, les saons, si en
fa, són bones per tot especialment pels
esclatasangs que han de néixer dins
l'octubre. Es hora de començar a llaurar i
preparar el guaret per l'any que ve. Si
llaurau per Sant Joan Degollat no
naixeran calcigues ni vinagrella. Es
poden sembrar bledes, colsfloris, cols,
pastenagues, remolatxa i ferratges. Si se
sembren els xítxaros per la mare de Déu
d'agost no els piquen els gorrions, també
podeu fer planter de ceba i si la sembrau
el dia de la mare de Déu dels Angels serà
madura per Sant Miguel.

A final de mes el temps se sol
desbaratar i pot fer qualque
tamburinada. Diuen que els dies d'agost
que fa boira, els mateixos dies d'abril de
l'any que ve sol ploure.

Els amables lectors que han tengut la
paciència de llegir-nos al llarg d'aquests
mesos veuran que hem arribat a l'agost,
acabant així el cicle anual. Es el nostre
desig que el que hem anat explicant us
hagi servit de qualque cosa, si més no per
fer la mitja, recordant contarelles dels
padrins. Aquí teniu el darrer remei que
per fer-lo més solemne l'hem triat en
vers:

Siguis jove, siguis yell
no oblidis aquest consell
remulla't al mar la pell
quan l'estiu vinga.

Deus prendre si vols fer anys
de sis a vint-i-tres banys
per temporada
per molt que en tenguis desig
si en prens vint-i-tres i mig
ja ets home a l'aigua

No esperis mai el novembre
banyar-te, que és massa just.
Del juliol fins al setembre
és millor i dona més gust.

Els peixos deus imitar
ni en banyera ni en piscina
hi estan bé com en el mar
el pagell i la sardina

i perquè seguesquin estant-hi bé per molt
de temps i per trobar l'any que ve la mar
i la platja tant o més netes que enguay,
no hi deixeu botches, paper, llaunes, etc.
tot això allà on està bé es dins un
contenidor o paperera. Si anau a cales
perdudes duis-vos-ne una bossa per
posar-hi el ferns. Si anau en barca seguir
els mateixos consells.

I no vos penseu que no ens
enrecordam de madò Coloma. I que feia
made) Coloma? ide)... se tapava es cul i
mostrava sa poma.

(1) A Valldemossa, a la major de les
illes Balears, Festa de la Beata Catalina
Thomás,Verge, Canongessa Regular a
un monestir de Ciutat, que, per
l'eminència de les virtuts i la fulgor dels
seus prodigis, fou inscrita per Pius VI,
Pontifex Màxim en el catàleg dels
benaventurats

Metereologia del mes de juny

Temperatura maxima 31,6 ° dia 1
Temperatura minima 10,6 ° dia 12
Maxima més baixa 21,2 dia 12
Minima més alta 21,2 dia 1
Pluges: 1,5 litres

Es Jai de Sa Barraqueta

Llunes del mes de juliol

3!)
Nova Creizent Plena Minvant
dia 8 dia 16 dia 22 dia 30

Lluncs del mes d'agost

Nova
dia 7 Creizent

dia 14 Plena
dia 21 

Minvant
dia 29       
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Oh, que de coses podem
aprendre o senzillament tenir en
compte, perquè més prest o Ines
tard ens trobarem amb algun fet al
qual podrem aplicar aquella cançó
o aquella daja que ens vendrà al
cap amb aquell motiu. El sol fet de
rimar ja fa que la retinguem en la
memória amb Ines facilitat.

A mi m'agrada recordar cançons
que fan referencia a les feines -pel
temps en que s'han de fer- o dins
quin temps s'han de situar les
coses, els fruits, per exemple; i així
ja tenim que per San Pere
enrevolten sa figuera i que després
de segar "... llavors van a arrosegar
es cul per ses tapareres". Realment,
enguany, per la calor que ha fet tots
els fruits han avançat la seva
maduració devers un mes.

Gloses i cançons

La lógica es present a totes les
cançons. Les cançons volen
demostrar i convencer. Ara que
hem sortit del mes de juny pensa
aquella que diu:

Sant Joan a vint-i-quatre
i Sant Pere a vint-i-nou
en el món no hi cap bou
que no sia fill de vaca.

D'al.lot tot el temps que vaig
tenir yells aprop, record que era
frequent sentir: "ja ho diu sa
cançó", i, inevitablement, se deia
aquella cançó que feia referencia al
fet del que s'estava parlant.

parlant del temps
meteorològic, adesiara vaig sentir
aquella decima referida al canvi
inesperat i repentí dins el mes de

juliol:

Dia deu de juliol
devers les onze es bona hora
vaig surtir un poc defora
per prendre una mica es sol,
i assuaixí sense consol
vaig dir: vaja un fred que cruix
i se posa a fer calabruix
tran gros com ous de galina
i a mumare i sa padrina
les va foradar es cambuix

Guillem Oliver

'MECA CENTRO INSULAR
1 ii Sin ir más lejos !!

 LLUCMAJOR

Tel. 66 2313 

 L
Plaça d'Espanya. 33 -1"

tp I

rt, Aún no sabes manejar	 "1
SOLUCIONALO 1

! un ordenador,
I

L ni escribir a máquina ?	 YA !!!!
	.)

CURSOS DE VERANO
Aprovecha tus vacaciones y ponte al clia
MECANOGRAFIA	 INFORMATICA
Iniciación. Niños de 9 a 13 años

Curso rápido AudioVisual
Auriculares en propiedad
para el alumno.
Aprendizaje fácil y rápido

Iniciación. Niños de 9 a 13 años
Iniciación. Estudiantes de BUP y IT
Cursos personalizados:
WINDOWS 3.1 - MS-DOS
PROCESADOR DE TEXTOS
BASE DE DATOS
HOJA DE CALCULO

Iniciación y
horario de

cursos sujeto
a la formación

de grupos
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L'Escolania de Lluc a favor de la cultura
1.- DUES PINZELLADES D'HISTORIA

De tothom és ben sabut que
l'Escolania de Lluc és una de les
institucions més antigues de Mallorca.
Les seves referències històriques de
què actualment disposam ens
remunten fins a l'any 1485. Ens
assabentam que per aquelles dades un
nin blau, en Pere Gari, arriba a ser
prevere després d'haver estudiat al
Santuari. Abans del 1531, ja trobam
indicis dels primers escolans que amb
les seves veus blanques cantaven a la
mare de Déu de Lluc en nom de
Mallorca. Pere) fou el papa Climent VII
qui atorga una butlla que aprova uns
estatuts que redactà el Prior de la
col.legiata Gabriel Vaguer i el 25 de
setembre del mateix any s'establien
d'una manera oficial els "al.lots blaus
en nombre de sis, perquè cantassin
missa matinal a Nostra Dona de Lluc,
així com es feia a Nostra Dona de
Monserrat.

El poble de Mallorca en el decurs
de la história, fou qui cap el segle
XVIII els dona el popular nom de
"Blauets". Avui en dia els "nins blaus
de Lluc" sem reconeguts no sols a
Mallorca, sine) també fora de les
nostres fronteres. Les seves veus
angelicals ens fan sentir més a prop de
Déu.

Des dels inicis de la seva fundació
l'Escolania de Lluc fou una escola amb
una fisonomia molt pròpia. En un
document del S. XVIII queda escrit:
"l'escola era a la mateixa casa (al
Santuari) privilegi gairebé insòlit per
als infants". El Prior Vaguer, com els
seus successors tengueren cura de que
els nins de Lluc visquessin en un
ambient sà, que fomentàs una
adequada creixença i que cuidas de
totes les dimensions de la persona
humana.

Els Blauets d'aquell temps no
escatimaven temps per a
l'aprenentatge acadèmic i musical,
però com era de suposar també
gaudien d'uns moments d'esbarjo per
a jugar als classics jocs de bolles, a
baldufa, a conillons, a botar per les
nombroses rossegueres que envolten
el Santuari, i per trescar pels diversos

caminois amagats del gran bosc de la
Serra de Tramuntana. Els Blauets
d'aquell temps semblaven cabrides
que amb un aire festiu i juvenil
trescaven per les muntanyes, menjant-
hi els fruits que la natura amb la seva
saviesa i generositat els oferia com si
fos un regal caigut del cel.

El Prior així com la resta dels
col.legials de Lluc també varen
preveure que els nins de l'Escolania
tenguessin uns mestres adients; per
això a l'ordinari 11,6° demana que els
preveres que aspirin a ser col.legials i a
instruir els nins blaus sàpiguen
raonablement gramàtica i cant.
Aquests eren els requisits
indispensables per a poder ser
educadors i professors dels Blauets de
Lluc.

Al llarg de la seva história,
l'Escolania ha passat per diverses
époques, en algunes ocasions
esplèndides i en altres decadents. Pere)
mai s'ha deixat de cantar a la qui és la
Patrona de Mallorca: La Mare de Déu.

Avui l'Escolania continua fidel als
seus principis basics: Donar culte a la
Mare de Déu i treballar perquè la
nostra cultura i el nostre tarannà com a
poble siguin els principis fonamentals
que mouen el cor de tots els
mallorquins. Tanmateix estimar la
nostra cultura i lluitar per mantenir-la
viva i sentir-la a flor de pell és ben
propi dels qui dia a dia vetllen perquè
ningú no ens pugui prendre all') que
ens identifica com a poble i allò que
amb tanta de força i radicalitat
visqueren els nostres avantpassats,
passats, tot desitjant que ningú no ens
ho pugui fer mal bé.

2.- L'ESCOLANIA, UNA FAMÍLIA
QUE DIÀRIAMENT PREGA

Els nins que avui viuen a
l'Escolania ben segur que respiren un
ambient que els fa sentir poble; pèro
no només poble que estima la nostra
cultura, sinó també la nostra fe. Els
Blauets creixen en un ambient religiós
sà. Diàriament, tot just després
d'aixecar-se i fer el Hit, talment com si
fossin ocells que piulen i canten la
frescor del nou dia, els Blauets adrecen

unes paraules d'alabança al Déu de la
vida. També a les 11'15 i a les 20'30
envoltats de centenars de turistes que
han arribat al cor de la muntanya per
escoltar-hi les seves blanques veus.

Els nins que estudien a l'Escolania
és ben segur que senten el batec dels
qui estimen i Iluiten per fer un món
més just, pere) també respiren l'aire
fresc i pur de la muntanya. Són molts
els visitants que arriben a Lluc i
comenten a cau d'orella: "Quin
privilegi tenen aquests nins!. Entren de
ben petits i quan surten són joves ben
preparats per respondre amb
maduresa i saviesa als problemes que
ens presenta la vida... a més de tenir
uns bons coneixements musicals: cant
coral, solfeig, tocar algun instrument, i
uns bons estudis acadèmics".
Tanmateix un ensenyament en grups
reduïts proporciona un aprenentatge
més personalitzat, la qual cosa
proporciona un millor rendiment
escolar.

Els nins que estudien a l'Escolania
saben prou bé que el motiu de la seva
estada a Lluc, a més a més d'estudiar,
és cantar a la Mare de Déu i estar al
servei dels actes litúrgics del Santuari,
la qual cosa fa que els Blauets visquin
a Lluc. Ben segur que aim!) suposa un
petit sacrifici tant per part dels nins
com també dels seus pares, però
aquest esforç es veu recompensat
gracies a l'ambient de germanor i
fraternitat que hi ha entre els Blauets.
Els qui treballam directament amb els
Blauets sabem prou bé que el punt de
referència més important pel nin ha de
ser la familia, perquè és la primera
entitat educativa. Pere) tot i així, a
l'Escolania es viu en un ambient d'una
gran familiaritat i germanor. Sovint
s'acostuma a dir que l'Escolania és una
familia gran.

Com és de suposar l'equip
pedagògic que treballam directament
amb els Blauets feim tot el possible
perquè aquest estil familiar i fraternal
que caracteritza Lluc i l'Escolania cada
dia sigui més atraient. És per aquest
motiu que es segueix una metodologia
i pedagogia que contempla el nin en
tota la seva dimensió...
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3.- UN APRENENTATGE AMB LA
NOSTRA LLENGUA

El col.legi "Escolania de Lluc" des
de 1977 imparteix l'ensenyament en la
nostra llengua, essent per tant,
capdavanter de les escoles
mallorquines en l'aprenentatge en
català. Es pot dir que aquesta iniciativa
d'amor a la llengua es covava des de
feia molt de temps. Les revistes
"Cavall fort", les "Rondaies" de
Mossèn Alcover, la "Minyonia d'un
infant orar i redid() de centenars de
fulls que portaven per títol: "Com
llegir i escriure la nostra llengua" creà
un ambient que afavorí el pas de
parlar en català no sols al pati, al joc,
als moments d'esbarjo, sinó que també
formás part de la vida acadèmica de
l'Escolania. Es pot dir que
l'ensenyament en català a l'Escolania
influi molt a crear una nova
consciència de pertinença a un
determinat país.

Ja han passat 17 anys d'aquells
intents i esforços per ensenyar,
aprendre i estimar la nostra Ilengua.
Avui l'Escolania continua fidel a
aquests principis i estam segurs que el
camí recorregut ha fet possible que el
nostre pais tengui una fisonomia i un
tarannà propis.

4.- AMOR A LA NATURA

Ja hem dit anteriorment, encara
que fos d'una manera molt breu, els
avantatges de ser Blauet. Entre d'altres
coses viure a Lluc afavoreix un
creixement en contacte ben directe i
lliure amb la natura, això fa que els
nins blaus l'estimin i tenguin una
especial sensibilitat i una certa
delicadesa envers ella, perquè saben
que és obra de Déu i com a tal cal
estimar-la i respectar-la. Quan arriba
la primavera i les classes s'han
acabades sortim a trescar pel bosc on
sentim el cant harmoniós dels ocells o
hi contemplam les diverses plantes
autòctones que creixen gratuïtament
per les diverses tanques i carreranys
que envolten el Santuari. I quan arriba
l'hora, i de bona gana, els blauets van
a netejar el Jardí Botànic del Santuari.
És de suposar que quan els Blauets
lleven un batzer o una branca seca van
ben alerta a tallar una alzineta o un
xiprell que just acaba de néixer,

perquè ells saben 13,6 que més envant
embelliran el nostre paisatge
mediterrani.

El sentit ecològic està ben arrelat en
el cor dels Blauets. Com Francesc
d'Assis, els nins de Lluc guarden un
amor entranyable a la nostra mare
natura. Els educadors que treballam
com altres valors. Ells, així com es van
fent grans es nodreixen d'una gran
descoberta: que la mare terra és obra
esplendorosa del Creador en la qual
s'inscriven visiblement les petjades de
Ia seva bondat.

5.- L'ESCOLANIA I EL CANT

No podem acabar aquest article
sense esmentar la importància que té
el cant a l'Escolania. Des de les
civilitzacions més antigues,
principalment la grega, fins als nostres
dies, el cant ha estat un element de
comunicació i expressió. Segons els
tipus de sons i de melodies que es
cantaven, sobre tot a Grécia, es
transmetien diversos sentiments:
amor, alegria, tendresa, odi, etc. En el
món cristià quelcom de sembrant
visqueren els primers cristians. Quan
es reunien per a pregar i per a celebrar
els seus actes litúrgics, el cant era tan
important com la paraula. Sant Agustí
afirmava que el qui canta prega dues
vegades.

Aquest desig de cantar en forma de
pregària en nom de tot el poble
mallorquí és ben propi dels Blauets.
Talment com un rossinyol que canta a
trenc d'alba, els nins blauets de Lluc
fan de les seves veus angelicals una
alabança continuada davant la mare
de Déu, com si fossin una espelma que
escalfa els milers de pelegrins que
arriben a Lluc, amb el desig de trobar-
hi un poc de hum per a les seves vides.
Els Blauets s'afanyen per aixecar
davant el trono de la Moreneta
pregària i lloances.

Aquest desig de cantar cada dia al
mati i a la posta del sol obliga
l'Escolania a un assaig constant per
conrar les seves veus. És que la música
en la formació dels Blauets ha tengut,
des de sempre un especial èmfasi,
perquè com ens ha demostrat la
psicologia influeix molt a formar
persones més sensibles i obertes a tots
els camps de la vida, sobretot al camp
de l'Esperit.

Tots els Blauets tenen diàriament
classes de Llenguatge musical i estudi
d'un instrument: el piano, la flauta
travessera o un instrument de corda
com el violi. Tots aquests estudis
musicals tenen reconeixement oficial,
com si els fessin a un conservatori,
perquè l'Escolania a més a més de ser
un centre concertat d'Educació
Primária es també un centre
d'ensenyament musical reconegut pel
Ministeri d'Educació.

Finalment volem aprofitar per
comunicar a tots els nins mallorquins
que vulguin formar part de
l'Escolania, informar-los que ja es
obert el termini de les inscripcions pel
proper curs.

P. Miguel Mascaró
(Responsable de l'Escolania).

ESCOLANIA DE LLUC

Obertes les preinscripcions per al
curs 1994-95

DEMANAM
• Haver realitzat el Ir del segon cicle
d'Educació Primária (Tercer d'EGB)
• Nocions de solfeig
• Veu i l'oïda afinades, encara que no
hagin rebut cap educació especial.

OFERIM
• Els estudis oficials d'Educació
primária i el primer del segon cicle (de
4t a 8è d'E.G.B.) amb una bona qualitat
d'ensenyament i en el marc d'una
educació cristiana.
• Els estudis oficials de música:
solfeig, instruments i cant coral.
• Un ambient sà i obert, en contacte
amb la naturalesa i la creixença.
• Foment del coneixement de la nostra
llengua i cultura.
• Beques d'estudi.

Amb l'esforç d'un equip de
professionals sota la direcció dels
M.SS.CC.

PER A INSCRIPCIONS ADREÇAU-
VOS A:
Santuari de Lluc.
Telf.:	 Escolania 51 70 02

Santuari 51 70 25
• Centre concertat E. Primária - E.G.B.
• Centre reconegut d'ensenyament
musical de grau elemental.
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modalitat el nostre Ajuntament té vertaders
especialistes.

* * *

Els pressuposts peguen una bona estisorada als
capitols de fires i festes. Sant Cristòfol de s'Arenal ja
estrenarà restriccions que no han agradat gens a AST.

En J. Rabasco va criticar el retall i va anunciar que,
en actitud de protesta, no anirà a presidir els actes
festius. Es una llàstima, perquè la presidència quedara
coixa i decepcionarà a molts dels seus fans.

* **

Ja tenim pressupost municipal. Això sí, amb uns
mesos de retard, però ja en tenim. La barca és de més
de mil nou-cents milions de pessetes i l'òliba diu que
tot s'aguanta amb agulles de cap blanc.

L'informe de la depositaria inclús assegura que les
partides principals (ingressos) són molt "optimistes".
Per() això és igual si els doblers no arriben a caixa,
farem l'enèsima operació de crédit. Amb aquesta

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

CREDIT VIVENDA

AMB AVANTATGES

El mussolet, com sabeu, és un expert en camins i
caminois, i també vol esser un entès en barreres.
Pensant esser molt llest, va comprar unes barreres que
fossin bones d'obrir i qualque vegada se n'ha penedit.

El falcó, que és com el pare superior de tota la
penya, li ha fet un bon sermó. "No t'enfadis" (li ha dit)
per ventura les coses canviaran i no sempre els
milionaris de iot i aparcament seran els primers.

* **

L'Ajuntament no va dubtar gens en desvestir un
sant per vestir-ne una altre. Així va decidir que no hi
havia cap impediment per integrar l'Escola de Música
de l'Associació d'Amics de la Música dins la Xarxa
d'escoles de la CAIB.

Com si res, obrí les portes de les subvencions
oficials a aquesta institució privada sense mirar escola
de la Banda de Música. Només l'oposició socialista
intentà, sense aconseguir-ho, que no es consumàs la
discriminació.

* * *

S'Arenal està de gom a gom de turistes i visitants,
però ara això no és notícia. L'actualitat és Aquacity i la
pressumpta il.legalitat del seu restaurant, i el
capdavanter d'AST, Joaquin Rabasco no vol deixar
passar cama, malgrat que el conseller delegat del parc
sigui el director general de Turisme.

Tomeu Sbert tampoc no vol fer marxa endarrera i el
batle s'ha trobat enmig com el dijous. Ja veurem com
acabarà la tronada... diuen que es decidirà a mitjan
juliol.
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CD Espanya Primera Preferent

Miguel Mas, reelegit president
J.Q.

- Ho anunciàvem al
número anterior: Miguel
Mas Alba ha dimitit -el
passat 13 de Maig- com a
president de la Gestora del
CD Espanya. En aquesta
assemblea ordinaria de so-
cis, que tenia lloc a la sala
d'actes del nostre Ajunta-
ment, va quedar com a
president A. Cladera, dele-
gat de l'equip infantil,
abans que l'equip no fos
entregat a la Federació te-
rritorial Balear en vistes
que no va sortir cap candi-
dat. Pere) Cladera ja va dei-
xar ben clar que només
ocuparia aquest càrrec fins
dia 3 de juny, data en qué
es convocava una Assem-
blea Extraordinaria amb

l'única i imperiosa necessitat
de troba r un president per al
club llucmajorer.

Va arribar el dia de
l'assemblae i, tal com s'esdevenia en anys passats, en temps de Pep
MC•jer, Jordi Marti i el mateix Miguel Mas, aquest darrer s'hagué de fer
càrrec del club per segona temporada consecutiva, abans que l'esmen-
tat club no desaparegués.

En el moment d'escriure aquestes linees la temporada tot just ha
acabat per() ja podem anunciar que es intenció del reelegit president
que l'entrenador J. Llompart continui al front del CD Espanya aixi com
F. Magaña i A.Cladera siguin peces fonamentals de la directiva per a
l'organització de la temporada 1994-95.

Ens alegra que Miguel Mas continui com a president i sobretot si
compta amb Joan Llompart com a entrenador per la qual cosa li ofe-
rim, des d'aquestes plantes, el nostre suport i la nostra collaboració.

Miguel Mas Alba, reelegit nou president del
C.D. Espanya (Foto: Quintana)
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C.D. Espanya Primera Preferent

La Tercera Divisió, no
Quintana

Emoció fins al final en
el grup B pel que fa a
['equip que quedaria en
primer Iloc i jugaria, per
tant, la pròxima tempo-
rada, a Ill Divisió.

La Tercera Divisió, no
per al CD Espanya, i la
veritat es que més val ai-
xi perquè el club que ac-
tualment presideix Mi-
guel Mas no es troba en
condicions, ni económi-
cament, ni esportiva-
ment, per afrontar dig-
nament aquesta cate-
goria i endemés, en el
futbol modest més val ser
cap de rata que no cua
de lleó. La poca afició
que va al camp -
d'aquesta manera no es
pot anar a Ill Divisió- vol
veure que el seu equip
guanyi i la majoria de ve-
gades no li importa la
categoria en què milita i
si li importa, aquesta
gent hauria de donar
ajuts i aqui, ara per ara,
n'hi ha ben pocs que ho
facin.

Hem de dir, finalment,
en l'aspecte esportiu,
que el CD Felanitx va ser
el just vencedor del grup
i que el CD Espanya va
perdre l'opció de pujar a
causa dels seus propis
errors més que no per
merits dels altres perquè
el partit més fácil de la Ili-
ga, contra l'equip que
en tot moment va de-
mostrar ser el pitjor del
torneig, es va perdre a
casa contra el Sami de
Menorca.

Al número anterior
comenteivem i resumiem
dos partits d'aquesta Ili-
go d'ascens: Espanya-
Murer i Felanitx-Espanya,

ara ho farem amb els
quatre restants.

ESPANYA, 1
SAMI, 2

Espanya: Salvei (1), To-
mas (1), Corbalán (1),
Cosme (1), Jaume 91),
Ferretjans (1), S. Marti (1),
J. Clar (1), Magaña (1),
Malin (1) i Mõjer (1).

Canvis: A. Clar (1), per
Jaume.

Gois: 0-1, m. 25, Sito.
1-1, m. 42, Magaña. 1-2,
m. 86, Bagur.

Comentari: L'Espanya
va jugar molt nerviós du-
rant tot el partit, tot i que
portaven la iniciativa,
però el seu joc d'apro-
fundiment sempre era re-
tengut pels menorquins,
molt seriosos en la defen-
sa. Amb aquesta derrota
els homes de J. Llompart,
que jugaren bastant ma-
lament, feren una passa
enrera en les aspiracions
de jugar a Ill Divisió. Per
ventura la nota més posi-
tiva de l'encontre fou la
reaparició d'Antoni Clar
després de superar una
de les lesions que el va
mantenir apartat molts
mesos del terreny de joc.

MURER, 1
ESPANYA, 1

Espanya: Salvei (1),
Corbalán (1), Mas (1),
Cosme (1), Vicens (1), J.
Clar (1), S. Marti (1), Fe-
rretjans (1), Magaña (1),
Malin (1) i Mõjer (1).

Canvis: Mut (1) per
Mójer. Bonet (1) per Marti
i Jaume (1) per Corba-
lán.

Gois: 1-0, m. 43, Paye-
ras i 1-1, m. 55, Magaña.

Comentari: Una forta

defensa del CD Espanya
va evitar que l'equip
blanc i blau de Muro
acomplís l'objectiu mal-
grat que avançassin arri-
bant al descens. Aquest
gol de l'extrem esquerre
Payeras va ser neutralit-
zat per un altre de Ma-
gaña, el màxim goleja-
dor espanyista de la lliga
i també d'aquesta fase,
que va posar justicia al
marcador.

ESPANYA, 3
FELANITX, 1

Espanya: Salve' (3),
Tomàs (3), Mas (3), Cos-
me (3), Vicens (3), Ferret-
jans (3), S. Marti (3), J.
Clar (3), Magaña (3),
Marin (3), Mójer (3).

Canvis: Andreu (3) per
J. Clar. Mut (3) per Malin.

Goles: 1-0, m. 6, Mg-
jer. 2-0, m. 11, Mõjer. 3-0,
m. 65, Magaña (p) i 3-1,
m. 74, Borreis.

Comentari: Bon partit
del CD Espanya que va
superar al Felanitx en un
encontre que es va ca-
racteritzar per l'esportivi-
tat de tots dos conjunts,
dada que hem de des-
tacar si tenim en compte
com de fort jugaven els

homes de J. Llompart i S.
Bauçei, "Bussi". En el te-
rreny de joc el quadre lo-
cal va ser clarament su-
perior i el partit hagués
pogut acabat amb un
golejada escandalosa
com la que va fer a la
confrontació d' ambdós
equips durant la lliga.

SAMI, 1
ESPANYA, 1

Espanya: Salve' (2),
Tome's (1), Mas (1), Cos-
me (1), Vicens (1), Ferret-
jans (2), S. Marti (1), J.
Clar (1), Magaña (2),
Marin (2) i Mõjer (2).

Canvis: Andreu (1) per
Vicens. Corbalán (1) per
Andreu i A. Clar (1) per J.
Clar.

Gois: 1-0, m. 38, Marti i
1-1, m. 42, S. Marti.

Comentari: Reparti-
ment de punts a Menor-
ca, la qual cosa va dei-
xar descontents els dos
equips, el d'Epifanio Me-
dina per no haver guan-
yat ni un sol encontre a
casa en aquesta fase
d'ascens, i al de J. Llom-
part per no haver acon-
seguit l'objectiu d'ascen-
dir.



C,F Llucmajor

Campions!!

C.F. Llucmajor campió de la fase final de Tercera Regional,
temp. 1993-94 (Foto: Quintana)

FASE FINAL TERCERA REGIONAL

1. LLUCHMAYOR 	 10 7 0 321 13 14 +6
2. Atio. Victoria 	 10 6 2 2 20 10 14 +4
3. Pla de Na Tesa 	 10 3 5 2 20 16 11 +1
4.Son Von 	 10 3 2 5 20 22 8-2
5. Mariense 	 10 3 2 5 24 29 8-2
6. Büger 	 10 2 1 7 17 32 5-5

ESPORTS
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Quintana

El CF Llucmajor presidit
per B. Paniza i entrenat
per Leónides Gil, "Leo",
s'ha proclamat campió
de la fase final de Tercera
Regional la qual cosa li
donarà oportunitat de ju-
gar, la propera tempora-
da 1994-95, a II Regional.
Donam, des d'aquí, en
nom de tot l'equip de
"Llucmajor de Pinte en
Ample" la més sincera fe-
licitació a tota la família
vermellona, jugadors, tèc-
nics, directius, socis i afi-
cionats.

Des de la nostra darre-
ra infomació, la del mes
de maig, han canviat poc

les coses per al club Iluc-
majorer, perquè des
d'aleshores ha comandat
Ia Iliga -ho va fer, pràcti-
cament, des de la prime-
ra jornada- a causa d'uns
resultats òptims que li do-
naven, com hem dit
abans, la primera posició
d'aquesta Iligueta, enca-
ra que aquest primer Hoc
fou igualat per punts amb
el R. La Victòria. A l'equip
de Llucmajor li va corres-
pondre el campionat grti-
cies al golaveratge direc-
te amb el qual superava
al quadre de s'indioteria
encara que creiem que
aquest equip (R. La Victò-
ria) i el Pla de Na Tesa
també ascendiran.

RESULTATS FASE FINAL TER-
CERA REGIONAL 1993-94

I VOLTA

Llucmajor 3 - Pla de Na
Tesa 1
Marid 3 - Búger 5
Son Verí 1 - Rt. La Victòria
1

Pla de Na Tesa 3 - Son Verí
1
Búger 1 - Llucmajor 3
Rt. La Victòria 3 - Marià 0

Pla de Na Tesa 3 - Búger
Llucmajor 4 - Rt. La Victò-
ria 2
Son Verí 4 - Maria 1

Son Verí 5 - Búger
Rt. La Victòria 3 - Pla de
Na Tesa 0
Marià 2 - Llucmajor 3

Búger 1 - Rte. La Victòria 4
Pla de Na Tesa 2- Mariti 2
Llucmajor 2 - Son Verí

II VOLTA

Pla de Na Tesa 3 - Llucma-
jor 0
Búger 4 - Marià 6
Rt. La Victòria 2 - Son Verí,
1

Son Verí 3 - Pla de Na Tesa
3
Llucmajor 2 - Búger
Marià 1 - Rt. La Victòria

Búger 1 - Pla de Na Tesa 1
Rte. La Victòria 1 - Lluc-
major 0
Marià 5 - Son Verí 2

Búger 4 - Son Verí 1
P. de Na Tesa 1 - Rt. La
Victòria 1
Llucmajor 3 - Marià

Rt, La Victòria 3 - Búger 1
Maria 3- Pla de Na Tesa, 3
Son Verí 2 - Llucmajor 1

CLASSIFICACIÓ FINAL
1993-94

CENTRE RECONEIXEMENT 	
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

CENTRE OFTÀLMIC

Dra. Cristina Bofill

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT DILLUNS I DIJOUS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 21 hs.	 Tel. 66 22 82

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A
	

Dilluns i Dijous

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
	

de 17 a 20 hs.
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Juvenils CD Espanya

Al final no ha pogut ser

Juvenils CD Espanya, Temp. 1993-94 (Foto Quintana)

J.Q.0

Trenta-quatre jorna-
des no han bastat per-
qué els nostres represen-
tants salvassin la cate-
goria i si és com va afir-
mar en un principi la Fe-
deració Territorial balear,
que davallaven els qua-

tre darrers equips, els ju-
venils espanyistes hau-
ran de jugar a II Regio-
nal la próxima tempora-
da.

La cosa ja va co-
mençar malament,
quan era entrenador A.
Barceló Rosselló. L'equip
va arribar a ocupar els

darrers 'loos de la classifi-
cació fins que va arribar
Miguel Jaume LluII, va
ser a la setena jornada
(24-10-93) i l'Escolar de
Capdepera i Cala Ratja-
da va ridiculitzar (7-0) a
l'equip Ilucmajorer. Tot i
que a partir d'aquests
moments l'equip va mi-

Morar una mica, final-
ment no va poder salvar
la categoria malgrat els
esforços de M. Jaume.

No s'han de cercar
culpables; simplement
podem dir que això va
anar d'aquesta manera
i que la categoria de Pri-
mera Regional ha estat

Tallers
MARINA

PEUGEOT - TALBOT
Agent Oficial

C/ Marina, 104 - TeL 66 05 21
Exposició i venda: C/ Marina s/n

LLUCMAJOR

DESCUBRA AHORA...

L'Agència d'Assegurances de TALLERS MARINA
vos comunica que ara també fa assegurances

sanitàries amb descomptes especials. INFORMAU-VOS!

ZURICH
SEGUROS

°46Ale4
ItrArevreta ,,or■Co.r.
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P. Arrabal 13 - Espanya 1 	 CLASSIFICACIÓ FINAL LLIGA 1993-94
Espanya 4 - Margalida 3
Génova 3 - Espanya 1
Espanya 1 - Gesa Alcú-
dia 2

superior al nivell de
l'equip. De totes formes
s'ha d'afegir que els ju-
venils varen davallar
amb tota dignitat i varen
Iluitar fins al darrer partit,
com ho demostren els
resultats.

RESULTATS LLIGA 93-94

I VOLTA

So Iler 4 - Espanya 1
Espanya 1 - Atc. Balears
2
Son Roca 6 - Espanya
Espanya 4 - Petra 0
La Salle 5 - Espanya 1
Espanya O - R. Calvo 4
Escolar 7 - Espanya
Espanya 1 - Murense 2
V. de Lluc 6 - Espanya
Espanya 1 - Sant Fran-
cesc 2
Espanya 2 - BT. R. Llull 4
Arta 2 - Espanya
Espanya 1 - Beta 4

[I VOLTA

Espanya 2 - Sailer 0
Atc. Balears 1 - Espanya
1
Espanya 2 - Son Roca 3
Petra 2 - Espanya 1
Espanya 3 - La Salle 4
R. Calvo 3 - Espanya 1
Espanya 8 - Escolar 2
Murense 1- Espanya 1
Espanya 2 - V. de lluc
Sant Francesc 1 - Espan-
ya
Bt, R. LiuII 3 - Espanya 2
Espanya 2 - Arta 0
Beta 3 - Espanya
Espanya 2 - P. Arrabal 0
Margalida 3 - Espanya
Espanya 4 - Génova 3
Gesa Alcúdia 3 - Espan-
ya 3

At. Baleares 83 34 26 5 3 114 39
P. Arrabal 82 34 26 4 4 108 27
Beta 80 34 24 8 2 103 20
V. de Llut 65 34 20 5 9 76 55
R. Calvo 62 34 18 8 8 83 37
S. Francisco 52 34 15 7 12 88 67
La Salle 52 34 15 7 12 85 68
B.R. lid 51 34 14 9 II 63 64
Murense 45 34 12 9 13 67 68
&Oiler 43 34 12 7 15 57 71
Son Roca 41 34 10 II 13 66 71
Gesa- Alcudia 3834 10 8 16 54 71
Escolar 36 34 10 6 18 54 75
Artá 35 34 10 5 19 56100
España 28 34 8 4 22 53 98
Margaritense 25 34 7 6 21 44 79
Génova 21 34 5 6 23 53 106
Petra 18 34 5 3 26 50 158

íç' )A _J {LCYA\           

(

C/ MELIÀ, 3 LLUCMAJOR

JOIERIA I RELLOTGERIA

Ens visiti, ens demani
preu i compari.

Tenim els millors preus!
Novetat especial:
Fotos gravades en

plaques d'or
Plaça. Espanya_, n. 24 - Tel: 66 16 02 (1.luerriájor)



Quintana Castell

Després d'una Higa en
qué el conjunt dirigit per An-
toni López, que es va posar
en front de l'equip després
de la dimissió de Sebastià
Barceló, sempre va ocupar
el bloc dels primers; final-
ment, han quedat, de ma-
nera ben Hilda classificats
en quart Hoc, del grup B de
Segona Regional.

Els resultats i la classifica-
ció final dels nostres cadet-
tes ha estat la que us oferim
tot seguit.

RESULTATS DEL CAMPIONAT
DE LLIGA 93-94

I VOLTA

Can Picaforf 2 - Espanya 3
Espanya 1 - S'Horta
Ses Salines 0 - Espanya 8

Espanya 5 - Vilafranca 2
Barracar 2 - Espanya 2
Espanya 3 - Petra 1
Porto Cristo 1 - Espanya
Felanitx 5 - Espanya 1
Espanya O - Escolar 1
Colónia 2 - Espanya 5
Espanya 3 - Algaida 1
Olímpic de M 4 - Espanya
Espanya 4 - Santanyí 1

II VOLTA

Espanya 1 - Can Picafort 2
S'Horta 2 - Espanya 2
Espanya 7 - Ses Salines 1
Vilafranca O - Espanya 8
Espanya 3 - Barracar 1
Petra 1 - Espanya 3
Espanya 3 - Porto Cristo 2
Espanya 1 - Felanitx 2
Ecolar 2 - Espanya 1
Espanya O - Colónia 2
Algaida 2 - Espanya 6
Espanya 1 - Olimpic de M
Santanyi O - Espanya 4

CLASSIFICACIÓ FINAL LLIG A 1993-94

1.ESCOLAR  26 23 2 1 93 17 71 +20
2. Felanitx 	 26 19 4 3 76 21 61 +16
3. Santanyl 	 26 16 4 6 78 38 52+11
4. España 	 26 16 2 8 75 39 50 +9
5. Porto Cristo 	 26 15 4 7 75 37 49 +6
6. S'Horta 	 26 13 3 10 66 42 42 +2
7. Petra 	 26 11 5 10 57 55 38 -2
8. Colonia 	 27 11 1 15 48 97 34 -3
9.OlTipic 	 26 10 4 12 62 63 34 -3

10. Barrow 	 25 10 2 13 49 53 32 -2
11. Can Picafort 	 26 9 4 13 48 41 31 -4
12.Algaida 	 .26 6 1 19 53 95 19 -8
13.Ses $alinas 	 26 3 0 23 31 112 9 -20
14. Vlafranca 	 26 2 0 24 21 132 6 -22
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Infantils CD Espanya
	

Cadetes CD Espanya

J.J. Riutort, "Riu", 	 Un brillant quart Hoc
una tasca ben realitzada

Infantils CD Espanya, Temp. 1993-94 (Foto: Quintana)
Cadets, CD Espanya. Temp 1993-94 (Foto: Quintana)

Joan Quintana

No parlàvem dels Infan-
tils del CD Espanya des del
passat mes de desembre, i
la veritat es que ens sap
greu però la manca d'es-
pai ens obliga a deixar co-
ses sense publicar tot i que
la nostra intenció no es
aquesta. 1 dic que ens sap
greu perquè no hem pogut
donar més informació dels
nostres infantils. 1 es que ja
ho vaig dir i no em costa
tornar-ho repetir: sent una
profunda admiració per JJ
Riutort -"Riu"- com familiar-
ment l'anomenen els seus
al.lots, i es que amb les fa-
cilitats que ens va donar i
segur que ens n'hagués
donat més si les hi hagues-
sin demanat, no costa
gens de donar informació.
Paga la pena de continuar
amb exemples com el seu,
però tampoc no volem
oblidar Pere López que
amb la seva tasca, calla-
da, ha estat una gran aju-
da per al primer entrena
dor. Repetim, per a mi, JJ.
Riutort "Riu" es una assegu-
rança d'una tasca ben re-
alitzada.

A continuació us oferim
els resultats i la classifica-
ció d'aquest campionat
de lliga 1993-94 de II Regio-
nal infantil.

RESULTATS LLIGA 1993-94

I VOLTA

Espanya 8 - Algaida 0
Porto Cristo 3 - Espanya 2
Espanya 9 - Barracar 1
Porreras 4 - Espanya 4
Espanya 1 - Can Picafort
La Salle M O - Espanya 4
Espanya 2 - Manacor
S'Horta 3 - Espanya 9
Espanya 6 - Santanyí
Montuïri 3 - Espanya 2

II VOLTA

Algaida 1 - Espanya 5
Espanya 1 - Porto Cristo 2
Barracar 2 - Espanya 5
Espanya 6 - Porreras 1
Can Picafort 3 - Espanya 2
Espanya 7 - La Salle M 2
Manacor 2 - Espanya
Espanya 5 - S'Horta 2
Santanyí O - Espanya 5
Espanya 3 - Montuïri

CIAS. FINAL LLIGA 1993-94

EQUIPO 	 PTOS PJ PG PE PP GF GC

Porto Otto 52 22 16 4 2 102 25
22 16 3 375 19

49 22 16 1 5 99 38
....................... 45 22 13 6 3 84 36

44 22 14 2 6 93 36
.$ 22 10 4 8 51 31

'32 22 10 2 10 49 65
•ftweras 17 22 5 2 15 46 90
Algaida 1522 4 3 15 37 91
Vona 	 15 22 3 6 13 38 105

, Barracar 12 22 3 3 16 23 98
La Salle Man. f 122 3 2 17 46 109



Andreu Mas i Edi Huertas (Foto: C.Font)

LES SEVES VACANCES D'ESTIU
AMB VIATGES XALOKI

I ara tarraloé al SUPERMERCAT
PROHENS de dilluns a divendres

de les 1.5'30 a les 1 7'30 hores
Tel. 12 01 64. LLUCMAJOR

C/ Maria Antònia Salvà, 38
Tel. 26 74 50 • Fax 26 90 00

S'ARENAL

,

___Viajes

KaIoki, sa
G.A.T. 687

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Talxaquet, 6 - Tel. 66 03 74
LLUCMAJOR

Historiador Terrasa, 37

Te/atono 66 04 69

L L LICMAJOR (Mallorca)

ESPORTS
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Benjamins CD Espanya
S'ha acabat per enguany

Els nostres Benjamins
ja han començat les va-
cances, si bé durant
aquest mes de maig en-
cara han entrenat, en-
cara que de manera
més relaxada i informal.

El darrer partit es va
celebrar a Llucmajor, dia
8 de maig contra el líder,
el Parroquia Ramon [lull,
de Ciutat amb una
victòria espanyista de 4-
3. Encara que va ser una
victòria per la minima,
no hem d'oblidar que es
jugava contra el líder i
que els nostres jugadors
feren un gran partit, que
va culminar amb dos
gols de Rafel Ramos i
dos més del davanter
Sebastià Canyelles.

Amb aquest resultat
els Benjamins del CD Es-
panya quedaven en
quart Hoc de la classifi-
cació del Grup Mana-
cor-Sud. La classificació
és aquesta:
Parroquia R. Llull
J. Sallista
P.Calvià
CD Espanya
Porto Cristo
CD Campos

Amb aquest encontre
finalitzava aquesta tem-
porada dels Benjamins i
hem de recordar que
aquesta segona fase la
jugaven els primers, se-
gons i tercers classificats
de cada grup: també
hem de recordar que els
nostres Benjamins varen

quedar líders a la classifi-
cació general. Bona part
d'aquests joves jugadors
formaran part la pròxima
temporada dels infantils
del CD Espanya i, per
tant, en parlarem en una
altra ocasió. Enhorabo-
na a aquests Benjamins i
que l'any qui ve els vagi
tan loé com enguany.

Per acabar, hem
d'esmentar que la tem-
porada va acabar amb
un dinar de companyo-
nia seguit per sortejos i
regals per a entrenadors,
delegat i jugadors, en un
mbient ben agradable
al restaurant "Galdent"

Jaume
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/ CENTRE OPTIC

CL<I) EXPOLENT

LENTS DE CONTACTE
CONTROL VISO

C/. Berga, 26 - Tel. 26 33 74

M. Paloma Garí
Optica Optometrista

Contactòloga

S'ARENAL

PERRUQUERIA
PUIGSERVER

HORARI D'ESTIU:
de 9 a 12 i de 16 a 19

dimecres i dissabtes horabaixa tancat

C/ Orient, 8 - Tels, 66 20 08 - 66 11 12 - 64 05 14

Ciclisme
XVI Aniversari del Club
Ciclista Llucmajor

El Club Ciclista

36.1s°Mrcmart:JAmtiut:PicivPreSuetafaisizossUmell CaniiC—rajebeciti66rCit,flPriLUiefaunlic)C XaamViC: k
cursa ciclistaciclista social que

anys

 ddr ifqeuree

Joan Maties i 2n. Pere Sanchez.

ne vida

 cate

arada i per tal
presideix

c onats: ir.

ci un drop. d
at. dc

aquesta:

c : ists saw: 	 . . e 6, 5 m

Amou Comas. 2	

g ies,or 

Veterans r. Enric Mas
Cadetes: 1

n. PeP Oliver i

Mesquido 1 3er sPj eciclis: Ir. Tomeu v
aume Font 

jaumeivFeiosi, 2n. Bernat.

Veterans A• 1 r. Gabriel Bibiloni, 2n. Miguel Tous
I 3r WS Garda

Veterans 8: ir. Jaume Fullana I 2n. Sebastid RI-
go.

Una bona iniciativa la d'aquest club, que té
Ia seu social al Bar "San Francisco" i que va
comptar cimb 76 participants. Tot un exit que es-
peram que tengui continuitat.
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Parlament del Dr. Blai Llopis

Organitzat pel Club Pesca "Es
Cap Roig" el passat 3 de maig va
tenir Hoc al local social d'aquesta
entitat un passi de video dedicat a
les diferents modalitats de pesca.

Finalment, el Dr. Blai Llopis i Me-
lid va parlar sobre els accidents a
Ia mar i sobre els peixos verinosos.
El col.loqui, que va ser per invita-
ció, va ser molt concorregut per
socis i simpatitzants que no es vol-
gueren perdre els comentaris so-
bre la matèria del Dr. Llopis El Dr. Blai Llopis, en un moment del col.loqui



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Cajeta)

Fabricant Tiles Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

	 —
GA R ]

S'\•e,

'

t]ipecial \oce, Comuniom i \aixemenGs

30 % de descompte:
ands

Conklin/1a
kos

Polveres lliallorpilles
Arnie/ides
etc, etc.

yes I

ENTRE NOLTROS
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NAIXEMENTS

-Maria Francesca CafieIlas i
Taberner, filla de Gabriel i Cata-
lina nasqué el 30-5-94.

-Maite Garau i Bidlot, filla de
Jaume i Nathalie nasqué el 31-5-
94.

-Nerea Caid& i Echezarreta,
filla de Joan-Josep i Miren-Mira-
ri nasqué el 6-6-94.

-David Díaz i González, fill
de Josep i Maria, nasqué el 4-6-
94.

-Nicolau Garcia i Nicoli, fill
de Josep-Antoni i Claudia, nas-
qué el 4-6-94.

-Maria el Mar Vidal i Ribot,
filla de Nadal i Maria-Isabel
nasqué el 17-6-74.

-Llucia Chamisu i Gardas, fi-
lla de Manuel i Catalina nasqué
el 19-6-94.

-Maria-Magdalena Caid& i
Vanrell, filla d'Antoni i Magda-
lena nasqué el 23-6-94.

MATRIMONIS

-Cristòfol Brocal Mata i Ma-
ria del Rosari Rocamora García
es casaren el 30-4-94 a l'esglesia
de la Lactancia (mes d'abril).

-Miguel Coleto Herrera i Ma-
ria-Esperança Morales Roig es
casaren el 4-6-94 a l'església de
Ntra. Sra. de Gracia.

-Francesc Mut Ballester i Ca-
talina Bauza Boyer es casaren
1'1-5-94 a l'església de Ntra. Sra.
de Gracia.

-Joan Llull Fullana i Frances-
ca Jaume Barceló es casaren el
18-6-94 a l'església de Sant Jau-
me (s'Estanyol)

-Jaume Estelrich Garí i Nata-
lia-Ivanovna Petrakova, es casa-
ren el 23-6-94 al Jutjat de Pau.

-Jesús Moya Rodríguez i Ma-
ria-Concepció Guapo González
es casaren el 23-6-94 al Jutjat de
Pau.

DEFUNCIONS

-Sebastiana Nadal i Vidal,
morí l'1-6-94 als 86 anys.

-Joan Boscona i Vidal, morí
l'1-6-94 als 74 anys.

-Jerônia Vidal i Vaguer, morí
el 7-6-94 als 85 anys.

-Joana Conestí i Guells, morí
el 14-6-94 als 80 anys.

-Manel Gil i Mateos, morí el
13-6-94 als 82 anys.

-Antònia Cardell i Gardas,
morí el 17-6-94 als 92 anys.

-Aina-Maria Gallego i Rodrí-
guez, morí el 22-6-94 als 41
anys.



RESTAURANT

NOCES BANQUETS - COMUNIONS
1 BATEDIS

Informació: TeL 66 03 17- LLUCMAJOR

1R LLER MECANICO 

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat

AGENT OFICIAL
	 l'aller autoritzat

CI WWI
automòbils

e
pliva moloir ca.
CI Ripol, 30 - Tel. 66 22 13
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NIA RUF IFDÇAMGUUR

B SÇUBETARAKDVIAB

✓ NBZJVFUCMGRULVE

E UAUCAQNBOROLORJ

PSSTJUANÇADIXGTE	 Solució del mes passat

JIQFOTKAQXBÇVNGV	 -Falç
-

FEUSEOMTATIGOTAZ	
Volant

-Falcella
P UEPXMEADQEXARJN	 -Forques

-Pala
✓ CTOUOSCSBXNEXÇF	 -Raspalladors
E AOBEBQILWIOMTUY	 -Erer

- Tiràs
FKNPOIUOUTSQSRZE

E PFNALIMAGTDI JWÇ

CCLMN IDPSNAOL UAW

FPOIDSPTHRTRCYIN

AMECDMHTDSNRINZU

L OFMAENSTQAUCPÇI

SOPA DE LLETRES
12 esports

PES FORAT DES MOIX

La bassa reguladora de la de-
puradora, a més de no resoldre
el problema de les olors, si no es
tanca pot ser una trampa mortal
per a qualque al.lot



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies

al nostre ordinador

podreu veure a

MASSANELLA la

vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que

no hi manqui cap detall: banyera,

sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,

complements... Tot tal com ho havíeu

somniat i sense començar les obres.

Veniu a MASSANELLA i deixau de

somniar.

MASSAN ELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45



Remedio.

200.000 pts. menos

en toda la gama Golf.

Tratamiento.

Venga antes de fin de mes a cualquier concesionario Volkswagen

Le aohcaremos el remedio o le regalaremos el alto acondicionado Y por supuesto

le descontaremos loo 000 pts reds si se acoge al plan del Gobierno

BOSCH
SERVICE

€15,9

Cra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

AU 	 ELECTRIC

S.L.

Taller: Ronda del Ponent, 26 - Tenda: Pere A. Matara, 55. Tel. 66 01 70

Super Oferta 2E+ NUMERO 1 EN USA DE SU CATEGORIA

Sume ventajas y compre.
+ Display con luz.	 OK
+ 100 Memorias alfanuméricas. OK
+ Bloqueo de teclado. 	 OK

+ Batería N1CD. 	 OK
+ Rellamada automática. 	 OK
+ Peso sólo 280 grs. 	 OK
+ y mucho más... 	 OK

59.900 Ptas. 
¡Increíble!

¡Lo Compro!
El Teléfono personal TECHNOPHONE 305 le Pa las mismas prestaciones

que cualquier otro teléfono por 40030 pas menos.
Haga cuentas y verá lo que gana al comprar el teléfono ergonómico

mis barato del mercado.

Aprovéchese de ésta ocasión única.

BLAUPUNKT
AUTORRADIOS, CAS,. E

SERVICE




