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4-Editorial

Ens haurem d'estrènyer
el cinturó

El nou any ja és darrera el cantó. Els Ilucmajorers ja saben que el
1996 arribara amb els rebuts de la contribució i auth la practica totalitat
dels imposts municipals notablement augmentat. Un increment de la
pressió fiscal que es traduira en devers dos-cents milions de pessetes per
a les argues de la Casa de la Vila, uns ingressos considerables però que,
comparats amb el deute multimilionari, queden anys Ilum d'equilibrar
una comptabilitat municipal més en vermeil que les roselles malgrat el
color polític de la majoria de govern.

PP i ASI varen decidir que havia arribat l'hora d'incrementar la re-
captació. De moment, han optat per la mesura més que els ciuta-
dans es gratin la butxaca i paguin més pels mateixos imposts. Plantejar
o iniciar un pia de sanejament econòmic o adoptar mesures d'austeritat
complementaries són paraules i conceptes que no figuren al diccionari de
Ia majoria de govern, quan haurien de ser prioritaries i ineludibles. Re-
duir despeses i estalviar algunes quantitats per destinar-les a restar deu-
te és la pauta a seguir i el primer acord per prendre per part del Consis-
tori. El mateix que hauran de fer els ciutadans per acudir a l'oficina de
recaptació. NO només el contribuent s'ha d'estrènyer el cinturó, els ad-
ministradors de la hisenda municipal han de fer ben igual.

Nombrosos Ilucmajorers esperaven, millor dit tenien, un increment
dels imposts malgrat que les promeses electorals indicaven justament tot
el contrari. Els temors s'han confirmat a les primeres de canvi amb la pri-
mera decisió adoptada als quinze dies de constituir-se la nova majoria del
PP i ASI. El pobre contribuient continuari'l pagant els seus imposts, no li
queda altra alternativa. Ara també correspon a PP i ASI d'emprendre el
sanejament de les argues municipals per altres vies que no siguin exclu-
sivament la recaptadora. Només d'aquesta manera el ciutada comprendra
en part la pujada dels imposts.

Arriben les festes de Nadal, Cap d'any i Reis, dates tradicionals de
pau i de celebracions familiars però també dies de bons desitjos per a
l'estrena d'un any nou. Bon moment per a la recaptació necessaria per
endreçar el rumb que, en aquest cas, correspon als responsables de la
gestió municipal. Que així sigui. Molts d'anys i bones festes a tots! •
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Plenari extraordinari de l'Ajuntament (17-XI-95)

Augment dels imposts municipals
Arnau Tomàs

En aquest plenari de caràcter extra-
ordinari varen ser aprovades les modi-
kcions d'ordenances fiscals i munici-
pals, 11 impostos dels quals els mes
importants són els dels bens immobles
o contribució urbana, que puja des d'un
0'4 al 0'55 % sobre cl valor catastral, la
qual cosa representa un augment del 37
%. Sobre aquest primer punt, el por-
tantveu del PSOE, Antoni Garcies, va
posar com exemple, la pujada dient que
si una casa amb un valor catrastral de 3
milions de pessetes, ahans en pagaya
12.000, amb aquest augment en pagarà
16.500.

Els permisos d'obra també pujaran
un 50 %, segons l'oposició, que va dir
que passa del 2 % al 3 % sobre el pres-
supost de les obres. Lluc Tomàs va
afirmar que l'augment no es abusiu,
mentre que Rabasco va comentar que
normalment no es presenta el valor re-
al dcl projecte.

L'impost de circulació de vehicles
també, segons l'oposició, augmenta el
50 %, perquè si ahans un vehicle nor-
mal pagaga 5.670 pta. ara n'haurà de
pagar 8.500.

L'ordenança fiscal sobre activitats
econòmiques, IAE, serà de 1'1,3 per a
totes les activitats exercides al terme
municipal. L'oposició va manifestar
que no s'ha d'augmentar tothom per
igual, sin() que s'ha de fer una distribu-
ció segons la importància de les em-
preses. El regidor LI. Tomàs va mani-
festar que cada zona ja existeix els ti-
pus Msics i aquests son ja distributius.

La taxa per a la recollida i  elimina-
ció de residus sòlids urbans, va de
5.025 pta. lins les 6.180 per a les vi-
vendes normals, i de les 9.715 fins a
les 11.950 per als locals comercials i
industrials. Gardes va afegir que amb
iquest augment nomes s'aconsegueix
pagar els 13 o 14 minons que horn deu
a EMAYA, la qual cosa no significa
l'augment real d'aquesta taxa, encara
que LI. Tonits el va replicar dient que
cada any s'havien augmentat les taxes
segons les augmenta EMAYA.

Tots aquests punts relatius als (tile-
rents imposts i taxes municipals Ibren
aprovats amb el vot decisiu de Joaquín
Rabasco, en contra dels del PSOE i
PSM, i de Rafael Morales, que, amb
aquests vots, va estar a favor de l'opo-
sició. El tillent de batte i president de la
Comissió d hisenda va manifestar que

aquests augments no es produïen des
de feia 4 anys, i són, malgrat el govern
municipal, obligats per les circumstàn-
cies i necessitats econòmiques del con-
sistori i que, per tant, els nous ingressos
no seran per gastar més en inversions.

Comissió de joventut i esports

Finalment, en el darrer punt de l'or-
dre del dia, es va aprovar, amb el vot en
contra del PSOE, PSM i de Morales,
de l'establiment d'una nova comissi6

de Joventut i esports, el president de la
qual serà J. Rabasco. El portantveu del
socialistes va dir que s'estableix aques-
ta nova Comissió, pel compromís i pac-
te amb Rabasco, i Llompart, del PSM,
que "no es un organigrama de treball,
sinó un pacte politic que recorda
l'històric de "No agressió" als mosco-
vites". El batte el va cridar a l'atenció i
va exigir que no perdes les formes
d'educació, recordant, al mateix temps,
que l'oposició volia fer el mateix per
desbancar-lo a ell. •



EUQO - IDIOMAS

cZ4Ittritrile
74 /tea faióifres altr, r‘-vs- frrok

,etfes aftr.6,1‘-odesso"s7altri es,e1-€-/Itetá

Ira etús Meelteiát's

Acadèmia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

Plenari de l'Ajuntament (27-XI-95)

Confusió i polèmica en la pròrroga
dels contractes laborals

Comunicat del Grup
municipal socialista de

Llucmajor sobre l'augment
de la pressió fiscal

El Grup municipal socialista
vol posar en coneixement de
l'opinió pública el que significa
l'augment de la pressió fiscal a
l'Ajuntament de Llucmajor go-
vernat pels grups PP-AS!, fet
que ens demostra que el Pacte de
governabilitat subscrit fa pocs
dies ja ha servit per deixar les
promeses electorals dels grups
governants dins el calaix dels
despatxos, i en canvi entren a sac
dins la butxaca dels ciutadans.
Sense cap pla de Viabilitat que
doni visos de solucionar cl greu
endeutament del municipi, cal
recordar que l'any 1993 es va li-
quidar l'exercici amb un deficit
superior als 250 milions de pes-
setes; suposam que el deficit de
l' any 94 pot ser semblant, o ma-
jor.

Aquest augment de pressió
fiscal aprovat pel grup governant
significarà una recaptació previs-
ta per la hisenda local d'un xifra
superior als 200 milions de pes-
setes, la qual cosa significa un
percentatge superior al 30 %.

Tot això sense conèixer on
quin serà el deute que

es pugui amortitzar, quins són
els compromisos dels grups go-
vernants a 'hora de prioritzar la
despesa Pública, etc...

Davant d'aquest Abús d'in-
crement de la pressió fiscal supe-
rior al 30 % amb l'única finalitat
recaptadora el Grup Municipal
Socialista NO podem estar
d'acord, a més queda demostrat
ben clarament la poca honeste-
dat política dels grups gover-
nants, els quals, a la campanya
electoral es varen comprometre
en diversos debats públics a no
incrementar els IMPOSTS, com
també sentim constantment dels
líders del PP, amb el Sr. AZNAR
al front, però quan governen fan
tot el contrari del que prometen.
Aquí en tenim un clar exemple.

També volem recordar que a
l'anterior legislatura cl Partit Po-
pular va portar aquest Ajunta-
ment a un endeutament superior
als 2.000 mi lions de pessetes. •

A. Tomàs

-El tema de major discussió entre
l'oposició socialista i el grup governant
representant pel batle, va estar centrat en
el punt 3 de l'ordre del dia del pie ordina-
ri de l'Ajuntament, que feia referencia a
l'aprovació de les bases per a la contrac-
tació del personal laboral, i del punt 8,
també sobre pròrrogues de contractacions
laborals. En el primer punt, Antoni Gar-
cias va dir que en el jurat d'aquests con-
cursos han de ser representats un regidor
de cada grup politic per a major trans-
parencia en aquestes contractacions. El
batle, Gaspar Oliver, li va contestar que
en aquests hi podran assistir tots els grups
en totes les proves, pea) que en el jurat
només hi forma part un polític i la resta
són funcionaris, i que, en el moment de
redactar les actes poden intervenir tots.
Garcias no hi va estar d'acord i va dir que
amb aquest sistema es classifica a l'opo-
sició com "enemies del govern municipal
i com regidors de I i de 2'". El punt es va
aprovar amb el vot en contra del PSOE i
del PSM.

El segon tema polemic, la pròrroga
dels contractes laborals, fou a Ines embu-
liós i confús, perquè el mateix Secretari
de la corporació no va saber clarificar si
aquestes pròrrogues són legals o no. Entre
el malestar i cl nerviosisme del batle,
mentre A. Garcias sostenia que aquestes
contractacions són improrrogables, G.
Oliver va mantenir tot el contrari, "que
les contractacions es feren d'acord amb
la Ilei i que es un tema de voluntat políti-
ca Paprovació d'aquestes pi - Cot-rogues, que
si no es duen a terme ens quedarem amb
un personal que necessitam". També va
ser aprovada amb el vot en contra del
PSOE i del PSM.

Mocions del PSM

Foren aprovades dues mocions pre-
sentades del PSM, la primera, relativa a la
declaració de bens d'interès cultural a de-
terminats immobles, concretament 4 cases
de possessons de la Marina de Llucma-
jor, si be la president de la Comissió de
cultura, Antònia Sunyer va recordar que 3
d' elles ja es trobaven inscrites com a tais.
I la segona moció, proposant que es pre-
senti un in forme detallat sobre l'execució
del pressupost i moviment de tresoreria,
amb una periodicitat mínima trimestral,
fou aprovada per unan imi tat.

Altres temes

- Redacció de les bases del concurs
per a la revisió del Pla General d'Ordena-
ció Urbana.

-Aprovació d'un expedient d'investi-
gació sobre la titularitat d'un solar del ca-
ner Bisbe Roig.

-Aprovació de la cessió cl'insalud de
l'ús del PAC de Llucmajor, la qual cosa,
segons Lluc Tomàs, evita6 moltes des-
peses a l'Ajuntament.

-Rectificació de contribucions espe-
cials de sanejament a la urbanització Les
Palmeres, perquè s'hi inelogueren, de for-
ma inadequada, solars que no havien de
pagar. A. Garcias es va oposar dient "que
es costum d'aquest govern municipal de
cometre aquestes equivocacions".

-Aprovació de les condicions de ces-
sió de l'edifici de la Ill Edat de s' Arenal,
si be el regidor del PSOE, Gregori Esta-
rellas va manifestar que aquestes normes
"són Iluny de la filosofia de la nostra mo-
ció presentada a tal efecte, perquè hi ha
molts punts que no queden clars". •



Santa Cecília al col.legi Públic "Rei Jaume III"

LOCAL

Grup Muntanyisme Llucmajor
El mes passat i els dies 17, 18 i 19 a la sala d'exposicions de

la Caixa de Balears "Sa Nostra" i organitzat pel Grup Muntan-
yisme Llucmajor tengué lloc l'exposició del concurs fotogràfic,
La Natura a la Muntanya i passi de diapositives d'activitats di-
verses del Grup Muntanyisme Llucmajor, també hi havia una ex-
posició de fotografies fora de concurs cedides per Paco Albur-
querque (fotògraf aficionat i membre de l'escola Balear d'Alta
Muntanya).

El jurat va esser compost per les segtients persones:
Núria Mari - Component de diverses expedicions d'alpinis-

me i torrentisme.
Llorenç Clar - Director de "Sa Nostra"
Magi Clar - Fotògraf professional.
Paco Alburquerque - Fotògraf aficionat i monitor de de-

ports de muntanya.
Ignasi M. Alorda - Representam Grup Muntanyisme Lluc-

major.
Els premiats varen esser:
Ir premi: Tombs Mut Ferragut de Palma, títol: Penjat d'un fil.
2n premi: Manel Bolier Far d'Alaró, títol: Homes i muntan-

yes.
3r premi: Maria Cantallops de Llucmajor, títol: Cotopaxi.
La propera excursió del Grup Muntanyisme Llucmajor és el

17 de desembre, Coll de Sóiier - Teix - Cingles de son Rul.lan

CALENDARI D'EXCURSIONS 1995-1996

Desembre Coll de SólleoTeix-Cingles Son Rotin No

Gener Cova de ses Bruixes-Mortitx P011(110

Febrer Puig de Galatzó Estriten,f

Març Es Comadors

Abril Sa Talaia dels Reis Ocien:

Maig Sa Comma e.nri,

Juny Illa de sa Dragonera Sam Ehu

sr Excursions rrservades als socis

Inseripeions: Centre d' Informació Juvenil. Data !finit: dia 14
Preu autocar: No socis: 1.000 pta. Socis: 800 pta. •

El passai dia 22 de novembre, als
jardins del CP "Rei Jaume III", sota
un sol esplendit i amb una temperatu-
ra inusual per aquestes dates, es va
celebrar la l'est ivitat de Santa Cecil ia,
patrona de la Música.

Actuaren tres saxos, na Jerônia
Trobat, na Maria del Mar Trobat i na

Maria del Mar Servera i el clarinet
Catalina Mut, i interpretaren quatre
solos i dos duets.

També actuaren un grup de nins i
nines de diferents cursos interpretant
a la flauta "Pujarem dal( del so-
ta la direcció de la professora de mú-
sica, Anna Ferrandis. •

Celso Calvirio, rep el
premi Francesc de

Borja Moll

El mestre Ilucmajorer Celso
Calvitio juntament amb altres tres
mestres del C.P. Rafal Vell, Jerõ-
nia Sampot, Pep Lluís Bonnín i
Miguel Monserrat, va rebre el dia
29 de novembre el Premi Francese
de Borja Moll que la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports
concedeix anualment des de que
s'atorgaren per primera vegada
l'any 1988.

El premi es dóna als ensen-
yants que mes han destacat en la
seva labor docent, i era sobretot
per elaboració del material didàc-
tic sobre l'hort i el jardí escolar.

Aquest treballconsistia en dos
quaderns per al Segon i Tercer Ci-
ele de Primària destinat a l'obser-
vació que doeu  a ternie els all1111-
lies de les plantes de l'hort i entorn
escolar, a mes d'un Ilibre explica-
tiu per als professors. Aquest ma-
te ri al impres anava acoMpanyat
per un video on es veia la tasca
desenvolupada pels alumnes du-
rant tot el curs escolar, la sembra
de plantes, l'observació que duen
a terme, les fitxes de seguiment de
cada planta, la investigaciú en el
laboratori, etc. •



Assemblea EU-Llucmajor-s'Arenal
El passat mes de novembre va

quedar constitufda en el nostre terme
municipal l'assemblea d'EU de Lluc-
major-s' Arenal. La (lirecció d' agues-
ta Assemblea va quedar d'aquesta
manera:
Coordinador General: Manolo Gar-
cía.
Coordinador d'Organització: Miguel
Mascaró.
Coordinador Municipal: Jose E. Ca-
yuela.

Durant el debat varen quedar
aprovades les següents tasques:

1.- Campanya d'afiliació.- L'As-
semblea va constatar un augment del
50 % dels afiliats, veient la necessitat
d'adequar un local a s'Arenal que ser-
veixi de base d'aquesta organització
al nostre terme municipal. Es va apro-
var adequar l'estructura organitzativa
per tal d'assumir noves afiliacions.

2.- Situació politica municipal.-
Es va constatar la falta d'informació
per part del Consistori per valorar oh-
jecti vament la situació actual; no ohs-
tant això, l'Assemblea va posar de
manifest això que segueix:

a) Va valorar negativament el go-
vern municipal perquè li manca de-

mocràcia interna en la participació
ciutadana.

b) Realitza una política urbanísti-
ca nefasta, i aquesta Assemblea entén
que l'actitud del govern municipal
respecte del tema del CN s'Estanyol
ve motivada per interessos econòmics
inconfessables del PP local; en altres
paraules: "L'ombra del túnel de
lIer s'allarga fins a s'Estanyol".

c) Aquesta organització entén que
el transfuguisme politic es un càn-
cer a extirpar mitjançant la reforma
de la Hei electoral, perquè transgre-
deix la voluntat sobirana del poble en
Ia seva votació, i es felicita que no
s'hagi format govern municipal amb
aquest trànfuga socialista: l'ex-regi-
dor del PSOE, Rafael Morales de
s'Arenal.

d) EU davant del pacte PP-ASI,
que s'ha venut corn a "pacte de go-
vernabilitat" no es altra cosa que un
pacte d'interessos per a la patronal i
l'oligarquia local, aliè als interessos
globals del nostre municipi. No fa fal-
ta res més per recordar que en l'ante-
nor legislatura ja hi va haver un pac-
te igual que va acabar amb conse-
qiiències funestes per a la nostra co-

munitat. Fruit d'aquest matrimoni es
Ia pujada de quasi un 50 % dels im-
posts municipals: que, a niés a nies
no donen solucions globals al deute
municipal, perquè se queda en U 11 a
petita bola d'oxigen econòmica, que
lesiona impunement les butxaques
dels ciutadans.

3.- ACTE PUBLIC D'EU - 17-
XII-95. Teatre Recreatiu de Hue-
major. A les 11'30 h.

L'Assemblea local va aprovar
unànimement la celebració (l'un acte
públic d'Esquerra Unida al nostre ter-
me municipal, el diumenge dia 17
d'aquest mes de desembre a les I I '30
al Teatre Recreatiu, sota el lema
"Mobilitza't". El coordinador local,
M. García i els Diputats autonòmics
Eberhard Grosske i Lila Thomàs hi
intervendran. L'Assemblea local en-
tén aquest acte, no com a propaganda
preelectoral, sin() com a assumpció de
Ics propostes i queixes que els ciuta-
dans locals transmetin en aquest acte,
per a la qual cosa tots els ciutadans
queden convidats, qui demanin sobre
allò que vulguin en tots els aspectes
politics, socials i econòmics. •

Els quintos i quintes del 43 celebren
el dia de companyonia

El dia 21 d'octubre es reuniren, com cada any, els "su-
pervivents" de la quinta del 43. Feren una excursió al Far de
Formentor i després dinaren a un restaurant de Sant Joan. La
camaraderia i el bon humor estaren presents durant tota la jor-

nada i cl desig general fou el poder tornar-hi l' any que ve.
El vespre, a la parròquia de Llucmajor, se celebrà una

missa en sufragi dels quintos i quintes que ens han deixat. •    



Components de l'equip d'atletisme, denomina1 "CD Piaffa de Palma".

LOCAL
S'Arenal

Ambiciós projectes entorn de les pedreres de marès
Tomeu Sbert
Foto: Pere Cànaves

S'Arenal conte, a la part de darrera,
amples zones que denominam antics
clots dc pedrera. Molts d'ells no tenen
tanta antiguitat perquè de l'extracció de
Ia pedra arenosa, els anys seixanta i se-
tanta, es va emprar per construir la ma-
joria d'edificis hotelcrs i d'altres. D'al-
tra banda, la primera casa documentada
a la nostra zona arenalera no apareix
fins fa 123 anys, casa autoritzada a Ni-
colau Taverner Salvà. Després es cons-
truí el grup de cases conegudes com
s' 'lucia d'es Republicans", enderroca-
des el 1973, a causa de la reforma de la
primera línia de platja.

Aquesta darreres setmanes es parla
de la possibilitat de recuperar entre 30 i
40 quarterades de les esmentades pe-
dreres, quasi tot avui terrenys abando-
nats, per construir-hi zones d'esbarjo i
així allcugerir els renous ensordidors de
les zones dels hotels.

No podem oblidar que aquestes
quarterades tenen amo. Són propietat
d'algú. I, naturalment, les voldran co-
brar. Per això, t'a uns dies que el presi-
dent dels hotelers, Josep Oliver Mari
deia: "És un pla molt atrevit que ne-
cessitarà l'ajuda europea, sol.licitada a
traves dels Fons de Cohesió. També se
cerca suport en el Ministeri de Tunis-
me, al Govern i a entitats privades".

Sembla que l'Ajuntament de Palma
està molt interessat en aquest assumpte,
de recuperar clots de pedrera de mares,
Ia majoria fets els darrers trenta anys,
però Limbe es va emprar part de mares
arenaler per construir la Seu o barra-
ques de roter a la Marina Ilucmajorera.

Caries Ripoll, regidor del consistori
ciutadà, va dir que un pressupost inicial
podria estar sobre eis mil milions de
pessetes. Ami-) això no deu comptar cui-
dar un poquet mes els jardins de l'Avin-
guda Nacional (que fan pena). No basta
crear, sinó que s'ha de ser curiós.

Son Yeti Nou

La recent urhanització de Son Verí
Nou continua tenint problemes. I sur-
ten els noms dc KLO, Javier de la Rosa,
capital kuwaití, impagats a missers, de-
ficiencies detectades en algunes cons-
truccions, requeriments judicials i altres
problemes.

Son Verí Nou es una urbanització
de luxe situada vora la de Son Ver( (zo-

na residencial Ilucmajorera). L'actual
promotora de Son Verí Nou es "Buil-
ding Center", filial d'una important en-
titat financera. El que si funciona mag-
níficament a Son Veri Nou es un ample
complex esportiu i una escola de ten-
nis, que dirigeix Rafael Luna.

Un brusquer de l'atletisme

Es diu Pere Cànaves i es el secreta-
ri general d'un equip d'atletisme ano-
menat "Platja de Palma". A ell, que no
Ii parlin que s'Arenal es dividit en dos
municipis. "Platja de Palma" es legalit-
zat oficialment amb aquest nom des de
la anys i va de Can Pastilla a Son Veil",
afirma ben convençut.

Allô que es cert, ás l'intens treball
que aquest home duu a terme des de fa
uns anys en questions d'atletisme. Per a
aquesta temporada 1995-96 el "CD
Platja de Palma" contempla un pressu-
post de 756.000 pta. Conformen el
planter 52 atletes, masculins i femenins
a les categories de cadettes, juvenils, ju-
niors, promeses, seniors i veterans.

Entre els atletes que mes destaquen
hem d'esmentar els noms de V.Ogazón,
Fina Hisado, B. Josep, V. Sarmiento, S.
Leinpinsel, F. Aly i altres.

Notícies breus

-El parc públic constaiit per l'Ajun-
tament de Llucmajor a l'alçada de la
Plaça Major, mereix els millors elogis i
es visitat per molta gent.

-Al CNA, les darreres setmanes,
s'han disputat les regates "Trofeu Presi-
dent", "Trofeu Nautigón", "Memorial

Toni Ferrer", reservades a les categories
snipe, cadette, optimist, creuer, Europa,
420 i Làsser.

-La família de Rosa Rodríguez, as-
sassinada d' una escopctada l'any passat,
ha demanat l'exhumació del cadAver,
per a incinerar-lo perquè la jove morta
als 28 anys així ho havia demanat. El
seu pressumpte assassí, A.C.B. es troba
actualment reclòs en un centre per a ma-
laits mentais, a Alacant.

-L'UD Arenal continua ocupant el
darrer Hoc a la classificació general del
grup dc III Nacional. Amb Pep Doli;
com a entrenador, ha millorat molt el
joc, però no basta.

-El CNA ha estai designat per orga-
ilitzar el campionat mundial del 96 de
vela de la classe Europa. S'espera rebre
uns 400 regatistes de tot el món.

-Al local de la Biblioteca pública de
s'Arenztl (carrer Berga) va tenir Hoc una
reunió dels respectius presidents
d'equips esportius del terme Ilucmajo-
rer, amb vistes a millorar l'organització,
entrenaments i competicions.

-El Insquet-s'Arenal, de II Divisió
porta una temporada irregular. Junt amb
importants victòries ha perdut envits de
maltera un poc incomprensible. Esperam
que millori aquesta situació.

-A les pistes del "Tennis Arenal" es
va disputar un torneig de tennis entre
components de la Policia local M'enta-
jorera. Molta animació, molta rivalitat i
sopar i entrega de trofeus al mateix re-
cinte. Per ventura el moment mes emotiu
va ser quart al grup, al complet, va fer
entrega d'una placa com a testimoni de
gratitud al jugador Joan Oliver nitr. •
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Recicla la teva vida - IV
En vistes de la gran col.laboració

del poble de Llucmajor en anys ante-
riors, ens animam a convidar-vos un
cop mes a participar a la campanya
"RECICLA LA TEVA VIDA -IV".

Volem destacar que gràcies que
cada un de vosaltres, senzillament,
traient les vostres deixalles al carrer,
col.labora en una gran ajuda a aquelles
persones que necessiten integrar-se en
la societat, i que pertanyen a la  Funda-
ció Deixalles.

Malgrat aquest acte de solidaritat
es important la gran labor ecològica
que duis a terme, perquè: traient pa-
per i reciclant-lo evitam la seva exces-
siva producció, i per tant la despobla-
ció forestal, per fer-ne de nou. Amb la
roba, aconseguim que la gent que la
necessita (Oritas, Refugiats de 136snia
o altres indrets del món) puguin apro-
fitar-la; la més vella també s'aprofita
per reciclar i se'n fa paper higiènic,
pedaços de cuina, etc... Amb totes
aquestes sortides feim possible una al-
ternati va a la incineració de tots
aquests productes esmentats dismi-
nuint així fums, cendres i contamina-
ció ambiental, a la vegada que prote-
gim la caga d'ozó que de cada vegada
ens du mes efectes perjudicials a la
nostra salut. Finalment amh el reci-
clatge de vidre evitam la producció de
Tries vidre i també pot ser emprat en el
procés de fabricació d'asfalt o de rajo-
les.

Al poble de Llucmajor s'ha perce-
hut que des que va començar aquesta
campanya, ara fa quatre anys, la sensi-
bilització ha augmentat considerable-
ment. Aix6 es fa evident amb la col.lo-
cació dels nous punts verds arreu del
terme municipal i la seva utilització.

La recollida d'enguany serà dia
13 de gener de 1996. Pregam que
tragueu el PAPER, la ROBA i el VI-
DRE dins bosses o capses damunt la
voravia, de les 14 h. a les 14'30 h.

Tothom que vulgui ajudar en la
recollida de material, la concentra-
ció serà davant la Rectoria a
les14'30 h.

MOLTES GRACIES!
VOS HI ESPERAM A TOTS.
NOTA: Si hi ha algú que tengui

molt de material (PAPER, ROBA i
VIDRE), pregam que ens aviseu
amb antelació, per aim') anau al des-
patx de la Rectoria, o bé telefonati al
66 04 91 de les 19 h. a les 20'30 h.

FINS DIA 13 DE GENER A
LES 14'30.
Recicla la teva vida. •
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(11>Quatre  mots
Tomàs Fernández,

director comarcal de l'ONCE

JOIERIA I RELLOTGERIA

A LLUCMAJOR,
A SA POBLA,

A CA'S COTXER;
AQUESTES FESTES
HO TENIM MES BE

Molts d'Anys!

LOCAL
Catalina Font
Foto: C. Juhit

-Aquesta oficina és comarcal.
Quants de pobles la integren?

-Aga fam des de l'Aeroport - Can
Pastilla fins a cala d'Or, s' Arena],
Mont tiri, Algaida, Campos, Porreres
i Santanyí.

-És molt jugadora, la gent de
Llucmajor?

-Hi ha de tot, gent que juga molt i
d'altra que no juga gens, per6 en ge-
neral sempre anam entre el primer i
segon Hoc, a nivell comarcal. Anam
alternant amh Manacor. Ocupam el
primer o el segon Hoc de venda.

-Quin augment de joc hi sol ha-
ver per Nadal?

-S'augmenta la venda, a part ir del
12 de desemhre es nota que la gent
juga molt més.

-S'ha donat algun premi impor-
tant, a Llucmajor?

-Sí, pet-6 ja fa temps, el juliol del
92, un dimarts i un divendres seguits:
Es va tractar de cent in il ions repartits.
Des de flavors només hi ha hagut al-
gun premi de quatre xiíres. A s' Are-
nal i a Campos s'han donat premis
importants, darrerament. •

Plaça Espanya, n. 24 - Tel: 66 16 02 (Llucmajor) • C/. Ramon Llull, 42 - Tel. 54 19 65 (Sa Pobla)
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Què en pensau, de l'augment de les
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Joana M. Bergas.
Jubilada

Diuen que volen augmentar les
contribucions a les persones que van
a lloguer. Ho trob un poc estrany,
però ho he sentit a dir. Si jo he de pa-
gar, ho pagare, pet-6 no seré la prime-
ra.

Joan Contesti.
Jubilat

A veure que farien ells, a aquesta
gent pensionista que cobra 40 o 50
mil pessetes? Si aquesta gent ha de
pagar tot això, a veure si ho podran
pagar o no. I si encara aquesta puja
pogués repercutir a pagar el deute que
tenim o si servira perquè ells s'aug-
mentin cl sou.

Maria Cantallops.
Assessoria fiscal

Si augmenten massa trob que esta
malament perquè tampoc no s'ha de
fer molta pressió fiscal, perquè ja n'hi
ha que basta. Trob, de totes maneres,
que aquest darner augment es exces-
siu.

Josep Ferragut.
Treballador de l'Ajuntament

Trob que resulta massa car, per-
que també posen contribucions del
cementen i i no les havíem pagades
mai. Trob que resulta un poe exces-
siu.

Antoni Mas.
Jubilat

Un desastre. Un desastre ciels niés
grossos, que prediquen una cosa, que
després no fan. A la campanya elec-
toral ells havien promès que no aug-
mentarien les contribucions i el seu
president nacional també ho diu. I fan
tot el contrari. Una cosa que són 25
pessetes i passen a 100 pessetes, això
es un vertader desastre. Cree que amb
això ia esta dit tot.

Gabriel Oliver.
Jubilat

Ens arribaran a baix de tot i ja ens
hi tenen. Aquí a Llucmajor la contri-
bució esta mes o menys be, pet-6 a
s'Arenal és massa. A s'Arena!, jo hi
tenc una barraca i pag 22.000 pessetes
de contribució. Això es el que trob.
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¿Quaderns de
Fum Major

Els caçafantasmes
Miguel Carden

L'al.loteria familiar arriba d'escola
mes desbaratada que de costum: pel
carrer han vist els caçafantasmes. Els
cagafantasmes són uns personatges
uni formats amb granotes i armats
amb una mena de raig lasser, cornice-
tat a motxilles de misteriosa i virtual
tecnologia, que, com indica el seu
nom, es dediquen a combatre bubo-
tes, marruques i tota mena (recto-
plasmes i aparicions. Els coneixem a
través de pel.lícules, dibuixos animats
i tota la parafernalia comercial i  p -

hi icitaria que acompanya aquesta in-
dústria, i anomenen els entesos mer-
chandisig. Són, clar, uns altres peons
de la constatada invasió cultural, estè-
tica, ideológica que ve de la capital
de l'imperi, altrament dit nou ordre
mundial, sants de la religió merca-
dolatrica. D'això que fa, en una pa-
raula, que ara que ve Nadal, a la faça-
na de Ciutat que abans era un hum&
conjunt d'arquitectura de comença-
ment de segle, i ara es El Corte In-
glés, hi hagi elements propagandístics
en favor del Pare Noel -Papa Noel en
bon mallorauf pagès del que ara
s'usa- en la guerra que manté per
prendre la clientela als Reis d'Orient,
veils, pacífics, entranyables com per-
sonatges de familiars rondalles. Una
guerra, per cert, a la qual han inter-
vingut, favorablement i pacífica, els
mestres de Ses Escoles que han re-
cordat a l'associació de pares i mares
que potser seria millor celebrar la fes-
ta dels tres màgics que la del sant nòr-
dic que ens arriba amb passaport nor-
dainerica.

* * *

Em fan demanar-me, els infants ava-
lotats per l'experiència, si la vida lo-
cal ha arribat a un tal grau d'inver-
semblança i al.lucinació, que alguna
autoritat imaginable hagi considerat
necessaria una intervenció d' urgen-

Fantasmes, ',abates, marruques...

cia, una mesura tan desesperada i ex-
trema. De fet, el que ha succeït a
l'ajuntament els darrers mesos no dei-
xa de semblar un episodi d'una histò-
ria de fantasmes de serie totalment B.
La qüestió es que, després de pensar-
hi una mesada, resulta que, tan si ho
deu a una desgraciada i atzarosa suma
de bírries democràtiques com si a al-
guna intel.ligència maquivelica i she-
akesperina, el PP ho te tot lligat i tan
ben lligat que fins i tot té una majoria
de reserva, la figura del transfuga que
volateja com una anima en pena entre
les retxilleres de l'espectre polític de
Ia plenaria. Ara, sembla cada vegada
mes evident, un infiltrat "adormit" del
grup, clan o facció, que semblava, li-
nalment, afortunadament, descavalcat
del poder al PSOE llucmajorer, massa
propensos a deixar-se veure en com-
panyia de poders fàctics arenalers, en
reunions que semblen núvols
d'aquests que surten just abans que
comenci la tempesta.

No sembla tan difícil entendre
perquè En Rabasco, quan ii apareix
una imprevista competencia en el pri-
vilegiat mercat de les frontisses, ahan-

dona les incipients i gens sòlides con-
verses amb el PSOE i l'esquerra na

-cionalista i se'n va a n'Oliver amb les
rebaixes. El romanço de la governa-
bilitat surt a rotlo, i cl Balle tan con-
tent, amb una majoria absoluta, i una
altra de reserva projectant la seva
bra sobre l'escenari.

Un parell de dies Inds tard, jo ma-
teix em top amb els caçafantasmes.
Són dos. Van, efectivament, quasi
uniformats amb una mena de grano-
tes, i duen a l'esquena com unes mot-
xilles que semblen alimentar les ar-
mes que subjecten amb les mans. La
veritat és que, tal com Os mouen, eau-
telosament, 111011 poc a poc, com per
baix d'aigua o sotmesos a una grave-
tat ultraterrena, pareixen més mar-
cians, misterioses aparicions, que
caçafantasmes pròpiament dits.
Avancen per devora les aceres, un a
cada banda de carrer, en una mena de
maniobra militar d'avançada i desco-
berta. De tant en tant, un o altre s'atu-
ra, observa amb pericia de rastrejador
indígena, i vaporitza un 1111W, amb la
seva arma, sobre un redol (l'acera.
Després es mira calmosament la feta,
entre la precisió del científic que aus-
culta el resultat d'un experiment cru-
cial i el gest satisfet del menestral da-
vant l'obra acabada, ben feta. Finida
l'operació, continua el seu lent però
implacable avanç.

A primera vista, ben mirat diríeu
que es tracta de membres de la briga-
da municipal que procedeixen a fu-
migar, ben poc franciscanament,
qualsevol herbeta que neixi a les in-
comptables clivelles, clots o juntes de
Ia via pública. Però deu ser impossi-
ble que Liil Ajuntament tan assenyalat
com el nostre fumigui els carrers amb
herbicides sense avisar la ciutadania
sobre la perillositat o [improbable
inoqiiitat de la feta. I si això fos pos-
sible, encara quedaria sense explicar



"Pausa" (Poema -objecte de Joan Brossa)

Em deman si no deu ser una no-
va maniobra artístico-publicitaria
del Recreatiu, amb això dels cent
anys de cinema. 0, la sospita apa-
reix, inevitable, potser es tracta
d'una autèntica invasió, com la
d'aquella pel.lícula dels lladres
de cossos, que adoptaven la for-
ma dels humans a fi de substituir-
los de forma progressiva i dissi-
mulada. Una invasió que, per al-
guna estratègia de I6gica extrate-
rrestre, hagués començat per les
dependències de la casa de la Vi-
la.

L'altre dia, per exemple, a
plaça, vaig poder presenciar una llar-
ga i animada conversa, d'aquestes
que, quan sembla que ja se'n van, en-
cenen un cigarret i continuen fent la
pretxa. Passada una bona estona, un
dels dos conversadors, treu d'enmig
de dos cotxes la grancra clue la identi-
fica com a membre del servei munici-
pal, i comença la seva feina, amb la
mateixa cadència d'alien subaquàtic.
(No vos heu fixat mai, ara que en par-
lam, en el particular estil agrcnatori
dels homes de les escombres munici-
pals? A la languidesa quasi tropical
del ritme s'hi afegeix una suavitat ex-
tremada, com si temessin esquinçar el
trepo!, fir mal a l'epidermis asftltica
de la via pública, de manera que no-
més se'n duen els obstacles realment
insalvables i alhora lleugers i poc afe-
rrats...) Sense deixar la conversa que
referia, tot plegat em confirma en les
meves suspites. Véric a dir, que no
crec que els honestos i efectius de la
brigada tenguin el morro de robar jor-

nais i escaquejar-se de manera tan in-
tensiva, i de fer-ho descaradament, no
per pitjor, sinó per més públic, enmig
cie plaça a la vista (le tothoni, inclosos
els responsables laborals i polítics que
no dubt que correrien a complir amb
el deute envers els contribueints de
cridar-los l'atenció, o sancionar-los si
escau.

* * *

Els indicis d'una substitució fantas-
magòrica a nivell municipal comen-
cen a ser alarmants. No es troba per
aquest camí una explicació satisfactò

-ria a fetes com les noves obres a l'em-
bassament de davant la placeta de
Can Mataró, tan poc temps després
de fer-lo, i que la primera vegada el
fessin amb els pens'? Si, es mes alli-
berador de pesos morals pensar que
tanta ineptitud es el resultat d'una im-
postura alienígena. Així tanthe queda
ben explicat que per fer una modesta

rampa a Ses Escoles hagin cm-
prat la intemerata, i fins i tot
l'alarmant desaparició d'efectius
de neteja al centre que usen els
nostres fills, de manera que el ni-
veil  de brutícia comença a in-
quietar els pares. Fins i tot aque

-ll a qüestió de la petanca i I ' herbi-
cida a s'Arenal que tanta polemi-
ca va aixecar a una plentria de
just abans de la reposició del bun-
yol majoritari.

La hipòtesi marciana justifi-
caria fins i tot l'atzarós funciona-
nient dels seff&ors de les rondes,
altrament inexplicable: no inten-
ten en va regular la velocitat del
trànsit. Amb les seves interm iten-
cies aleatòries, realment transme-
ten missatges en clan a algun pla-
neta ignot, o a un ovni camuflat:
mi caasa, teleeelbno, o més ma-

lignes conxorxes. S'explicaria també
així el traçat, que escup els cotxes i
acabarà protagonitzant una desgràcia,
de la rotonda prcelectoral del camí

Algaida: notnés pot ser una pista
d'aterratge adaptada als girs ultralu-
mínics d'algun plat volador.

Com s'explicarien les històries de
terror sobre les categories laborals
Ia parentel.la dels peperos- a les guar-
denies municipals, o interplanetaris
resultats de les recents proves per co-
brir places de "gruers".

* * *

seria, igualment, niés bo d'entendre
el desgavell municipal a l'hora de pa-
gar, que no paguen ni el que deuen al
Conseil Insular, tant de presumir de
bombers dei Serprcisal, i deixen per-
dre una aportació econètnica que ha-
via de permetre fer una xarxa d'ai-
gües pluvials a s'Arenal, barra Mime

la Ilentíssima, tortugosa, cadèn-
cia dels moviments dels caçafan-
tasmes.

* * *

expert ELÈCTRICA
am. 1 ipbtam.

Sens dubte te convencerei   

INSTAL-LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO
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L'aculiuració pot ser divertida (i segura)

OPINIÓ
turística d'Europa, tan hé an iria (juan
els hoolligans reguen les cantonades
amb Ilargs rois etílics.

Desgavell a l'hora de pagar, i -re-
sulta irònic- a l'hora de cobrar. Anau
a demanar-ho als "usuaris" de l'Es-
coleta Fada Morgana. I a un que va
anar a demanar solucions a les ofici-
nes municipals, un funcionar-hi (vull
dir un marcii desfressat de funcionar-
hi) primer li va contestar amb molt
inales mancres i després el va deixar
en planto, amb la paraula a la boca.

* * *

A mesura que el raonahlement
avança, pren cos la teoria de la cons-
piració extraterrestre infiltrada al cor
de la institució municipal. I quan die
al cor, vull dir al cor, amb totes les
conseqüències i fins les más altes
instàncies. En relació al punt de vista
ètic sobre cl comportament els polí-
tics, em sembla molt más consolador
pensar que el Morales autèntic ha es-
tat teletransportat a la masmorra cós-
mica d'un Dark Vader qualsevol i es
algun Fumantxú camaleónic de la di-
mensió desconeguda cl vuitè regidor
(o volia dir passatger?) que pren el
pels als electors. I, per molt que sia ti-
rar-nie pedres a les teulades des de les
quais escrivia el més passat que l'in-
clement de la pressió fiscal seria un
dels resultats del re-pacte dret, no
conhorta una mica pensar que aquells
senyors partits- que demanaven el
vot prometent que, de pujar impostos,

res de res, no mentien com a canalles,
sinó que la cosa és un cas d'Expe-
client X claríssim?

* * *

na cosa els hem d'admetre, als
aliens: Fummajor ja ex isteix a nivell
periodístic de titular important. Entre
Ia cosa de s'Estanyol, la situació polí-
tica, els impagats i ara la pujada bes-
tial dels imposts, han contribua a la
popularitat del municipi.

Clar que posats a atribuir merits,
l'Ajuntament també ha col.lahorat de-
cisivament a una situació que ens ha
posat el topónim en boca de tothom.
Vull dir la plaga de les caseteS a fora-
vila, que ens ha duit a ser cantats pel
súmmum de la Iírica roquera de la ro-
queta: Ossi far (i batx comprarme una

casseta Xusmaxor!) ens ha elevat fins

als 40 principales, que no és poc exit,
ni escassa propaganda (per quant, un
monument, un carrer, o, per exemple
un quatre a la Sala Capitular de la ca-
sa de la vila, als Ossifar, que existei-
xen, devora el halle Mut, que total,
no va existir?). I l'urbanisme xaletero
ens associa a la história de l'arquitec-
tura: les "casetes llucmajoreres" han
esdevengut una denominació d'ori-
gen, una image de marca, un ci non
de socioestZlqica i geografia a la Ma-
llorca d'ara. (Quina glória, la Ilucina-

jorització serà a la xaleteria el que la
balearització al progrès turístics, pas-
sarem a la história, vendran estudiants
d'arreu del món, en una nova dimen-
sió del turisme cultural, ens forra-
rem !) M'ho descobria una conversa
amb amies porrerencs, amb els quais
coincidim en la indignació de pensar
que el progrès i, sobretot, la Conse

-ller a d'Obres Púhliques estan a puni
de posar les seves urpes de palera i
as  sobre l'herm6s, infini, tranquil,
camí de Porreres a Llucmajor. Sí,
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amics de Llum d'Oli, hem d'escriure
contra aquest nou expoli, i la ideolo-
gia que cl fomenta i perpetra.

* * *

Qui sap si les noves mesures fiscals
no ens duran fins al !!ihre Guinness
dels records. De let, a les Balears,
anam davant amb cl llum de la pres-
sió recaptadora hen alt. Nomes Eivis-
sa ens supera, i no en tots els camps.
L'Impost sobre béns immobles puja
un 37 %, es a dir, per cada cent pes-
setes que posàvem al gavet, ara n'hi
aniran 137. L'impost d'activitats
econòmiques un 8'6, i què és això de-
vora la immensitat de l'univers ens
dira l'alien-batle. No s'hi va fitxar
ningú, si els regidors del PP, en Ra-
basco o el batle tenien enravanat el
dit petit, a la plenaria, com els inva-
sors d'aquella exímia i històrica tele-
serie?

Des d'una mentalitat saturnal pot
ser sí que es coherent pujar el 50 %
l' impost sobre Construcció, en un
moment on potser s'haurien de fo-
mentar les activitats econòmiques:
també ho deu ser gravar igual el ciu-
tadà "d'a peu" que necessita restaurar
la seva \fella casa antiga, o fer-se un
ca-seva, que una urbanització de se-
gones residencies o negoci turístic.

També ho es que augmenti en un
altre 50% l'impost de vehicles, igual
per rics i pobres. Com si ja no resultas

abans delirant que un vulgar i modest
Peugeot 205 Diesel que necessita un
de tantsllucmajorers que han d'anar a
cercar les sopes a Palma, i no tenen
una oferta de transport públic ade-
quat, econòmic, ecològicament mes
net que el fum dels motors, la invasió
de cotxes, la torrentada d'astlilt auto-
pístic, bagués de pagar mes de 12 hit-
llets de mil.

* * *

Deixant anar la gestió que ha duit el
gavel municipal a la bancarrota, les
mentides electorals, o la valoració del
que s'ha usat com una defensa pels
apujadors: que durant la passada le-
gislatura, no s'havia pujat res, que
un argument de doble tall, perquè pot-
ser, entre no pujar res i el boom in tla-
cionari d'ara, hi cap la pregunta sobre
Ia irresponsabilitat de congelar els im-
posts, i generar un deficit que farà
més terrible la pujada final, qui sap si
per un tenir els electors contents que
mai no ha de ser tan simplista.

Al marge de tot això, l'economis-
ta Miguel Alenyar recorda que contri-
bueix a fer necessaris aquests saque-
jos fiscals un problema de finança-
ment que es podria resoldre amb una
reforma de l'Estatut -que no va bé ni
al PP ni al PSOE que són partits esta-
tals, i nacionalistes espanyols a rom-
pre. Per modificar el de les Canaries
no hi va haver tant de problema.

* * *

Pot ser sí, que es fa
necessari cridar als
autèntics caçafantas-
mes, treure forces de
llaquesa i penjar la V
pels cantons i co-
mençar a combatre els
dragons de les galaxies
que s'amaguen sota
mascares de plastic
amb fesomies fam i-
t fors. Qui sap quin
temps fa. I qui sap qui
sera cl següent. Que at-
oll telefoni als cascos
blaus, a les ONG, a la
CNN, a l'Enterprise o
a Solana, que -d'entra-
da no i de sortida man-
co- s'ha col.locat de
puta mare a l'OTAN,

mina'. iiìirau. qui ho havia de dir.

* * *

Orson Welles, per ventura, tan Fals-
taff ell Ill ateix, em diria que tots som
aliens perduts en l'espai i el temps,
que convivim, cada un, amb un inva-
sor inconfessat, amb qui dialogam se-
cretament i contínua -però, quin dels
dos es l'altre?- O potser que jo, o tu,
lector, o tots i cada un de nosaltres,
som aliens inexplicables, incomuni-
cats, closos a secrets racons secrets
de la consciencia... Ho pens mentre
em surt d'una cantonada la imatge
que vull deixar als vostres ulls, a la
vostra consideració, com si fos una
escultura, un símbol, la imatge poeti-
ca o mítica de ves a saber quin matís
de sentit (lei nostre viure ara i aquí: un
esvelt carro llarg, amb rodes de Ilan-
tes de ferro, perfccte d'acord amb tots
els canons, platònic, tot i que amh el
color, la pols, el core, la palla vella de
l'oblit, transportat per un camió que
el subjecta, com la picada d'un escor-
pí gegant i metallic de ciencia-Ficció,
com en una seqüència de caça i mort
d'un documental sobre insectes, amb
un braç de grua d'aquestes de ferra-
lier, com un tulipa invers de ferro, que
atravessa ara les revellides posts amb
les mordales-petals, contant la histò-
ria de la captura i la carrega del carro
de delicats braços, mentre cl camió
volta cap a Galdent. •



TOPONIMIA

De noms i de Hoes 
Llucmajorers a s'Aranjassa i son Sunyer (II)

C. Calvilio
F. Jaume
J. Jaume
F. Mut
Fotos: C. Julià

Aquesta segona entrevista sobre
aquestes dues possessions del terme
de Palma l' hem feta a En Francesc
Ramis i Coll nascut a Pina l'any 1926
i que d'al.lot vingué al Pla de Sant
Jordi.

Ens parla dels seus records de jo-
ventut, malgrat no ésser llucmajorer,
veurem com hi queden re flectides les
vivències d'un jovençà que va viure i
fer feina a horts de Ilucmajorers dins
les possessions ahans esmentades.

També aquesta entrevista es un
exemple de com vivia una família
camperola mallorquina a cavall entre
els dos segles, on el factor emigració
es fa present com una cosa normal
dins aquella socictat. Es un term, el
dc l'emigració a Llucmajor que no ha
estat massa estudiat i que caldria que
es fes.

Ahans volem fer un incís des del
punt de vista històric i investigatiu.
Segons Camilo Jose Cela Conde en
el seu llibre: "Capitalismo y campesi-
nado en la Isla de Mallorca" la pri-
mera data de la parcel.lació de la pos-
sessió de Son Sunyer fou cl dia 25 de
febrer de 1880 i la va dur a terme
Adolfo Roten y Guzman Marques de
Campofranco; la superfície de la !In-
ca era aleshores de 1466 ha. 15a. 82
ca. L'extensió de les parcel.les varia-
va: vint d'elles comprenien menys
(Puna hectàrea, quaranta-cinc entre
una i cinc, vuit entre cinc i deu, devuit
entre deu i vint i setze més de vint
hectàrees.

També tenim constancia que l'any
1905 i 1906 Antoni Roten y Gual
Marques de Campofranco va establir
una part del Pinar de Son Sunyer que
llindava milt) la mar. Ens cal fer més
endavant un estudi més profund de
les parcel.lacions de vorera de mar
corresponents a Son Sunyer.

Quin any venguéreu a viure per
aquesta zona de s'Aranjassa?

-Quan venguérem cap aquí, era
l'any 1930, jo tenia quatre anys. Ve-
níem de Pina i érem una família cam-
perola. El meu pare, en Francese de
Can Comte (d'es Comtes que venen
de Sencelles), sempre havia fet feina
al camp com a jornaler. Comença
com a porqueret a Son Perot o Son
Miquelet a l'edat de set anys, quan el
seu pare, que també nomia Francese,
va emigrar a Bons Aires, cercant fer
fortuna, fugint de la miseria. La mesa
padrina el va llogar i entre ella i la
senyora li compraren unes sandàlies.

-Què ens podríeu dir alguna co-
sa sobre l'anada del vostre padri a
Amèrica?

-Al meu padrí Francese quan va
pujar al vaixell que l'havia de dur a
Bons Aires li quedaven set pessetes,
que les dona a un conegut perquè les
fes arribar a la seva dona. A Bons Ai-
res, el primer jornal el va cobrar amb
unes botes, que per cert, va dur. Al
Poe temps va poder retornar a Ma-
llorca amb doblers per comprar dos
cortons de terra (mitja quarterada),
que en aquas temps era molt. Quan
Ia gent li demanava: -"Francese, corn
ho has let?". Ell els deia: -"Res..., sa
gent vetlla molt i si t'aixeques prest,
sempre trobes uns "(Wars" per da-
munt la voravia".

-El vostre pare a quines finques
va fer feina com a jornaler?

-Quan el men pare es va casar
amh la que seria la meva mare, na
Magdalena de Can Mora (dels Mora
que descendeixen de Lloret), feia fei-
na de jornaler a Son Xotano en el ter-
nie d'Algaida, entre Sencelles i Pina ,
i tenia molta amistat amb cl senyor
que voila que dugués la finca, pear
per estar Ines prop de la família es va
llogar a Son Ribes de Pina.

-Per què venguéreu cap aqui?
-El meu padrí el pare de la meva

mare, en Miguel de Can Mora, tenia
caracter negociant, li agradava molt
anar a vendre a les places, fer mercat

i treballar per compte seu. Un dia va
saber que el sastre Mercadal de Ciu-
tat que tenia Son Bose, prop des

cercava amitger i el va anar a
veure i feren tracte. Però aviat es va
donar compte que la finca era massa
grossa per a ell, vint-i-tres quartera-
des, i que la feina era molta; parla
amb el meu pare perquè deixas la fei-
na de jornaler i treballas amb cIl (això
no agrada al yell Francese que troba-
va que el millor era treballar a jornal i
que passava pena que el seu fill patís
fam).

-Quins records teniu de Son
Bosc?

-A Son Bose hi estarem vuit anys
(1930-1938) primer amb el padrí Mi-
guel "Mora", que aviat ens va deixar
per tornar a Pina on tenia un parell
de trossets i dues vaques. Quan hi
torna, els meus pares quedaren carre-
gats de deutes i varen decidir no gas-
tar amb res niés que amb menjar du-
rant un any. Els va anar her perquè
amb tot el que avançaren varen poder
tornar els doblers.

Abans de la guerra el senyor va
fer un pou i va posar un molt per treu-
re aigua. Això ens va donar la possi-
bilitat de fer un poc d'hort, ferem al-
falç i somades de mongetes, pebres,
tomatigues,... que després dúiem a
vendre a les places dels pobles dels
voltants: Llucmajor, Porreres... i a
Ciutat. En aquells dies, jo i els meus
germans anàvem al Pii/aria l'Escola
Pública, que es trohava al carrer prin-
cipal, amb n'Enrique, que per cert,
durant el Moviment va estar tancat
per les seves idees polítiques, i des-
pres anàrem amb Na Mercedes. Cada
dia en acabar l'escola o els dies de
festes ajudàvem runt) les feines del
camp.

D'aquells dies tenc record de ne-
tejar les siquies de l'aigua per poder
regar les somades de pebres i monge-
tes que es feien dins aquella terra no-
va amb I' aigua dolo que sortia del
pou, de sembrar pebres al mes d'abril
i d'haver-nie tirat de damunt el cres-
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tall sobre les síndries pel gust de veu-
re i sentir com esclataven quan hi
queies damunt amb els peus junts.
Cosa d'al.lots!.

El 19 de juliol (diumenge), el dia
en que va esclatar el Moviment a Ma-
llorca tornavem de vendre una carre-
tada de síndries de la plaça de Lluc-
major, quan davant Ca Na Paparrina,
trobarem un home mort, tapat amb un
sac, que estava col.locat damunt una
escala, després vaig saber que era en
"Bata-moro" un jove trencador del
Pil.larí que, segons deia la gent, quan
anaren a detenir-lo a la pedrera, ell es
va assustar i es va posar a córrer i
pegaren un tret de fusell. Quan arriba-
rem a ca nostra, mon pare, després de
parlar amb ma marc, agafa la bicicle-
ta i ana a la Cooperativa Agropecua-
ria del PiLlarl a cercar arròs i sucre;
en dugué tot el que va poder. A la nit,
madò Xasqueta, una viuda de Pina,

que feia feina a ca nostra i Na Joana
Aina Coll varen talaiar per avisar-nos
en el cas que vingués algú amb males
intencions; els meus pares munyiren
les vaques i després duguercn la llet al
punt de recollida, però els de la Coo-
perativa no passaren i es va fer malhe.

El senyor, va fer quatre duros, va
canviar el molí de lloc i dins el primer
pou hi va fer un refugi on ens amaga-
vem quan els avions dels rojos venien
a borbardejar Ciutat, el va connectar
per un passadís amb el segon pou, el
dei nou molí, pel cas que amb una
bomba quedas una de les dues bogues
tapades. També va fer unes cases per
a la seva família.

Record cl fet amb una síndria. De
ses Cadenes venien carreters a com-
prar al falç i el meu pare els deixava
les garbes, els feixos, a la vora del ca-
mí. D'allà veien la somada de les sín-
dries, on ell en guardava una, una ver-

tadera monstruositat de grossa que
era, a la que havia fet un coconet dins
l'arena perquè pogués créixer. Ague-
Ila síndria, que era I `orgull del meu
pare, va esser pesada dins Can Mc,
pels carreters que ii foteren i va fer
23 quilos; tots ells en feren una vega.

Veig, com si fos ara, les caçades
de calapots i granots dins l'arena,
n'estava farcit, i nosaltres, els al.lots
els caçàvem amb pedres i bastons.

-Com es feia la recollida de la
Ilet?

-Cada dia es munyien les vaques
dues vegades, una al matí i l'altra a
l'horabaixa; després posàvem la llet
dins les gerres i les duíem al camí, on
el carro de la Cooperativa les reco-
ilia. Per evitar que tornas dolenta, cl
marge de temps entre el munyir i la
recollida havia d'esser breu, per
aquest motiu no hi podíem dur les ge-
rres mes que a una hora convinguda,
en el cas de no fer-ho així, l'encarre-
gat de la Cooperativa la trabucava per
evitar que tota es fes malbé.

-A quins altres horts heu fet fei-
na?

-En aquells anys de la guerra can-
viarem de Hoc. Els meus parcs lloga-
ren s'Hort de Son Garcies que era de
la tia Praxedis de l'amo en Lloren;
de Son Garcies. Era un hort de 12
quarterades, sis de terra molt bona i
sis de terra més prima, amb un bon
ametlerar i mes de cent figueres. El
preu cren 600 duros, a més d'una so-
mada de pcdres, un sole de tomati-
gueres i la fruita a mitges. Tenc pre-
sent aquella doneta, que venia amb un
citroen, a cercar les tomatigues i els
pebres o la fruita i d'haver duit a ca
seva, a Llucmajor, les primeres mon-
getes de la temporada

Quan es va morir, l'amo va esser
en Llorenç Garcias i va voler que el
duguéssim a mitges. En aquest hort
hi estarem 28 anys, anys de la meva
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joventut; relent molta feina, jo vaig
anar sempre de somada amb el carro
traginant palla a l'estiu i Ilenya a l' hi-
vern, la feina la començàvem a la nit
i moltes vegades, quan la bístia ja ha-
via pres ei dret, me fermava per no
caure del carro o dormia ben arreu.
Fèiem llegums, que després dúiem a
les places dels pobles. Els pebres de
curtir els veníem a un de Llucmajor,
que ii deien de Ca n'Alegria, que en
feia pebre-ho.

-Quina rotació de conreus dúien
a s'Hort de Son Garcies?

A Son Garcie.v, pel gener, sembra-
vem pebrers, tomatigueres, mongete-
res i alberginieres per la temporada
d'estiu. Quan s'acabava, cols, col bo-
rratxona, col caputxina, que era pri-

merenca, col flori, pebre de curtí o pe-
bres de porc i ceba boba. Després
mongeteres, tomatigueres, mon iateres
i patateres.

Teníem prohibit sembrar blat mil
perquè deien que xupava massa la te-
rra.

-Quina somada vos donava una
major rendabilitat?

-Totes les somades ens donaven
rendiment. Era el sistema de conreu el
que donava resultat, mai no hi havia
un bocí de terreny sense cultivar,
cercàvem les millors llavors, els
adobs (formiguers, fems de barrio...)
els repartíem a voler i mai estavem
mans fermes, sempre hi havia a més
de tota la família dues o tres dones i
un 111 issatge.

Trèiem més de damunt les rogues
que no altres de terra bona.

La somada clue niés ens donava
era la tomatiga. Anaven a cercar les
tomatigueres a Can MI'liar -, devora
Pina, era una tomatiguera primerenca
i molt forta, la feia damunt les rogues;
la Ilavor era duita de Enino.

Les sembràvem pel mes de marc;
primer, fèiem dos soles, un d'ample i
un d'estret, després hi posàvem
I 'adob, fems i formiguer i finalment,
sembràvem les tomatigueres dins el
sole estret a fi que l'ample servís per
passar. Llavors agafavern una fulla de
figuera de moro xaparada i I i pos.a-
vein fent harraqueta per les gelades.
Per l'abril les cavavem i aprofitavem
per enterrar la fulla perquè donas hu-
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mitat. A finals de maig ja en co-
mençàvem a collir. Quan venia la pe-
na, ja havíem fet l'agost i dúiem les
que ens sobraven a la Porciúncula on
els frares les emportaven per tota la
comunitat franciscana.

-Guanyàveu doblers fent tanta
de feina?

-Sí, en aquells dies comprarem
deu quarterades en es Clot d'es Porcs,
que era un dels sementers veils de
Son Sunver a En Ripoll. Hi havia
molta d'arena negra. Se'n dugueren
moltes carretades. Mon pare en va
treure molts de doblers.

Dins aquella terra nova hi feiem
verdura: síndries, tomatigues, pebres.

Més tard el venguérem a En Da-
mia Sastre per fer la casa de s'Aran-
jassa.

-Quins adobs empràveu?
-En aquells anys hi havia molts

pocs adobs artificials i nosaltres uti-
litzàvem els formiguers que cren un
bon adob però duien molta de feina i
els fems per a enriquir la terra.
Aquests, requerien tot un tractament
per poder esser utilitzats. Primer, ana-
vem a cercar-los amb el carro a Cio-
tat, havíem ret tracte amb Paulo de
s'Hostal des Moixet de sa Porta de
Sant Antoni i amb els agranadors dels
carrers dels voltants i els guardaven
dintre d'un estable veil, hi anaven ti-

•ant les restes del menjar i les agrana-
dures; quan hi havia un viatge ens
avisaven i nosaltres eis carregàvem a
la mala al carro, i com que el carrer
estava empedrat i les ordres de Ciutat
no hi deixaven anar les bísties, l'haví-
em de dur un bon tros a braç, fins a
les Sis Portes.

Aquell ferns quan arribava a l'hort
era deixat a un caramull on els porcs i
l'aviram feien la seva, cercant restes
de menjar, després els mesclàvem
amb alga prima i petita duita de sa
Platja de s'A renal i cada vegada que
plovia amb l'ajuda de les forques els

giràvem; a vegades, també hi mescla-
vem la palla que havia servit de Hit al
bestiar. Llavors el ferns era escampat
per tot l'hort.

A aquest fems li donaven el nom
de "reins de barrio" i amb els formi-
guers era l'adob emprat per tot es
Prat.

I de casat, a quins horts està-
reu?

-Quan me vaig casar estarem un
any i mig a Son Garcies amb tota la
família pet-6 anava endarrer de llogar
un hort pel meu compte. Així anàrem
a s'Hort d'es Poll, que era de l'amo
En Macia de Son Seguí, de Santa Ma-
ria.

A s'Hort des Poll, que eren deu
quarterades, ja anàvem de bestiar, va-
ques i bous i rCiern farratge: al falç
sec, col de cor de bou, canya de sucre
que fa una cinquantena d'anys que
fou introdun en substitució del sorgo,
blat mil,... Al contracte hi havia es-
crit que no es podia sembrar blat de
moro o blat de les Indies, era una ma-
nia dels antics que deien que xupava
massa la terra, pea) quan l'amo va
veure el resultat que donava i que la
terra produïa igual gracies als adobs
ja no va tenir res a dir.

Deixarem les somades però félem
un poc de verdura per a la família.

Quan fugírem de s'Hort des
Poll passarem a Can Xigala, ca nos-
tra, reformarem les cases, cl pou i fé-
rem les vaqueries. A més arrendarem
s'Hort d'es Tast, de la família Jaume-
Vich de Llucmajor. L'aigua de Can
Xigala en principi, dolça, ens perme-
té tornar a les somades. Veníem a
vendre a Lluctnajor. A mesura que
l'aigua esdevení salada les deixarem
per tornar a la ramaderia.

-I després?
-Vaig canviar d'orici, d' hortalar

vaig passar a taxista sense deixar els
dos horts. En aquells anys cl turisme
era una realitat. La feina era més ren-

dible i bona de dur.
Una vegada jubilat he tornat als

horts. L'hort de Can Xigala es un dels
primers establits de s'Aranjassa; hi
ha el clot d'una sínia, unes voltes i
una menjadora dins l'estable, de més
de cent anys.

Ara faig un poc d'asralç, he sem-
brat quatre pereres i sempre tenc un
poc de verdura per a la família.

-Quins horts de Ilucmajorers
coneixeu?

-Conec quasi tots els horts dels es-
tablits de s'Aranjassa i Son Sunyer i
la majoria eren de lluemajorers (de
Sant Jordi cap a sa Carretera de Ma-
nacor et-en més d'Algaida): Ca'n Pit-
ja-palla, Can Portellet, Can Butxeca,
s'Hort de Can Seu, Ca l'amo en Ma-
teu, s 'Hort dels Espinits, Can Mates,
Can Tofolet, Can Saupeta, Can Re-
yin, es de Son Tetè, Son Garcies,
s'Hort d'es Tast, Can Pont, que ana-
ven d'ametles a Llucmajor, s'Hort de
ca n'Alegria que també és s'Hort de
s'Hostal, d'en Miguel Cardell "Ale-
gria" que té una casa en el carrer Ma-
jor de Llucmajor, Son Cordell, Son
Monget... fa uns cent o cent-cinquan-
ta anys, perquè he conegut els padrins
i els pares de molts dels actuals pro-
pietaris, que compraven trossos a dalt
i al Prat i moltes vegades no hi esta-
ven ells, ho donaven a mitges o ho
llogaven a hortolans que venien dels
pobles dels voltants o de mes lluny.
Gent com nosaltres, venguda d'A/gai-
da, Pina, Montuïri, de sa Pobla, Pe-
tra... que no tenia medis propis per a
viure en els seus pobles i que s'arris-
caven cercant un millor benestar. Ells
feren s 'A ranjassa, es PiI. lau, Sant
Jordi,... els qui no se casaren per aquí,
quan els fills es casaven o ells torna-
veil veils , se'n tornaren cap al poble
d'on havien vingut. •
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Catalina Socies, coordinadora del Fons

"El Fons Mallorquí contribueix al
desenvolupament dels països del tercer món"
Des de fa Rocs mesos na Catalina

Socies i Salvà coordina el Fons Ma-
llorquí de Solidaritat i Cooperació

Na Catalina va néixer a Llucma-
jor fa 29 anys i és diplomada en Tre-
ball Social. Va ser animadora Socio-
cultural a l'Ajuntament de Palma i
va treballar d'Administrativa al
GREC Grup d'Educadors de Carrer.

Actualment és l'encarregada de
coordinar els esforços de les entitats
que treballen per la pau i per la
construcció d'un món mis solidari.

-Què és el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació? 

-És un organisme sense ànim de
lucre on s'apleguen ajuntaments i al-
tres institucions públiques i privades,
creat per promoure l'ajuda de Mallor-
ca als països pobres i aconseguir una
sol idaritat mes eficaç.

-Quins són els seus objectius? 
-Els objectius sen:
-contribuir al desenvolupament

ciels països del Tercer Món, mit-
jançant la constitució i la gestió d'un
fons econòmic, que possibiliti una
cooperació descentralitzada i que pro-
mogui un desenvolupament sosteni-
ble.

-Administrar i gestionar les apor-
lacions rebudes per a projectes de co-
operació amb els països més pobres.

-Fomentar i donar suport als es-
forços de les institucions oficials, en-
titats i associacions, per tal de crear
un clima d'opinió favorable a la pro-
moció d'un nou ordre econòmic in-
ternacional.

-Estimular la participació ciutada-
na, mitjançant campanyes i informa-
cions adequades, en els projectes de
cooperació amb cl Tercer Món.

-Treballar per tal que sigui una re-
alitat la destinació mínima del 0'7 %
del producte interior brut a l'ajuda pú-

blica als països subdesenvolupats, se-
gons els acords de les Nacions Unides
subscrits per l'Estat espanyol

-Quines activitats es duen a ter-
me des del Fons? 

-Les activitats que des del Fons
desenvolupam van encaminades a
l'acompliment ciels objectius, i per
tant treballam en la consolidació del
Fons Mallorquí per poder complir els
objectius fixats. El Fons nomes té dos
anys de vida, es per això que encara
no s'han aconseguit fer realitat tots
els objectius, tot i que tenim un pla de
treball que, si es desenvolupa sense
presses, permetrà concretar tots els
objectius.

El Fons permet la coordinació
d'esforços per col.laborar amb les
ONGs i entitats que des de fa anys
treballen per la pau i per la construe-

ció d'un món mes just i solidari. TaIll-
hé permet assegurar el control i la
transparencia de la gestió del Fons,
així com el consens en els objectius i
prioritats.

El Fons té l'avantatge de treballar
sobre un model de cooperació unitari
i eficaç, que permet dur un tasca co-
ordinada i evita duplicitats en les ac-
tuacions o possibles incoherències. Es
redueixen les despeses dc gestió, ja
que altra forma cada ajuntament
hauria de crear un aparell de gestió
propi. Amb el treball des del Fons es
poden fer accions dc desenvolupa-
ment en el Tercer Món, establint cri-
teris que fomentin real ment el desen-
volupament sostenible i donar suport

projectes de major envergadura.
-Qui són els membres del Fons?
-Els membres del Fons són: els

ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Algai-
da, Ariany, Artit, Binissalem, Bunyo-
la, Calvïà, Campanet, Capdepera,
Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Fe-
lanitx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llo-
seta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la
Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Pal-
ma, Petra, Pollença, Sa Pobla, Santa
Eugenia, Santa Maria del Camí, San-
ta Margalida, Santanyí, Selva, Sence-
lles, Sineu, Sóller, Son Servera, Vila-
franca de Bonany, Conseil Insular de
Mallorca, Justícia i Pau, GOB -Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Natura.

-Quina és l'aportació de l'Ajun-
tament de Llucmajor? 

-L'Ajuntament ha previst una
aportació de 300.000 PTA per al
1995, això és aproximadament el 0'7
% del pressupost de festes.

-Com valores la col.laboració
dels Ajuntaments i de la Societat
mallorquina en general? 

-Valor la col.laboració dels ajun-
taments de Mallorca hastant 1)6., tot i



Haz que nunca olvide
estas Navidades
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

OFERTA ESPECIAL

NADAL I REIS

Brillants i Diamants de
totes les talles, la qualitat

Joies d'estil mallorqui
Ampli assortit de
pulseres, arracades,
anells, cadenes, etc.

Descomptes especials
en tots els articles de
Plata de la Ilei:
Porta retrats, canelobres,
palanganes (totes les mesures),
gerros, bomboneres,
joiers, etc.
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que la podem analitzar amb més de-
tall:

-Pel que fa a socis: l'any 1994 hi
havia 20 ajuntaments membres, l'any
1995 s'ha produit un increment de 17
ajuntaments més, és a dir, del total de
53 ajuntaments de l'illa, 37 són mem-
bres del Fons Mallorquí.

-Pel que fa a les aportacions
econòmiques es fan tenint en compte
les possibilitats econòmiques de ca-
dascú, encara que tots estan compro-
mesos a anar incrementant la quanti-
tat destinada fins arribar al 0'7 %,

-El pressupost del Fons Mallorquí
per a 1994 fou de 24.000.000 PTA el
1995 el pressupost ha estat de
59.000.000 PTA. Aquest augment en
el pressupost ha estat ocasionat per la
incorporació enguany dels 17 ajunta-
ments i també per l'augment de
l'aportació del Conseil Insular de Ma-
llorca, que ha passat de 9.400.000 per
1994 a 30.000.000 per 1995.

Les previsions pel que fa als pres-
suposts de 1996 són que es produeixi
un increment considerable, ja que el
CIM destinara el 0'7 % (al voltant
d'uns 70.000.000 PTA)

Pel que fa a la societat mallorqui-
na en general, hem d'esmentar que
com a membres del Fons Mallorquí
enguany s'ha incorporat el GOB, i es-
peram que abans d'acabar l'any s'ha-
gi incorporat alguna altra entitat re-
presentantiva de la societat mallor-
quina.

Tambó com a participació de la
societat civil, i més concretament del
moviment associatiu, hem de comp-
tar-hi les associacions, ONGs i enti-
tats que presenten projectes de coope-
ració al Fons. L'any 1994 foren pre-
sentats 29 projectes dels quals se'n fi-
nançaren 12. L'any 1995 foren pre-
sentats 34 projectes dels quals 17 va-
ren ser finançats. De tots aquests pro-
jectes es fa un seguiment, mitjançant
factures que justifiquen les despeses,
memòries explicatives i fotografies de
cada fase del projecte.

El Fons Mallorquí per dur enda-
vant la seva tasca es coordina amb les
ONGs i entitats per tal d'aconseguir
desenvolupar un tipus de cooperació
eficaç i coordinada.

-Quins avantatges tendrà 
aquesta recent Confederació dels
Fons?

-El passat dia 19 de setembre es
va constituir a Barcelona la CONFE-
DERACIÓ DE FONS DE COOPE-
RACIÓ I SOLIDARITAT que ens
permetrà tenir una actuació coordina-
da amb els altres Fons i rendabilitzar
els recursos de que disposam. Agues-

ta iniciativa surt de la necessitat de
crear un instrument que ens faciliti la
coordinació i l'actuació de forma con-
junta, a partir de la coincidencia de
plantejaments.

Partint des de la independencia de
cada Fons, els objectius plantejats
són:

*Assumir la representació conjun-
ta dels FONS legalment constituïts,
adoptant resolucions i definint actua-
cions, que afectin als interessos
d'aquests.

*Contribuir a impulsar la coope-
ració descentralitzada dins i fora deis
ambits territorials dels seus membres.

*Aconseguir un aprenentatge mu-
tu, a partir de les accions que es du-
guin a terme.

*Ser interlocutors davant les insti-
tucions estatals, europees i mundials
amb plantejaments coincidents.

*Promoure projecte de sensibilit-
zació compartits.

La darrera satisfacció dels mem-
bres del Fons és perquè han aconse-
guit una entrevista amb el president
de la Comunitat Autònoma, cosa
que fins ara havia estat impossible.

Li demanareu l'adhesió al Fons i
Ia destinació d'una partida pressu-
postitria cap al 0'7 %. •



Mans a la feina

0.N.C.E.
1.- M. José Duran Aguilar
2. Antoni Font Cifre

3. Assumpció Torres Baena
4. Pep Oliver Martorell
5. Julià Garcia Garcia
6. Juan Diego Moreno Santiago
7. Francisca Sánchez Ropero

8. Tomàs Fernández Enerte
9. Pep Montalvo Navío
10. José Luis Pozuelo López
11. Benet Llompart Mas
12. Baltasar Martorell Clar
13. M. Isabel Trujillos Torres

14. Joana Covas Llaneras

15. Joaquín Gambín López
16. Maria Garau Adrover

Foto: Coloma Julià
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LLuctuajor Serveis Informatics posa al seu abast la informatica i el mon
multimedia amb l'assessorament i atenció que necessita :

Ordinadors personals, impressores , programació , connexió INTERNET...

Trobarà tot allò que envolta el seu ordinador , paper, disquets, toners,...

Servei tècnic: ampliació memòria, modems/fax , CD ROMS ,reparacions

r, tOi 07620 LLtreiks
TJFax 120797

SOCIETAT

#C artes 

Els ciutadans llucmajorers
ja no tenim dret a opinar

A través d'aquestes planes vull contar la gran injusticia
i mala educació que una treballadora del centre de salut em
va donar per resposta, quan vaig demanar cl que creia que
era just.

Tenia la meva !ilia petita, de 4 anys, malalta, i a les 8
del mail, el primer que vaig fer va ser cridar al centre de
Salta per demanar hora per visitar el pediatre. Vaig estar 45
minuts penjada al telèfon, cridava de la feina (en aquesta
hora som al treball), cansa com sempre de rebre la matei-
xa resposta: "pill-pill-punt" vaig decidir anar-hi personal-
ment. El primer que vaig demanar al senyor era a la recep-
ció va ser:

-"perdoni, a partir de quina hora podem trucar per de-
manar hora?

De sobte, i amb molt mals modals, sense demanar-li
res, a ella, cm contesta una "senyora":

-"A les 8:00!!!
Li vaig explicar el temps que havia perdut penjada al

telèfon, més el temps del desplaçament de la feina al PAC,

i vaig comentar a veure si era possible que tenguessin els
telèfons despenjats.

Bona la vaig haver dita!!!
Vaig ser insultada i maltractada davant d'altra gent,

sense motiu. Per aixe, crec just fer saber al poble de Lluc-
major, la poca educació i preparació d'algunes persones
que, abans d'aconseguir una plaça de feina, haurien de
passar unes oposicions de civisme, i els responsables
d'aquest floc, haurien d'actuar davant d'aquest tipus d' in-
justícies que no tenim dret a rebre. No es la primera vega-
da que passen aquestes injustícies però a mi m'afecta has-
tant; la segona que em passi, la denúncia arribarà aids
lluny.

Moltes gràcies per haver publicat aquesta carta. •

Joana Noguera.
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Els plenaris del nostre
ajuntament

SOCIErl'AT

Un que escoltava

-Dilluns vaig anar per primera vegada al Ple de l'Ajun-
tament.

-I, què?
-Que no hi tornaré.
-I això, per qué?
-Perquè no em vaig assabentar de la meitat del que es

va tractar, i l'altra meitat, em va produir una impressió
molt trista.

- jo crec que hi has de tornar, perquè et falta entre-
nament polític municipal, i no disfrutes, com jo, de tot
l'espectacle.

-No em vénguis amb coverbos, aquest espectacle, a mi
no m'agrada gens perquè trob que els assumptes que es
tracten són molt seriosos, ens afecten a tots i no cal pren-
dre' Is com a diversió.

-Per això s'ha d'assistir als Plens municipals, perquè
són públics, i d'alguna manera el poble n'ha de participar,
al manco com a oient.

-Pero sí, malgrat els "micros", que marxen de qualsevol
manera, per no dir malament, hi ha regidors que no són
bons parlamentaris, i no hi ha qui els entengui.

-També hi ha el Secretari, que parla en foraster, aviat i
embullat, i tampoc no l'entén ningú.

-Pareix que ho fa per força, de mala gana...
-Ja és ben necessari que als empleats administratius, els

obliguin a xerrar cl mallorquí.
-El català, voldràs dir...
-Es igual, el català de Mallorca, o el mallorquí... com

vulguis.
-Jo, el que faig, en lloc d'anar als plens municipals, és

veure'ls per la televisió llucmajorera.
-Que es la millor televisió de Llucmajor...
-1 no en perd cap, de paraula dels plenaris.
-Allò que manco em va agradar del darrer que vaig

sentir, va ser que ens pujaran la contribució i tots els im-
posts.

-Però, no havien dit que no els pujarien?
-Sí, ho digueren els "populars", però han vist que, a

causa de la greu situació econômica que travessa l'Ajunta-
ment, és impossible complir aquests promeses.

-També vaig sentir, si no ho vaig agafar malament, que

volen controlar els empleats, i a les entrades i sortides de la
feina, els faran fitxar amb un rellotge, com si fossin obrers
d'una Fabrica.

-Ja es ben necessari, perquè n'hi ha que quan surten a
beure el cafetet amb Ilet, el beuen inassa poc a poc...

- jo trob que això és com llevar la xocolata al lloro,
com diuen. perquè un funcionari, quan te el seu desparta-
ment net de feines, no cal mirar el temps que s'hi està.

D'aquesta manera, per ventura ens faran pagar les ho-
res extraordinàries...

-En canvi, aquests parlamentaris i gestors que guan-
yen aquestes milionades, qui els controla?

-Una cosa que sí que em va agradar del que vaig en-
tendre al darrer pie va ser que ara s'han de protegir les
possessions de la marina de Llucmajor.

-I això què significa?
-Home!, que, per exemple, no permetran que acabin

servint de discoteques o de "barbacoas", com ha succeït
altres llocs.

-I, qui paga aquesta protecció?
-Diuen que el Govern...
-Tanta sort, perquè ara nosaltres no estam per aquestes

despeses... •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

ASSEGURANCES:
SANITAS
IMECO
ASISA

AXA (MARE NOSTRUM)

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



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu
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'of. ici ... matador de porcs (I) 
Pere Antoni Clar Salvà

Celso Calvitio
Joan ,J a um e
Franc Jaume
Foto: Coloma Julià

El nostre entrevistat l'amo en Pere
Antoni, va néixer a Llucmajor el dia 8
de gener de 1922. Nosaltres tenim re-
cord d'ell des de que érem molt petits
de veure'l practicar aquest ofici, essent
considerat un dels millors matadors de
porcs del nostre terme, i es normal que
així sigui, ja que va començar aquesta
feina quan encara era un al.lot. Va anar
a escola els vespres, perquè s' havia po-
sat a la leina prestet, ja que segons ell,
hi havia mes nccessitat que ara, i als
set anys, quan va haver combregat,
com ens explica en una de les seves
gloses, ja li posaren la collera. Per allò
que cl saber no fa mal, segons diu a
l'entrevista, i, ja de gran, va voler
aprendre les Iletres que no havia après
de mes petit i per aquest motiu va co-
mençar a anar a escola els vespres amb
en Gabriel Ramon, qui va esser batle
de Llucmajor

A jo quan vaig combregar
ja cm posaren sa collera
i m'etnbotonaren tan fort sa cremallera
que no la m' he poguda llevar.

Recorda quan una vegada que va
anar a matar un poc a la possessió de
Punxuat cl filmaren per televisió i de-
gut a què molta gent pel carrer l'esco-

metia, va fer aquesta glosa.

Jo som en Pedro Fogó
i de nom en Pedro Clar
ara tot Mallorca em cercarà
perquè m'hauran vist matar
un poc per televisió.

-Com va ésser que vàreu apren-
dre aquest ofici?

-Mon pare me volia posar de barber
però com que a jo no m'agradava em
posaren de mosset a Ca Na Rendilla, a
Can Taverner i degut a que la sabata de
vegades no anava molt be, me vaig llo-

gar a Son Seguí dos anys; Ilavors vaig
tornar a les sabates i vaig estar quinze
anys a Can Polla i finalment, trenta-sis
anys a Can Reus. Les temporades de
matar pores si no hi havia molta de lei-
na, demanava per deixar dos o Ines me-
sos i solia matar un mitja de deu a dot-
ze pores cada dia i així i tot encara els
horabaixes anava a una matança on en
matava vuit. Alkt, feia bona feina, so-
lament els obria, pelava el cap i les ore-
Iles, els feia un tall a la panxa, els feia
el cuiro i els treia la butza i Ilavors els
penjivent amb el ternal; el matí se-
güent, un altre, els acabava dc despe-

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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PUIGSERVER Oa"

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

HORARI: De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15a 19

Dissabtes
de 8 a 17

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

•

llissar. Eren verros i truges de devers
trenta i pico d'arroves, cada arrova són
deu quilos i mig.

-El més gros que heu mort en la
vostra vida què pesava?

-Va esser una truja que morta va
pesar quatre-cents dotze quilos, això
era sense sang. Era blanca i Palçaren
amb una cullera i li posaren un travó i
mentres feia la sang i amb les revin-
glades jo vaig dir: Que es segura
aquesta cadena? i es va rompre el travó
i de ribell i sang «hi va haver per tot.

Vaig dur molt de temps dins del
caixó de les ganivetes uns claus d'un
verro que havia mort que feia devers
tres-cents quilos i quan anava a matan-
ces per les cases els mostrava i tothom
me deia: Ho degueres passar malament
quan el matares.

-El pore mallorquí com és?
-Era negre i serrudet, amb ganyons,

sense cap pel blanc i la coa enrevolti-
llada. Ara ja no en veuen amb ganyons.
El que abunda és cl porc blanc i el roig,
també de creuats. Els pores mallor-
quins que ara veus ja no són fins.

-Qui vos va ensenyar aquesta fi-
na?

-El meu pare (q.e.p.d.) que nomia
Joan Clar Grau, ara que el meu padrí i
els repadrins ja en mataven, me ve de
família, cren matadors dels antics. Al
¡lieu conco, germà de la meva mare cl
va ensenyar el meu padrí Pere Antoni
Clar Morlà per part de pare. Quan tenia
devers dotze anys a les cases on hi ha-
via confiança, el meu pare em deia:
Ges i mata'! tú.

He de dir que vaig estar una partida
d'anys que no hi vaig anar perquè no
en volia aprendre i ell me va dir: Me'n
fot si no mates pores però aprendràs
l'ofici, qui sap si un dia beneiràs l'hora.
I es vera, sempre he estat molt content
d'això. El saber no fa mal. !Ws tard
vaig canviar la tecnica d'aficar la gani-
vela, en aquell temps tots els matadors
i cl meu pare també l'aficaven de pla
amb la punta cap enrera i jo la vaig co-

mençar a aficar en vertical, de través,
amb cl full per amunt. El tall queda de
través en Hoc de per llarg i dona la sang
millor. Llavors el meu pare va estar
molt content perquè va veure que hi
agafava interès.

-Com es mataven antigament els
pores?

-Quan el meu pare em va ensenyar
encara empraven botges que agafaven
pel puig, les anaven a fer de verd en
verd i les fermaven en feixos que pre-
paraven; quan venia el temps de ma-
tances els tenien a punt perquè eren
secs i feien la foguetera de foc i ram,
ram anaves donant-li i rascant la pell
del porc.

Quan mon pare m'ensenyava, jo te-
nia devers dotze anys, ja en comença-
ven a escaldar qualcun. Llavors agues-
ta tècnica es va imposar. I ara ja s'em-
pra el "flametc". Aquesta tecnica es un
xalar, queda amb pocs pels i amb ell
arribes per tot i quan l'has pelat li pas-
ses la pedra i acabes amb la ganiveta
d'afaitar, així no queda gens de pel ni
per les °relies.

Tenc una glosa que diu:
Encara duia xupete
quan vaig aprendre pores a matar
1111111 pare me va ensenyar
que encara en botges el vien de soco-
rrar
I lavors els vàrem escaldar
i ara donam flamete.

Tambó he vist emprar moltes vega-
des gatoves, que es una planta que té
espines, ja ho diu el refrany: Ets més
mal de dur que un feix de gatoves. I
també en els Ilocs que no hi havia ga-
toves o botges empraven estepes tant
de blanca com de negra.

-Anàveu a possessions a matar
pores?

-A Can Móger hi anava cada any i
el senyor feia fer les voreres netes
d'aritja i la posava dins una portassa i
el temps de matances, quan tota era se-
ca, amb una forca de ferro la treien a
defora i en feien feixos, amb dues es-

molles grosses l'agafaven, l'encenien i
Ia tiraven a damunt cl porcs i jo que ja
estava preparat començava a donar-li
ganiveta per pelar-lo, s'esbrodegava i
bofegava la pell i venga. Als peus i al
cap n'hi donaven mes.

-Altre temps hi havia molta feina
el temps de matances?

-Buuu!, hi havia dissabtes que no
ens colgàvem i fèiem feina fins el diu-
menge devers la una. Els dissabtes era
el dia que tothom volia matar, per aca-
bar la feina el diumenge. A les onze
del vespre ja començàvem, quan ma-
nava en Toni Calafat, i cada hora i mit-
ja en matàvem un, comptant el trajecte
de casa a casa a dins el poble, un duia
les ganivetes i l'altre la carrereta. A ve-
gades de sa Placeta del Monestir haví-
em d'anar als Hostalets i estàvem un
quart.

-Quins són els ormetjos de la vos-
tra feina?

-La carrereta, el "flamete" i el cai-
xó de les ganivetes. Jo tenia una gani-
veta per a cada cosa: la matadora que
només l'emprava per matar, a la puma
te tall a cada banda; la peladora per
afaitar o pelar, són ducs amb la fulla
Ines ampla per pelar be; el punyal clue
d'ençà que usam flamete Pempram per
pelar, això es perquè la calentor el des-
trempa i no talla molt; la pedra tosca;
Pafaitadora que solament te aquesta
funció i no vull que la toc ningú; les de
fer trossos; la camaiotera, una molt am-
pla, rodoneta per Ilevar els quatre ca-
maiots, que me la va fer en Telfol Ge-
labert "Guitzoller" que vivia al Born
com també una peladora d' una llima
d'acer pur; el ganxo per estirar els po-
tons que abans estiraven amb la gani-
veta; dues destrals, la petita per rompre
els claus ja que moltes de vegades si hi
fers te romp la ganiveta; la grossa es
per fer eis ossos, xapar el cap, tallar les
costelles... i el llaç que serveix per aga-
far el pore pel morro, el meu el vaig fer
amb un cable de canvi de marxa d'un
cotxe.
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ENTREVISTA
-Quines passes seguiu per matar

el pore?
-Quan arribam a una cas a matar

un pore, el qui primer ha d'entrar dins
Ia soll no es l'amo, ha d'esser el mata-
dor amb el !lag. Sempre me diuen:
Alerta que es punyctero. Jo dic: no
n'he trohat cap niai que m'hagi arri-
hat. Algun m'ha envestit. Pos cl llaç a
dins la boca i l'estir, s'ha de dir que
quan un porc es agafat per la boca perd
tot el coratge, està perdut, per gros que
sigui s'acovarda. Si cl vols fer caminar
t'has de posar a darrera i li has d'amo-
llar un poc el llaç, sin() no camina. Se-
guidament el posam a dalt de la carre-
reta el mosso l'agafava per la coa i una
cuixa de la part de darrera i jo per les
orelles i quan l'hem de tombar l'agaf
per la cama i, au! ja el tenim a damunt,
això per molt gros que sigui. Abans,
per molt gros que fos sempre els matà-
vem damunt la carrcreta.

Llavors el pelam amb "flamete" i
el leim net. Abans quan escaldàvem
agafaven l'aigua amb el cadafet i me
tiraven aigua davant, davant. A la part
dels camaiots era delicat i no podies
donar aigua molt calenta ja que la pell
queda molt cuita i s'espenyava. A les
altres parts del cos no importa mirar
prim. L'aigua ha d'esser calenta, no ha
de bullir, basta que la caldera faci re-
nou. Si jo veia que l'aigua hulha, que
feia hambolles, demanava aigua de la
cisterna i la refredava.

Quan cl pore, ja mort, està net i ei-
xugat sobre la carrereta Ii Ilev dos peus
i dos camaiots de la part dreta, o sigui
un de davant i un de darrera i llavors
duc la carrereta a devora el Ili( per des-
xullar-lo, i el pos per poder llevar els
¡titres dos peus i els dos camaiots;
ja no l'he de girar a damunt el llit per-
que queda dc panxa amb cl cap que
penja i nomes li he de posar un ribellet
abaix perquè hi caigui la sang ja que
per be que l'hagin endevinat sempre
n'hi queda un poc; no hi ha cap mata-

dor de porcs que no li quedi sang a la
gorga. Llavors ii Ilcv la carota i amb la
destral li tall el cap, li pos els dits dins
els ulls i Ill) pos a dins un ribell; al final
xap cl cap i trec el cervell. Després faig
un altre tall que va de la coa al coil i
I lev la xulla i eis lloms de cada part;
damunt la columna vertebral hi ha l'ar-
quilla vaig amb la ganiveta tallant hen
arran, hen arran, de darrera fins a da-
vant i seguidament amb la destral vaig
'levant l'espinada de cada banda i a la
coa amh una ganiveta tall les costelles
que peguen amb l'espinada i ve tota;
ahaix de l'espinada hi ha les costelles
dolces i els Ilomillos, seguidament els
ronyons i flavors vénen els budells, pos
el dit en el tel i hi ha un budell que va
al bisbe i a la budellada i inih un fil el
ferm.

Pei budell cular ragaf i tots els hu-
dells venen i jo els aguant amh la tirià i
queda l'estómac i la bufeta; Ilev la frei-
xura i la fel que la rebany amb aigua
fresca i l'infl bufant; també el Ilcu que
són els pulmons.

Els ossos els trosseig jo. Quan

matàvem tants els cuixots no els
desfeiem, els deixàvem per a la casa; la
xulla sí, taBvem trinxes Ilargues i ani-
vem 'levant la xulla.

Tambe separàvem la carn, a la so-
brassada no hi podia anar la que tenia
salm dolç i la que era sanguinosa, a
mes d'una cam que hi ha haix del fetge
(està a devora els seginys); aquesta
anava a negreta (varia negra). El salm
dolç està a devora el pixador i fa afe-
rrar la sobrassada. Tota la ventresca a
excepció de les mametes i la earn ma-
gra és bona per a la sobrassada.

Hi ha també el coil badocat que és
on van aferrats els budells i un temps
l'empraven per fer presents.

-Quin nom tenen les sobrassa-
des?

-Les de budell prim . Ilangonisses,
la culara que és molt bona, el bisbe, la
bufeta. El hishe i la culara són molt ho-
nes a l'estiu. A cases de Llucmajor a
vegades feien sobrassada dc Vic de
carn magra, pet-6 ha estat una moda
importada recentment. A Algaida va
entrar niés prest que aquí.



El blanquet era del greix i posavem
moltes especies, cren blancs. També
feien camaiots cruus de la gorga, eren
tallades sense coure.

Hi havia qui feia cuixots de la cui-
xa, els componicn i feien un forat i el
penjaven ben salats i el deixaven fer la
verinada, l'eixugaven i llavors els un-
taven d'espècies i el penjaven.

A Llucmajor, normalment es feia
sobrassada, varia negra i saint.

-I del salm?
-Hi ha el salm vermeil que es quan

has cuit els camaiots i els botifarrons,
l'escuma que queda a dins la caldera
refreda i el sen demà amb una giradora
el posses a dins una greixonera i el ra-
menes i quan es ben cuit el poses dins
pots. Te moltes especies. Es bo empas-
tissat amb una Ilesca de pa i damunt
les esgrelles.

-Les sobrassades, abans, també
de vegades tornaven blanques?

-Això de tornar blanca la sobrassa-
da, es un trencaclosques, crec que el
millor es fer els budells ben nets i ei-
xugats, encara que s'ha de dir que ja
hauria passat abans i jo dc jove no ho
vaig veure mai. Una vegada vaig matar
un porc i el vaig partir entre dos, a
parts ben iguals, fins i tot les sobrassa-
des pastades i omplides plegats, llavors
cadascun ho va penjar a la cambralta o

sala i a un li tornà dolcnta i a l'altre
no. Com vos ho explicau?

-Els botifarrons i camaiots quin
temps han de bullir?

-Els botifarrons han de bullir tres
quarts be, si cl porc es tendre, com els
qui ara maten de devers nou mesos i
una horeta si es més bell. Els camaiots
tres hores i si es tendre un quart menys.
L'aigua no ha de bullir, calenta pet-6
no ha d'haver romput el bull. Els boti-
farrons i els camaiots primerament els
fie tres vegades dins la caldera i a la
tercera els deix i fermats a l'ansa de la
caldera. Primer els puny amb una agu-
Ila.

-Quina quantitat de pebre es po-
sa a la sobrassada?

-Depèn de si la volen coenta o ver-
mella o no. Se'n posa els cinquanta-
cinc per quilo. A la varia negra la tas-
ten i posen el que consideren necessa-
ri. Jo la pes i si la volen vermella hi po-
sen seixanta grams per quilo de carn.
La sal la feim als vint-i-set grams per
quilo. N'hi ha que la fan als vint-i-vuit,
encara que jo ja la trob salada. La Ilan-
gonissa als vint-i-sis per quilo ja que es
menja normalment prest. Feim ducs
pasterades, una de Ilangonissa i una de
sobrassada.

-Ens voldríeu explicar en que
consistien els presents?

-Quan mataven el pore a una casa
duien un present o regal als familiars o
ventats i normalment consistia en una
part del frit: fetge, lieu i un poc de coll
badocat per fer suc, =be solien donar
un tros de Horn i ventresca.

-Alguna vegada heu trobat porcs
malalts?

-Tot d'una es veu amb els pul-
mons, n'hi ha que els tenen tocats. Una
vegada quan vaig ficar la ganiveta tot
va ésser brutor i el varen haver de tirar,
també en vaig matar un que tenia set
ronyons.

-Alguna glosa referent a aquesta
feina?

-La vena de glosador me ve per un
conco que nomia Benet "Fogel". Dc
matar porcs en tenc una altra que diu:
Jo som matador de porcs
perquè no vaig servir per torero
es bous no tenen companyero
i envesteixen molt forts
i han de tenir moltes manyes
per aprendre a torear
en sos porcs fa més bon navegar
perquè ells no tenen banyes.

I per acabar:
Jo tcnc vena de glosadors
perquè cm ve de part de pare
si vengues de part de mare
seria un poquet millor. •
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FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
CI Revelia 9 i 11.
'It'!. 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
funerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sorpresa.

El nostre representant atendrà serveis
particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

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

(Llucmajor)

Industries Semar, s.a

CI. Tomas Moserral, 6 - 8
LI. 66 0157 - F. ax: 66 29 01 (LLUCMAJOR) Avda. Carles V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)

• LmLotits

• Ciiixots

• I ormahl es

‘‘

1- frl 'le  
rEf

)( 4- /v D 1- L /- f

PLACA 18
serigrafia

e
PLAÇA	 ESPANYA 	 18

07620 	 LLUCMAJOR 	 (MALLORCA)
TELEFON	 66	 04 	 22

e

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MÈDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 19'30 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardí

CHEF: PEP MAQTÍNEZ

LOCAL CLIMATITZAT

TANCAT ELS DILLUNS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12
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C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98



CULTURA

Bartomeu Prohens Perdió

I. Les denúncies, o "ells i nosaltres"

Tine la mia casa . i habitació en le pre-
sent vile, en lo puesto dit los quatre
cantons, i ha sine o sis dias, que no
em recort el dia cert, que en el matí
vingue en case mia Pesqual Xorquet
que conech, (...), y em demena si en le
nit antecedent, a cose dc les vuit de
cite, havia vist que un home agues ti-
rade une pedrade al tembor dels Dre-
gons, qui tocave la retirade, a lo que
yo vax respondra que no sable res de
tal cose... (f.11v).(1)

Declaracions d'Elisabet Company.

És sabut que la Guerra de Successió
acaba amb la desfeta dels exercits de
l'opció de Cartes III. Aquell fet re-
presenta per molts de mallorquins
l'inici d'una ocupació militar en el
sentit Ines radical de la paraula. Entre
aquests mallorquins es trobaven els
qui poc podien entendre les conse-
qüències polítiques de la presència de
soldats francesos. No era necessari te-
nir una especial consciencia històrica
o política, era suficient observar les
repercussions quotidianes de Pocupa-
eV).

Un curiosíssim document ens de-
mostra l'existència a Llucmajor d'una
larvada oposició a la presencia de sol-
dats francesos. La guerra ja quedava
enrera, havien passat quinze anys, i
en principi sembla que els conflictes
de l'ocupació haurien d'haver desa-
paregut. Josep Melia va escriure que
el país, tanmateix, liagué d'odiar més
el Borbó pel fet de veure's privat de
llibertats guanyades un any darrera
l'altre que per la fúria salvatge dels
seus soldats (MELIÀ J. (1990), p.
134). Ben al contrari, la convivencia a
Llucniajor era qüestió difícil, tot i que
els motius no foren al cap i a la fi, al
menys explícitament, de caràcter pa-
triòtic. Seria donar ales a la imagina-
ció parlar de "fúria salvatge" en el cas
de l'ocupació deis soldats borbònics,
això es cert, però els conflictes existi-
ren, tot i que foren d'un altre ordre.
Potser també seria exagerat parlar de
"resistencia popular contra l'ocupació
d'un exèrcit estranger", pea) fou un
fet, demostrable i demostrat mit-
jançant la lectura del sumari que aquí
vull analitzar, que els Iluernajorers va-

Els Dragons
ren reaccionar amb unitat i rebuig a la
presencia dels dragons, i que aquesta
reacció no va ser amagada, sinó ma-
nifestada de vegades fins i tot amb
violència.

És fàcil imaginar que la presencia
al poble d'individus cstrangers, i a
més a Ines armats, fou un esdeveni-
ment força traumatic. Era un fet nou,
quelcom desconegut, i el que empit-
jorava les coses era que aquells sol-
dats interferien en un dels fets més re-
gulars de la vida del poble: l'abeura-
ment. A tiles el mateix poble havia de
contribuir en diners a la "intendencia"
dels militars, que consistia en camas,
utensilios, leña y aseyte (...) y paja
para la cavalleria... (FONT OBRA-
DOR B. (1986), p. 439). La quantitat
a pagar per mil catorze llucmajorers
era de vuit mil nou-cents noranta dos
reals.

El que s'havia imposat l'any 1730
era una coexistència quotidiana basa-
da en la fatalitat dels lets. Ana on po-
dien enfrontar-se era en els espais que
compartien, i així succeí. El problema
concret no va ser Pabstracte concepte
de "patria", ni molt manco la cons-
ciencia d'unes institucions ferides de
mort o ja enterrades, sinó l'eterna dis-
puta pel control d'un element sagrat
per mal aprofitat i de vegades escàs:
l'aigua. Aquell any de 1730 s'havien
fet rogatives a Ciutat, Ilavors ja Pal-
ma, per demanar que plogués. Ho sa-
hem pel "Cronicón Mayoricense"
d'Alvar Campaner. Les rogatives per
pluja nomes es feien en situacions li-
mit, (wan l'esperança en el cicle de la
natura s'havia esfumat. Si be l'any
1730 plogué poc a Ciutat sembla que
a Llucmajor la síquia baixava plena
quan succeïren els fets del mes de
maig. L'abundància d'aigua no era un
fet normal, sinó l'excepció, i els habi-
tants del poble volien aprofitar-la, vo-
lien gaudir de la bona sort que havien
tingut. Els dragons els disputaren
aquest privilegi, i aquest fou el prin-
cipi d'una convivencia emmetzinada.
Les conseqüències d'aquells incidents
es ferien sentir molt de temps.

Aquesta es potser la narració
d'uns contlictes anecdòtics, però les
veus d'aquells soldats francesos diuen
molt rues del que nosaltres podríem
haver sospitat sense la lectura
d'aquesta investigació policial. El pri-
mer que sorprèn del document es
l'atípic canal de la denúncia. La justí-

cia s'administrava als pobles, pet-6 en
aquest cas hi havia un conflicte d'in-
teressos. Els denunciants no forma-
ven part real del poble, era un con-
junt circumstancial, un grup afegit de
manera forçada, i hagueren de recó-
rrer al cap de Padministraci6 manor-
quina per tal de ter-se sentir. En d ec-
te, l'autoritat que va fer posar en fun-
cionament la maquinaria de la cúria
reial no fou el halle reial de Llucina-
jor, sinó el Regent de Mallorca. El tí-
tol d'aquest sumari ja explicitava la
motivació de tota la recerca:
Inquisisió fiscal rcbude de orde del
Moll Ilustre y noble Señor Regent
contre les percones in margine (...),
culpats de haver tingude una riña
contra los soldats dragons del Regi-
ment de França qui sat en (lita vile,
al primer del nies (...) i centre altres
'to coneguts qui tiraren una pedrade
a un tembor del metex regiment en el
temps que tocave la retirade i contre
altre qui tirà algunes pedres al soldat
qui estave de ordenança en case del
comendant de aquel quertel	 ).

El regent ordena que s'obrís una
investigació, ara he, per què no l'ha-
via oberta ja el batle reial de Llucma-
jor? pensava el baile que tot i que
s'hagués atacat amb pedres els sol-
dats francesos -representants de l'or-
dre, del sistema- la justícia era de la
part dels denunciats? El batle reial era
Miguel Thomas. No era la primera
vegada que havia tingut notícia de
conflictes entre els soldats dragons i
els habitants de la vila. Entre els dra-
gons es deia que en una ocasió els ha-
bitants del poble havien assassinat un
soldat. Així ho explica Joseph Tassis:
...y no di parte luego de lo sucedido,
por la racón de que el paisano no nie
irió con las piedras, pero después
(....) y haver ohído algunas voces, que
corren por esta villa, de que estos
paisanos son acostumbrados a usar
de piedras, y en otros tiempos mata-
ron un dragón del Regimiento...
(f.14v)

En la carta enviada Palma reco-
neixia cl hatle que ja feia un mes que
havia estat avisat d'un incident força
sign ificatiu. El comandant del regi-
ment de dragons li havia comunicat
que quatre homens surtiren a los tam-
hors quant tocaven la retirade a un
cantó los quals no conegueren y los
feren tornar enrera... (f.2). Miguel
Tomas assegurava que havia fet el



possible per tal d'identificar els cul-
pables, però tot havia cstat debades.
Això era poc plausible, i cl mateix co-
mandant no s'ho havia cregut. El qua-
tre de maig un altre home havia
llençat una pedra contra un dragó.
Fou aquest nou incident el que decidí
a Miguel Thomas. No era possible
continuar ignorant els fets. En qualse-
vol cas el batle afirmava que seria
molt difícil aconseguir la identifica-
ció dels culpables, ja que allò havia
succeït de nit. Segons Thomas, en
aquell moment cada qual se estave
dins case sua (f.2), i per aquest motiu
no es podia fer res més. Malhaurada-
ment el comandant deis dragons havia
iniciat una investigació paralelia, i
allò forçà una recerca real de culpa-
bles. Quan més avançava la recerca
resultava de tot evident que Miguel
Thomas, tot i tenir al seu abast els
mecanismes per tal d'identificar els
agressors, no havia tingut mai la in-
tenció de fer alguna cosa.

Els primers en ser interrogats fo-
ren els dragons Jean Dclaune i pierre
Bonnevie. Segons Jean els fets foren
els següents. Ell havia estat complint
Ia norma de tocar retreta a les vuit de
Ia nit. Era el dia cinc de maig i en arri-
bar al lloc conegut com "els quatre
cantons" s'havia trobat amb un grup
de set o vuit persones. Digué Delaune
que estando buelto de espaldas a
ellos, (...), uno de ellos le tiró una pe-
drada en la cabesa, la que por su for-
tuna no le herió, sí sólo le dejó un se-
fiat en el copete de el sombrero (f.4).
Si aquest hagués estat el primer inci-
dent amb els llucmajorers potser cl
dragó no li hagués donat més im-
portancia, però els ànims ja estaven
caldejats. L' interrogador de Delaune,
un altre militar del regiment, demana
com era la pedra.
Diga si la piedra era fuerte y recia, y
si era de risa, o de mala intensión,
que le tiró el paisano dicha piedra.
Respondió era la piedra como el pu-
ño, redonda, en quanto a si era de ri-
sa, o de mala intensión, dice haber
sido de pésima, pues luego que el pai-
sano le hubo tirado dicha piedra, y
viendo que yo declarante a bien que
aturdido y admirado de una acción
tan infame y nefanda le perseguía,
dieron a correr con mucha prisa no
sólo el que le tiró, sí también todos,
cogiendo su camino assy a una calle
que va más ari va de los quattro can-
tones... (ff.4-4v)

De les declaracions de Delaune es
dedueix una gran frustració. No ha-
vien conegut l'atacant, tots havien fu-
git fent pinya amb ell, els dragons no

havien pogut córrer en persecució
dels altres perquè anaven amb les cai-
xes de tocar "retreta". Perquè la hu-
miliació fos més definitiva l'escena
havia estat contemplada per molta de
gent, sobretot per moltes dones que
sortien de l'església. Aquell era el da-
rrer d'una serie de repetits encontres
amb els del poble. Feia un mes ha-
vien estat apedregats, i només en feia
quinze dies no havien pogut ni tan
sols caminar perquè la gent els havia
impedit que avançassin. Era com si
els Ilucmajorers els negassin el com-
pliment de dur a terme el toc de retre-
ta.

Un altre dragó =be havia rebut
unes quantes pedrades. Aquest, Jo-
seph Tassis, havia experimentat l'ani-
mositat dels "paisans" contra la tropa.
Joseph havia aturat un al.lot que ana-
va pel carrer amb un paner damunt el
cap. El dragó manifesta que havia fet
una aproximació amistosa dient-li que
Ia dexase y que merendaríamos los
dos,... (f.5v). El jove no volia barenar
amb el dragó i comença a insultar-lo.
Fou Caterina Llompart qui dona la
pista, quan ja la investigació havia co-
mençat, per capturar el jove. Tot i que
donas la informació suficient es nega
a donar cls noms del pressumpte "de-
linqüent". Explica Caterina que la dis-
cussió havia estat produïa sobretot
perquè el jove havia insultat la dona
del dragó Tassis. Això no va ser ex-
plicat pel soldat. Segons Caterina
Llompart... estave en el metex carrer
un soldat dels dits dregons que ha
nom Joseph, quant pesa un ove per
dit carrer que conech de viste que se
diu Llobet, qui és teixidor de !lane,
mosso de Miguel Llompard als Dele-
brut, al qual iove, no li sé al nom ni
!linage, y aportave este un bolich, que
no sé que ay duia dins, y el dit soldat
bi digué, "paisano, ¿qué aportas?", y
el dit jove digué, "merde aport, que
ne haveu de fer vos?"... (f.I 7). Des-
prés la dona de Tassis, Marie, que ha-
via contemplat l'escena, critica el jo-
ve per parlar d'aquella manera, i el
jove l'escarní imitant-la. Segons Ca-
terina fou Tassis el primer en agafar
dues pedres i llençar-les amb anim de
fer mal. El dit soldat alca une pedre
ab cada ma, y digue al dit jove, "pí-
caro, io et mostreré de perlar", y li
tira les dites dos pedres une després
de le altre, y no al ferí (f. I 7v). Cateri-
na Llompart dona cl nom de madò
Lluciola i la seva filla, que havien
presenciat tot l'incident com ella,
però no donaren més informació, li-
mitant-se a repetir el mateix.

Joseph Tassis dona una altra ver-

sió. Segons Tassis, quan protesta pel
tractament l'al.lot agafa pedres i co-
mença a llençar-les contra ell. Tassis
no dona importancia al fet, o li dona
potser una importancia relativa. Al
cap i a la fi no havia estat ferit, pet-6
conversant amb altres soldats arriba a
la conclusió que el fet podia ser el
principi d'una revolta contra ells. El
francès decidí que era convenient que
els dragons poguessin caminar armats
durant la nit pel poble. Si sortien s'ha-
vien d'arriscar a ser atacats pels "pai-
sans".

El 10 de maig el regent envia a
Llucmajor un representant perquè fes
les "inquisicions" que el hatle Miguel
Thomas no semblava disposat a fer.
Naturalment Thomas manifesta la se-
va intenció d'ajudar amb tot cl que
fos possible. Els dragons encara de-
claraven. El militar encarregat d'arre-
plegar tota la informació era cl tinent
francès Adria de Villars. Era ell cl qui
havia dccidit que era l'hora de trobar
i castigar els culpables. Justifica
aquesta decisió mull la seva por que si
no s'aturaven aquells incidents les co-
ses encara podien cmpitjorar. La pas-
sivitat clel batle l'encenia. Escriví
Adria de Villars que el dicho bayle
no hacía echo movimiento alguno,
diligencia que se sepa pera estorvar
estos ecsessos, llegando al conoci-
miento de los delinquentes... ( 1.9).
Davant la inactivitat de Thomas, el ti-
nent Villars decidí d'informar el "Co-
mandant General del Regne". Aquell
10 de maig el bade reial ja havia re-
accionat, fent empresonar l'al.lot. Era
una mesura adequada. Poca cosa po-
drien fer a un nin. Els francesos sos-
pitaven que d'igual manera hauria po-
gut identificar tots els altres culpa-
bles, pet-6 la voluntat mancava. Se-
gons Delaune, que repetia les declara-
cions de dies abans, era impossible
que les dones, que sortien de fer una
novena, no haguessin conegut a cap
dels atacants. Per al tra part no era ve-
ritat que a les vuit ja fes fosca, o que
la gent fos tancada a casa seva, tal i
com el hatle havia escrit. Deia el dra-
gó que en aquella hora no se ha/lava
obscura la noche, ni era tiempo que
uno no pudiesse conocer al otro, sien-
do los unos y los otros de un mesmo
lugar.. (f. i 0).

Jean Delaune havia identificat
com a mínim una dona que havia con-
templat els fets des del portal de la se-
va casa. Aquella dona tenia una boti-
ga i Jean la coneixia de vista. La po-
dria identificar i així es coneixerien
els noms dels "delinquents", ja que     



CULTURA
assí tengo por mui cierto que la dicha
vendedora conoció a los espressados
paisanos, como assi mesmo a las di-
chas mugueres, o a lo menos a mu-
chos de ellos y ellas (f.I 0). El dragó
se sentia ultrajat pel comportament
dels homes i de les dones. No va dir
per quina raó creia que l'actitud de
les dones no havia estai correcta, però
podem sospitar que en cap moment
es compatiren del poble soldat. Jean
també recordava que quan els dragons
foren estorbats per un nombrós grup
de gent eren just davant la taverna
d'en Llopis. Creia Jean que els cul-
pables havien sortit d'aquella taber-
na. Suggeria que el taverner podria
identificar-los.

En aquell moment el francès ex-
pressa la seva poca confiança que es
pogués treure informació de la gent
clel poble. De fet els militars ja havien
decidit que haurien de partir de les
poques coses que els dragons havien
pogut captar en els moments dels
atacs. No es podia comptar amb la
col.laboració de la gent. Els motius
del silenci i la manca de testimonis,
segons Delaune, eren la unió dels
Iluemajorers en Ilur menyspreu i odi
contra els soldats. El tinent Villars vo-
lia anar més enfora, i demanava per
clue pensava que els Ilucmajorers te-
Men un comportament tan agressiu.
Aquesta fou la reflexió de Delaune:

...tengo por cierto que el taberne-
ro que se llama Andres conocería di-
chos paisanos, o a lo menos a algu-
nos de ellos, pero ellos están muy uni-
dos contra nosotros, y no quieren de-
cir nada, de manera que desde enton-
ces no he ohído decir otra cossa aun-
que no me acuerdo de las perconas, a
quien le he ohído decir, sino que nos
maldicen los paisanos, y que dicen
que nos quisieran ver muertos, sin
que yo sepa ni haiga oído decir de
qué nace la cólera que tienen contra
nosotros..., (f. 10v.)

2. La molt sospitosa manca de testi-
monis

..que ha sine o sis dies, (...) que per al
matí vax sentir dir, que havien posa-
des en le presó de esta vila a sine do-
nes, y deyen que les hi havien posa-
des perquè prop de les cases de elles
havien tirade une pedrade als tembors
dels Dregons... (f. 13)

Declaracions de Francina Julia.

Deia Delaune que en cap moment els
soldats havien tingut un comporta-

ment violent amb la gent del poble,
pea) que tot i això, malgrat la bona
conducta dels militars, tengo bien es-
perimentado que nos miran con mal
modo y muestran con el gesto tener-
nos grande ojerissa,... (f. I Ov). Que no
es trobassin testimonis d'uns fets con-
templats per una multitut de paisanos
que concurrieron en ellos (f.I 0v), no
feia sinó reforçar aquest coneixement
empíric del soldat francès. El més in-
trigant era que les dones que sortien
de l'Esglesia afirmassin que no ha-
vien vist res. No era possible, i el ha-
tle Miguel Thomas mentia descarada-
ment. Per resoldre el cas es decidí que
les dones fossin empresonades.

El company d'armes de Delaune,
Pierre Bonnevie, (que signava Pedro
Bonavida) s'expressava encara amb
mes vehemencia:
... no me he canssado en preguntar a
ninguno de los paisanos, si tienen no-
ticia del que tiró la pedrada al dicho
mi compañero, pues del modo que
ellos nos miran todos, se conoce muy
bien que están unidos contra noso-
tros, y que nos tienen cólera, apar-
tándosse de nosotros como defieras,
aunque yo no sé ni tengo noticia del
ntotivo ni ocasión que pueden tener
estos paisanos contra nosotros, pues
no se ha esperimentado que alguno
de los soldados que somos acá, se
aiha metido con ellos, en poco ni en
mucho, y ésta es la verdad (ff.11-
11v).

Cinc dones foren empresonades i
interrogades. Caterina Salva no sabia
res, tenia coneixement del let perquè
un home li ho havia dit. Margarida
Pelerí fou arrestada i li demanaren si
havia vist qui havia llençat la pedra,
però contesta que no ho havia pogut
veure, ja que quan succeí l'incident
ella encara no havia sortit de l'Esglé-
sia, on feien el novenari de Sant Mi-
guel. Margarida explica que en aquell
moment la casa era tancada perquè el
seu marit havia anat a Ciutat. Franci-
na Julia, per la seva part, dona una co-
artada encara més radical i compro-
bable. Quan el dragó fou atacat ella
era a la casa del Malsion Salva "Seu-
peta", conversant amb la seva amiga,
l'esposa de Salva, de mettere que vax
enar en case mie quant tocave le que-
de en equelle nit y en me dite case
eren quatre al.lotets molt petits de
modo que el maior no ha cumplit los
deu anys y Miguel Ros nwn marit se
trobave en le poceció dite Bel. lem del
ternie de esta vile, a treballar,...
(f. 12v). La dona de Salva confirma la
cortada de la seva amiga. Antonina

Obrador assegura que era a l'Església
en aquell moment, i que quan en sor-
tí els dragons ja no hi eren. Francina
Miguel digué que havia sentit que els
dragons tocaven retirada des de dins
de l'Església, i que per tant no havia
pogut veure res. Els interrogadors to-
paren amb la unanimitat de les que
havien de ser testimonis de l'acusa-
ció. Aquell camí era tancat a les in-
vestigacions.

L'interrogatori no tingué mes exit
quan el qüestionat va ser Andreu
Avella, taverner a la taverna d'en Lb-
pis. Nega del tot que hi hagués hagut
un incident davant d'aquell local: ...
no sé, ni he tingut notícia, de que dits
tembors agen tingut encuentro algun
ab paisans en ocasió que pessassen
per devant de nie dite case, en poch
en molt, ni de poch antes ni may, ni
he sentit perlar de tal cose,... (f. I 7).
El mateix succeí mes tard quan Joan
Monserrat i la seva esposa Joana
Obrador foren interrogats. Ell no sa-
bia res, i ella assegura que mon marit
se trobave en lo predi son Verí del
ternie de le prt vile lleurant rotes
(f.24v)

La tàctica d'empresonar gent in-
nocent i forçar les denúncies fracassa
perquè el que estava en joc era un ele-
ment vital, l'aigua. L'autoritat militar
pretenia disfressar aquesta realitat
concentrant-se en les agressions que
els soldats havien path a Llucmajor.
Ara be, aquells incidents tenien una
raó de ser, i ben aviat es descobriria.

Notes:
(1) Totes les notes fan referencia al
sumari classificat com CR., Leg. X,
no 308, de l'Arxiu del Regne de Ma-
llorca: Llucmajor, 1730, Inquisició
fiscal rebuda contra les persones Jau-
nie Estela, Jaunie y Bartomeu Estela,
germans, fills de Guillem, y altres no
coneguts, culpats de haver tinguda
una rift(' contra los soldats Dragons
del Regiment de Franca qui són en
dita vila.
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Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?

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
DISSENY
INTREGRAL DEL BANY

Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45



SOCIETAT

Sa penya
des falcó

AMBULANCIAS
INSULARES, S.A

Aquesta és la teva oportunitat
15 places per a

CURS GRATUYT AUXILIAR
SANITARI AMBULÀNCIES
Si reuneixes aguets requisits:
- No tenir feina.
- Titulació minima d'EGB.
- Edat: entre 16 i 25 anys.
I vols formar-te en una professió amb futur,
aquesta és la teva oportunitat.
Duració: 450 hores.
Dates: del 15 de gener al 21 de juny de 1996.
Horaris: Casses teòriques, de 9 a 14 hores.

Casses practiques, de 8 a 14
i de 16 a 19 hores.

Lloc: Les classes teòriques a l'aula d'AMBULÀNCIES
INSULARS, S.A., C/. Can Valero, 36 de Palma.
Les practiques es realitzaran amb vehicles
de la zona de residencia dels alumnes.

Continguts: Organització i Direcció.
Aixecar i desplaçar els melalts.
Anatomia i Fisiologia.
Malalties i lesions.
Practiques amb vehicles.

SI HI ESTAS INTERESSAT/DA
ET POTS INSCRIURE A:

Palma: C/. Can Valero, 36
	

Campos: C/. Nuiio Sanz, 28

Inca: C/. Canonge Payeras, 66
	

Calvià: Pac lnsalud Santa Ponsa,

Manacor: C/. Ora. Conies, s/n
	

C/. Puig Major, s/n

Telèf. Informació: 20 03 62
Sra. Margalida Lliteras

Després de la tempesta
ha arribat la calma a la Casa
de la Vila. Preparatius
moció de censura, transfuga,
acusacions de compravenda
i, a la fi, el pacte entre PP i
ASI. La nova majoria muni-
cipal, en un ple extraordina-
ri celebrat a mitjan horabai-
xa, a escriure ja a mitjans
novembre la carta als Reis
per a tots els ciutadans de
Llucmajor.

Els Magies, que, corn
cada any vendran per Cala-
pinorum i a més de nombro-
sos juguetorum duran en les
carrosses els nous rebuts de
la contribució urbana i la
resta d' imposts i taxes muni-
cipals. Tendran el mateix ta-
many i format que els ante-
riors, però, naturalment, les
xifres enregistraran aug-
ments d'un 37 i fins un 50%

* * *

"El pacte entre PP i ASI
té com a objectiu la gover-
nabilitat del municipi", afir-
maya el batle, Gaspar Oli-
ver, el inatí del dia 3 de no-
vembre. "La governahilitat
del municipi no pot estar en
mans d'un transfuga sense
partit", afegia minuts mes
tard Joaquín Rabasco. Amb
aquestes frases lapidaries, el
pacte era presentat en socie-
tat.

S'óliba, que vol ser la
madona dc la plaça, recorda
a en Rabasco que, quan va
començar la legislatura, va
concedir I (X) dies de gracies
a l'equip de govern del PP.
Amb el pacte, ni dies de gra-
cia ni res de res, cap con-
templació. Sense que pas-
sassin quinze dies, el 17 de
novembre, pren possessió el
nou responsable de Joventut
i Esports i, com que s'havia
de completar l'ordre del dia
de la sessió plenaria extraor-
dinaria, res millor, per donar
exemple de governabilitat,
que pujar tots els imposts i
les taxes municipals.

* * *

José Maria Aznar, com
saheu líder del PP i candidat
a la presidencia del Govern,
ha repetit durant mesos la
mateixa cançoneta: "Váya-
se, Señor González y convo-
que elecciones inmediatas",
per després afegir, per activa
i per passiva, que el nou go-
vern del PP baixara els im-
posts i fins les cotitzacions
de la Seguretat Social.

Sembla ser que el PP de
Llucmajor no ha escoltat les
consignes del seu cap nacio-
nal emeses a la llunyania pe-
ninsular i ha optat per seguir
exemples i pautes niés pro-
pers com dels del veïnat mu-
nicipi de Palma. Recordau
que el batle Fageda no va fer
nies que reinstal.lar-se a
Cort i decretar una pujada
general d'imposts, malgrat
durant tota la campanya
electoral va predicar tot el
contrari.

* * *

El conjunt de funciona-
ris municipals es va acoplant
paulatinament a la nova si-
tuació municipal. Es a dir, la
volta de Rahasco els ha cai-
gut com un tro, però s' han
d'aguantar. Si cobren a final
de mes i han de treballar
niés, sempre els queda el
consol d'esperar que algun
dia puguin rebre una conde-
coració i un diploma com a
"funcionaris exemplars".

El mussolet es considera
un expert en aquest tema de
les condecoracions. Els su-
periors, ja se sap, són els su-
periors, malgrat que en més
d'una ocasió els galons els
pugin a la cresta i vulguin
controlar fins i tot les crida-
des telefòniques dels seus
subordinats. Pero alguna ve-
gada tenen el seu "coret" i
decideixen premiar els "ser-
veis prestats" pel funcionari.
"Mai no demanis de quins
serveis es tracta, perquè te'n
pots dur una sorpresa", afir-
ma el mussolet, que es un
entés. •
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CD Espanya Primera Preferent

Text i fotos: Joaquin

Absents per vacances al nostre an-
terior número, tornam per contar el
que ha estat l'esdevenir futbolístic del
CD Espanya a les darreres 10 jorna-
des, del 8-X-95 al 26-XI-95, aquesta,
darrera data en tancar aquesta edició.

A l'instant d'escriure aquestes 11-
nies portam 16 jornades disputades -
en fatten tres per arribar a l'equador
de la Iliga- i la classificació general ja
comença a plasmar la realitat de
l'equip que entrena J. Pérez del Cid,
en aquesta edició 1995-96. I és justa-
ment mirant aquesta taula classifica-
dora quan ens adonam com de !luny
s'està dels primers llocs, que ara co-
manda el Casa Miss Jotul. No obs-
tant, l'equip presenta un bon bagatge
golejador, amb homes com S. Martí
(16) i B. Pomar (10), que nomes entre
ells dos ja sumen 26 gols, la qual co-
sa ens fa ser optimistes de cara a pro-
peres metes.

En resum, creim que l'objectiu no
és altre que classificar-se per a la lliga
d'ascens a III Divisió, els Hoes de la
qual van del segon classificat al setè
que és, fins ara, el Hoc on s'ha estat
més a prop.

Espanya, 8 - Petra, 2
Espanya: Salvà (2), Ginard (2),

Mas (2), Cosme (2), Marín (2), Ro-
mero (2), S. Martí (2), Ferretjans (3),
Pomar (3), Izquierdo (2) i Ruiz I (3).

Canvis: Jesús 92) per Ginard,
Costa (2) per Marín, Isidro (2) per
Romero i Bonet (2) per S. Martí.

Gols: 1-0, m. 1, Pomar; 2-0, m.
22, Pomar; 2-1, m. 26, Vanrell; 3-1,
m. 27, Pomar; 4-1, m. 29, S. Martí; 5-
h, m. 56, Pomar; 5-2, m. 59, Gayà; 6-
2, m. 70, S. Martí; 7-2, m. 86, Pomar
i 8-2, m. 88, Pomar.

Comentari: Facilíssim triomf de
l'equipllucmajorer davant d'un Petra
molt fluix. S'ha de destacar l'hora-
baixa golejador del davanter Tolo Po-

Objectiu: la lliga d'ascens

Cosme Tomas, capita del CD Espanya.

mar que, ni els més vells del lloc, re-
corden en un partit.

Conseil, O - Espanya, 0
Espanya: Salvà ( I), Ginard (1),

Mas (0), Cosme (I), Marín (1), Ro-
mero (0), S. Martí (1), Ferretjans (I),
Pomar (2), Izquierdo (1) i Ruiz I ( I ).

Canvi: Isidro (1), per S. Martí.
Comentari: Partit de clar domini

local tot i que aquests fallaren moltes
ocasions de gol. El Conseil ho va in-
tentar de totes les maneres i malgrat
estrènyer els seus jugadors a la sego-
na meitat, l'Espanya va ser molt fer a
la defensa.

Espanya, 2 - Xilvar, 3
Espanya: Salvà (1), Ginard (1),

Mas (1), Cosme (1), Marín (2), Ro-
mero (1), S. Martí (2), Ferretjans (2),
Pomar (2), Izquierdo (2) i Ruiz I (2).

Canvis: Bonet (I) per Ginard, Jua-
nan (1) per Mas i Isidro (1) per Ro-
mero.

Gols: 0-1, ni. 1, Martorel I ; 0-2, m.
39, Paquet; 1-2, m. 48, Ruiz I; 1-3,
m. 69, González; 2-3, ni. 90, Bonet.

Comentari: El Xilvar, un dels pri-
mers classificats del grup va arribar a
Llucmajor el dia de la Darrera Fira,
per la qual cosa les grades enregistra-
ren mes públic que habitualment.
L'Espanya no va tenir la fortuna com
a aliada; en canvi, va tenir en contra
el porter del Xilvar, Lluc, que ho va
aturar quasibe tot.

Montuïri, O - Espanya, 3
Espanya: Salvà (2), Ginard (2),

Juanan (2), Gelabert (1), Costa (I),
Romero (1), S. Martí (2), Izquierdo
(0), Pomar (1), Ruiz I (I) i Jesús.

Canvis: Bonet (1) per Romero i
Ruiz 11 (I) per Jesús.

Gols: 0-1, ni. 10, Ruiz I; 0-2, m.
28, Pomar i 0-3, m. 93, Vicens.

Comentari: Tot i que el col.legiat
Riera Pujol va deixar sense sancionar
un penal de Juanan al llucmajorer Mi-
guel Magaña, cl trionif dels homes de
J. Pérez sobre el d'un altre I lucmajo-
rer, J. Llompart, es pot considerar
just.

Espanya, 2 - Andratx, 1
Espanya: Salvii (3), Ginard (3),

Juanan (3), Cosme (3), Costa (3), Ro-
mero (3), S. Martí (3), Ferretjans (3),
Pomar (3), Luis (3) i Bonet (3).

Canvis: Marín (2) per Juanan i Isi-
dro (2) per Bonet.

Gols: 1-0, ni. 37, S. Martí; 1-1,
55, Dubi i 2-1, m. 76, S. Martí.

Comentari: Una altra vegada
golejadora de S. Martí va

resoldre un partit entre dos pesos fei-
xucs que aspiren a l'ascens.

Ferrioler, 2 - Espanya,
Espanya: Salvà (2), Ginard (1),

Marín (I), Cosine (2), Costa (1), Ro-
mero (1), S. Martí (1), Ferretjans (1),
Pomar (1), Ruiz I (1) i Bonet (1).

Canvis: Jesús (0) per Fcrretjans;
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CUERA
DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

AGENT OFICIAL 
Pedro Noguera Enseilat 

Taller autoritzat

®SHODR
automòbils

e
piva meta. L.
CI Ripol. 311 • Tel. 66 22 13

CAP D'ANY
A ROMA

Sortida: 28 de desembre
a les 16 h.

Tornada: 1 de gener
a les 16'30 h.

Avió + trasllats + hotel

Š41900 PTAI

Viajes

C/. Mana Antònia Salva, 38
Tel. 44 22 50 • Fax. 26 90 00

	
S'ARENAL

JGEPGFGCP
1.CASA MISS JOTUL 16 12 1 3	 38 19 37
2.Binissalem 16 19, , 4 • 2. 	 35 18, 34
3.Rtvo. Victoria 16 10 3 3.32 17 33
4.La Unión' 16 9, 2 5 - '37 27 29
5.Xilvar 16 8 5 3	 34 24 29
6.Felanitx 16 8 .4 '4 	 28 , 18. 28
7.Andratx 16 8 4 4	 25 13 28
8.Alcudia 16 7 5 4 29 25 26
9.Esparla 16 7 4 5 	 -34 23 25

10.Consell 16 6 5 5 	 20 16 23
11.Ferriolense 16 7 1 • 8	 21 23 22
la$An'aeá 16 4 8 423 ' 20 20
13.Son Roca 16 5 5 •6	 21 23 20
14.Escolar 16 4 6 6	 26 34 18
15.Gènova 16 4 4 8 	 26 36 16
16.MontuTri 4 4 8 	 19 30 16
17.Calvià 16 1 7 8 	 15 29 10
18.1ndependiente 16 2 3 11 	 13 •34 9
19. Petra 16 .	 1 5 10	 13 44 8
20.$oledad 16 0 6 10 	 13 31 6

ESPORTS
Isidro (1) per Romero i Iz-
quierdo (i) per Bonet.

Gols: 1-0, m. 34, Nico;
2-0, m. 80, Flor.

Comentari: un partit
Iluix, el disputat a Son Fe-
rriol, que va servir perquè
els locals remuntassin el
vol a bes d'un joc de con-
tracop, sens dubte mós
efectiu que el de l'Espan-
ya perquè les seves dues
(iniques arribades amb pe-
ril] al portal de Salva, sen-
tenciaren l'encontre.

La Unió, 4 - Espanya, 1
Espanya: Salva (2), Gi-

nard (1), Mas (1), Tomas
(I), Marín (I), Romero (I),
S. Martí (2), Isidro (I), Po-
mar (1), Ruiz (1) i Bonet
(I ).

Gols: 1-0, ni. 47, Sie-
rra; 1 - I, m. 55, S. Martí; 2-
1 , ni. 75, Puigserver; 3-1,
in. 79, Jul i i 4-1, m. 80, Pe-
pín.

Comentari: Triomf fo-
ci! de La Unió en cl camp
de Ca's Vicari, basat en el
segon temps realitzat. La
primera part va acabar sen-
se gols però a la reanuda-
ció cis locals esborraren
clel mapa als llucmajorers
que varen encarar tres gols
en cinc minuts.

Espanya, 2 - Felanitx, 1
Espanya: Salva (2),

Marín (2), Jesús (2), Cos-
me (2), Costa (2), Romero
(2), S. Martí (2), Ferretjans
(2), Pomar (2), Ruiz 1 (3) i
Isidro (2).

Canvis: Ginard (1) per
Costa i Bonet (1) per Po-

mar.
Gols: 0-1, in. 13, Xis-

co; I-1, 30, Ruiz I i 2-1,
M. 75, S. Martí.

Comentari: L'Espanya
va guanyar un partit com-
plicat, va aprofitar les dues
úniques ocasions que va te-
nir per marcar. El Felanitx,
per la seva banda, amb el
0-1 al marcador, va tenir
ocasions per haver senten-
ciat un partit que, en el seu
contingut, va ser bastant
vulgar.

Binissalem, 1 - Espanya,
5

Espanya: Salva (2), Gi-
nard (2), Juanan (3), Cos-
me (3), Marín (2), Bonet
(2), S. Martí (3), Ferretjans
(2), Pomar (3), Ruiz I (3) i
Isidro (1).

Canvis: Romero (2) per
Isidro.

Gols: 0-1, ni. 26, Ruiz
I; 0-2, in. 39, S. Martí; 0-3,
ni. 45, S. Martí; 0-4, m. 53,
Ruiz I; 0-5, m. 75 Pomar i
I -5, m. 90, Torrens II.

Comentari: Sensacional
triomf del CD Espanya que
va estar completíssim en
totes les línies que acaba-
ren amb un voluntariós Bi-
nissalem que no va fer ho-
nor al segon Iloc que ocupa
fins ara en la classificació.

Espanya, O - Calvià, 0
Espanya: Salva (1), Gi-

nard (3), Juanan (2), Cos-
me (1), Marín (1), Bonet
(I), S. Martí (2), Ferretjans
(2), Pomar (1), Ruiz I (I) i
Romero (I).

Comentari: Un pèssim

encontre a Llucmajor entre
l'Espanya, que no va sem-
blar el mateix del diumen-
ge anterior i el Calvià, que
nomes a venir a defensar-
se. El quadre local va per-
donar en excés i va pecar

de manca d'eficàcia en els
darrers metres. El conjunt
visitant es va limitar, com

hem dit abans, a defensar
el resultat inicial i va saber
treure profit de la seva nu-
mant ina defensa. •



Infantils CD Espanya Art. III Regional

Classificats en segon Hoc

Infantils CD. Espanya AL (III Regional).

CENTRE DE PREPARACIÓ AI, PART
64/edwa,x,yr4

(Comore)
També hi ha servei de
massatges terapèutics

C/. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90

Infantils CD Espanya
II Regional

Jaume

Els infantils del CD Espanya,
grup 11 Regional porten un quart de
campionat, que, traduft en partits,
fan un total de 5. Amb aquests en-
contres s'han marcat 31 gols, la qual
cosa suposa una mitjana de 6 gols
per partit. De moment, id(), els nos-
tres infantils encapçalen la classifi-
cació, amb uns resultats excel.lents.

IS-XI-95
CD Espanya, 5 - Montuïri, O. A la
primera meitat els juvenils del CD
Espanya marcaren tres gols amb in-
tervencions de Sebastià Canyelles
(2) i Rafel Ramos. A la segona part,
aquests mateixos jugadors es repar-
teixen els dos gols restants: un per
hom.

25-XI-95
Manacor, 2 - CD Espanya, 5. Sem-
bla que el número 5 es el de la sort
per als nostres infantils ja que en
aquest encontre també es va guan-
yar per golejada, i en camp contrari
al Manacor, aleshores líder del grup.
Els gols foren marcats per S. Canye-
Iles (4) i Bartomeu Manresa.

2-XII-95
CD Espanya, 5 - S'Horta, O. I cinc
gols es per als juvenils de 11 Regio-
nal. Aquest pic a casa, en el darrer
partit del qual tenim notícia a l'hora
de tancar l'edició. Els gols de S.
Canyelles (3) i R. Ramos (2). Cal es-
mentar que durant els cinc primers
minuts de partit s'han marcat tres
gols, de manera que el resultat es va
decidir ben prest. No obstant això,
aquest fet va provocar que els locals
jugassin una segona meitat amb
menys ganes tot i marcar sis gols
mes. •

Text i foto: Quintana

-A causa de la gran quantitat de
jugadors en edat infantil que tenia el
CD Espanya per a aquesta temporada
1995-96, no li va quedar altre remei, i
amb molt bon criteri per part de la di-
rectiva, que confeccionar un altre
conjunt per tal que tots els nins po-
guessin practicar l'esport que havien
elegit.

Es per això que, com tots els
equips de nou encuny, militen a la ca-
tegoria mes baixa que és la de III Re-
gional. Una III Regional que ha co-
mençat amb la disputa de la Copa
President perquè la II iga no comeno
fi ns dis 13 de gener.

Dels set partits disputats fins a la
data (25-XI-95) els nostres represen-
tants n'han guanyat 5, n'han empatat
i només han sofert una derrota, j usta-
ment a casa, contra el líder cala d'Or.

Els entrenadors són Francese Ma-

rín i Sebastià Salvü, figura com a de-
legat Salomé Piqueras, Joan Salvà i
Tolo Bergas. Els jugadors són
aquests: S. Gonzalez, M. Barceló, M.
Cabrera, Juan A. Fullana, S. Pique-
ras, Joan G. ailvez, M. Tugores, E.
Huertas, Miguel A. Monserrat, Pere
A. SalVà, Miguel A. Martí, M. Jaunie,
Joan C. Carmona, R. Ferragut, M.
Moragues, D. Jubert i Miguel A. Na-
dal.

La classificació, després de les set
pri ineres jornades és la següent:

EQU IPO PI PG PE PP GF GC P

Cala d'Or -i 6 0 I 30 8 	 IF
_E. ps _a Fla 7 5 I 1 33 II 16
Ses Salirtes 7 4 2 1 28 15 14
Son Servera 7 2 1 4 16 22 7
Campanet 7 2 0 5 9 28 6
Alcudia 7 0 0 7 7 39 0

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



Miguel Mas i Ramon Castell, entrenadors del CF Llucmajor

Aka de F.7. Fotos: Quintana.

ESPORTS
CF Llucmajor / Aleví F 7

Molts de descansos
Pesca

Trofeu Andreu López
vm Hoc per a en Joan Sampol

Text i foto: J. Quintana

Des del passat 14 d'oc-
tubre que va començar el
campionat Aleví de Futbol
7 fins a la data de tancar
aquesta edició (30-XI-95)
es duen disputades set jor-
nades tot i que si ens lixam
en la classificació única-
ment el líder, Calvia, les ha
disputades. En canvi, el CF
Llucmajor que dirigeix el
tandem Mas-Castell Cs
l'equip que menys partits
ha jugat (4) dels onze que
conformen cl grup.

Vist això, podem dir
que la classificació actual
es bastant bona, amb una
sola derrota, un empat i
dues victòries. En definiti-
va, aquests són eis resultats
i els golejadors d'ença que
va comet-war la lliga. Una
I liga que, per cert, des dc
l'inici, ha posat molts des-
cansos (3) per al CF Lluc-
major

14-X-95
Atc. Balears, 1 - LLUC-
MAJOR, 1
Gol: David Nevado.

28-X-95
LLUCMAJOR, 4 - Pegue-
ra, 2
Gols: Josep Serrano, Llo-
rerw Galiano i Sergi Neva-
do (2).

04-XI-95
Cala d'Or, 1 - LLUCMA-
JOR, 7
Gols: Lázaro Cabrera, Jo-
sep M. Pades, S. Nevado,
Josep Magaña, D.Nevado i
LI. Galiano (2).

08-XI-95
Calvià, 7 - LLUCMAJOR,
1
Gol: Josué Serrano.

Aquesta es la classifi-
cació fins al 25 de novem-
bre de 1995.

:QUIP° 	 Pi	 PG

Calv•	 7 5

PE 	 P?

1	 1

GF

30

GC

17

r

16
4-15Play. de Cariá	 5 5 0	 0 30

Alcúdia	 5 3 0	 2 33 14 9
Colonia	 4 3 0	 1 17 11 9
Apa Esporlas 	 5 3 0	 2 17 17 9
Uuchmaior	 '4 2 I	 1 13	 II I
At Baleares	 5 2 1	 2 9 11 7
Arenal	 6 2 0	 4 15 18 6
Paguera	 5 1 0	 4 11 20 3
Felanitz	 5 0 1	 4 923 1
Cala dOr	 5 0 0	 5 4 42 0

J.Q.

Com en anys anteriors el Campioníssim Mundial de
Pesca, Andreu López, va celebrar el seu trofeu del inateix
nom, a la bella badia

Vint-i-cinc Ilucmajorers formaven l'expedicid, entre
l'equip de pesca i socis simpatitzants, representaren el
Club de Pesca "Es Cap-Roig", que, lidei als compromis-
sos, no dubta a enviar el millor dels seus pescadors a con-
querir glòries en altres aigües.

Amb 175 participants al llarg de la platja d'Alcúdia, el
diumenge, 29 d'octubre, s'enfrontaren els seleccionats dels
clubs participants.

El Club de Pesca "Es Cap-Roig", a través del seu pes-
cador Joan Sampol, va quedar en vuitè Hoc, i va aconseguir
un cobdiciat trofeu, que consisteix en un preciós germ pi ll-
tat en or.

Des d'aquestes columnes la directiva del Club dóna les
gracies a tots els assistents i, en particular l'enhorabona a J.
Sampol, per tal que sigui amb exits per a ell i per al seu
Club. •



NUEVO OPEL
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¡MI COCHE!

AUTOMOBILS
LLUCMAJOR S.L.
Ronda de Ponent, 30 - Tel. 66 06 24 (Llucmajor)

11:12•CL

Entre noltros
Naixements

1.PATRICIA RUIZ I BAEZA, 22 octubre 1995. Filla de Mi-
guel i Maria Dolors.
2. GUILLEM MOLL I ENTRENA, 22 octubre 1995. Fill de
Guillem i Maria Isabel.
3. JOANA-MARIA GARI I VILLALBA, 28 octubre 1995.
Filla de Joan i Josepa.
4. JOAN-CARLES LEÓN I TENA, 1 novembre 1995. Fill de
Joan-Josep i Rosa-Maria.
5. ESTHER BENITEZ I COLL, 9 novembre 1995. Filla de
Tomas-Raul i Cristina.
6. MIQUEL HUGUET I PUIG, 12 novembre 1995. Fill de
Gabriel i Maria.
7. MARIA VICENTE I JIMENEZ, 12 novembre 1995. Filla
de Paulino i Dolors.
8. ALÍCIA ALVARADO I OLIVA, 15 novembre 1995. Filla
de Antolín i Maria-Gracia.
9. JOAN PUIG I MIQUEL, 9 novembre 1995. Fill de Julia i

10. MIRIAM SOLER I CENTENO, 15 novembre 1995. Filla
de Josep-Francesc i Maria-Josepa.
11. LAURA SOLER I CENTENO, 15 novembre 1995. Fil la
de Josep-Francesc i Maria-Josepa.
12. MIQUEL AMENGUAL IGUAL, 18 novembre 1995. Fill
de Bartomeu i Margalida.
13. FRANCESC GIL I CLAR, 20 novembre 1995. Fill de
Le6nides i Catalina.
14. ANTONI OBRADOR I TABERNER, 23 novembre 1995.
Fill de Bartomeu i Maria-Magdalena.

Matrimonis
1. PERE-JOSEP COLL I TORRES - CRISTINA SEGUÍ I
RIGO, 22 setembre 1995. Esgl. Ntra. Sra. de Gracia.
2. FÈLIX-BENET ROMO I DIAZ - MARIA SASTRE I TE-
RRASA, 28 octubre 1995. Esgl. Sant Bonaventura.
3. JOSEP-ANTONI PAVO I MORENO - MARIA-AGNÈS
PERELLÓ I QUETGLAS, 5 novembre 1995. Esgl. Ntra. Sra.
de la Lactancia (s'Arenal).
4. JUST-ANTONI MACHADO I VILLENA - MARIA DEL
CARME TERRONES I ARCOS, 4 novembre 1995. Esgl.
Ntra. Sra. de la Lactancia.
5. MIQUEL-LEOPOLDO GARCIA I FRANCO - FRAN-
CISCA RODRIGUEZ I CALLEALTA, 25 octubre 1995.

Esgl. Ntra Sra. de Gracia.
6. GUILLEM BIBILONI I BENNASSAR - MARIA-CON-
CEPCIÓ ORELL I ALEMANY, 16 setembre 1995. Esgl.
Ntra. Sra. de Gracia.
7.miquEL PONS I OBRADOR - JOANA-MARIA ROS-
SELLO I SOLER, 23 setembre 1995. Esgl. Sant Bonaventu-
ra.
8. JOAN-MIQUEL SANCHEZ I MARTINEZ - ENCARNA-
CIO ALVAREZ I LORENZO, 12 novembre 1995. Esgl. Ntra.
Sra. de la Lactancia.
9. PAUL ALEX WIERINGA - MARGALIDA CLAR I
CAPÓ, 11 novembre 1995. Esgl. Ntra. Sra. de la Lactancia.
10. LLORENÇ MIQUEL I COVAS - FRANCISCA GOMEZ
I NICOLAU, 16 novembre 1995. Jutjats de Llucmajor.
11. EDUARD FUENTES I COLAS - MAGALY AUREA
RAMOS I SUAREZ, 16 novembre 1995. Jutjats de Llucma-
jor.
12. MIQUEL-ANGEL CANALS I MELERO - FRANCISCA
ROS I GRIMALT, 25 octubre 1995. Esgl. Sant Bonaventura.
13. ALFONS PEREZ I BLAYA - ANTONIA-BARBARA
VICH I BALLESTA, 7 octubre 1995. Esgl. Sant Miguel.
14. SANTIAGO A -NINO I GARCIA - ROSARIO VALVER-
DE I BARRUECOS, 11 novembre 1995. Esgl. Ntra Sra. de la
Lactancia.
15.EDUARD RAMOS I RODRIGUEZ - ANTONIA  OBRA -
DORT GOMILA, 28 octubre 1995. Esgl. Ntra Sra. de Gracia.
16. ALFONSO ARREZA I AVILA - MARIA VILLENA I
TORRES, 25 octubre 1995. Esgl. Sant Miguel.

Defuncions
1. FRANCISCA MAIMò I JUAN, 2 novembre 1995, 67
anys.
2. CATALINA NADAL I PONT, 2 novembre 1995, 92 anys.
3. AINA GONZALEZ I GARCIA, 10 novembre 1995, 90
anys.
4. APOLLONIA MESQUIDA I DURAN, 19 novembre
1995, 82 anys.
5. ISABEL TERRASA I SALVÀ, 20 novembre 1995, 95
anys.
6. MARIA MULET I MUT, 22 novembre 1995, 86 anys.
7. MIQUEL ORDINAS I GARAU, 24 novembre 1995, 74
anys. •



Passatemps Pes forat
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C/. Impremta, n5 1 - (Pas d'en Quint)

Tel (9711 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8 - Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR
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Sopa de Iletres

8 Pintors
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Solució del mes passat

-Corb	 -Capxerigany	 -Butxaqueta
-Corriol	 -Fotja	 -Galarró
-Cucullada	 -Gorrió	 -Fumarell
-Formiguer	 -Gavina	 -Esparver.

Per baix del ponet que hi ha pasat la benzinera del ca-
nil de ciutat, hi passa un torrent que neix a la serra de Gal-
dent i es el començament del Torrent de son Catlar, que
arriba al salobrar de Campos. Aquest torrent recull part de
les aigiies de la conca de Galdent i. en cas de fortes pluges,
(5.s una Ndilvula d'escapada per evitar inundacions a la zona.
Qualque irresponsable s'ha let seu el tros del torrent i hi ha
construit una paret que impossibilita el pas de les aigües. Si
hi ha algun cap de Protecció Civil al nostre Ajuntament,
que fad alguna cosa efectiva per vetllar per la seguretat de
tothom. •
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CAIXA DE BALEARS

VOS DESITJA BONES FESTES

PERSONALIDAD
ARREBATADORA.

La personalidad arrebatadora del Fiat Bravo nace del
tratamiento suave de los volúmenes y del aspecto

fluido de sus superficies. Observe el perfil compacto
y siga la linea del lateral hasta el músculo que

robustece la aleta trasera.

LA ELEGANCIA
DE LA ARMONIA.

Superficies fugaces, volúmenes suaves
y líneas tensas: el diseño del Fiat Brava

nace de unas minuciosas pruebas
aerodinámicas. Observe el perfil,

con el parabrisas inclinado,
el voladizo trasero reducido

y el tercer volumen compacto.

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)

CANELLAS ROTGER
SERVEI OFICIAL

1211 il
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Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.r.Wirt I

TÚ TAMBIÉN QUERRAS ENSEÑAR TU NUEVO SEAT CORDOBA.

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

Ronda del Ponent, 26 - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)
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