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4)Editorial

Any Nou, dèficit
més milionari

La liquidació dels pressuposts municipals als darrers anys té un sol
interrogant: conèixer la xifra exacta del dèficit, és a dir, conèixer els mi-
lions que s'han gastat i que inevitablement superen els ingressats a les
argues de la Casa de la Vila. Ah!, segons coneguérem a la darrera sessió
plenaria de l'any, el dèficit corresponent a l'any 1994 a assolir els
276.000.000 de pessetes. Una xifra que, segons va manifestar l'oposició,
pressumiblement es repetira en els pressuposts de 1995 que acabam
d'acomiadar.

Els nombres rojos de la comptabilitat municipal, el seu origen i res-
ponsabilitat són, ja amb anterioritat a la campanya electoral, l'etern de-
bat entre el PP i l'oposició. Per als populars, responen als deutes heretats,
mentre que per a socialistes i nacionalistes, són responsabilitat de l'equip
de govern per la seva mala gestió; és a dir, gasten més que no ingressen.

Després del foc creuat d'acusacions mútues entre equip de govern i
oposició, apareix la veil neutral del professional de l'administració. La
interventora municipal reitera el seu consell sobre la necessitat d'em-
prendre un pla de sanejament de les finances de la Casa de la vila. Cu-
riosament, tots els grups politics del consistori reconeixen i almenys
verbalment accepten les recomanacions cl' intervenció pea), lamentable-
ment, és impossible d'arribar a un acord.

L'argument que, el deute, en xifres astronOmiques, és moneda corrent
en tots els ajuntaments no just i hear sumar quasi tres-cents mil ions annals
al compte del deficit. Ha arribat el moment de repassar el compte de res-
tar, malgrat sigui amb nous nombres no tan elevats, ja sigui mitjançant
tin pla de sanejament, un pla de viabilitat o un pla financer, és igual el
nom que tengui. Xifrar la despesa d' acord amb els ingressos o millor,
gastar menys per tal de fer front al dente i rompre d'aquesta manera la
tradició de "Any nou, més mi I ions de déficit".
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Plenari de l'Ajuntament (27-XII-95)
Arnau Tomas

Liquidació del pressupost del 94
amb un dèficit de 267 milions

L'atorgament de la Ilicencia per a les obres d'amplia-
ció del Club Nàutic de s'Estanyol, la presentació de la li-
quidació dcl pressupost de 1994, i la nova convalidació i
conversió de despeses, varen ser els assumptes mes im-
portants i discutits al pie ordinari celebrat per l'Ajunta-
ment, temes que varen ser aprovats amb el vot en contra
del PSOE i del PSM amb l'absència del transfuga Rafael
Morales.

Sobre el tema de la Ilicencia de l'ampliació del CNE,
Antoni Liompart va explicar que no es pot concedir
aquesta llicencia en una sessió ordinaria del Consistori,
amb la manca de diversos i importants informes, a mes
d'incomplir un acord d'un Plenari municipal en cl qual es
va acordar "promoure totes les accions legals per impedir
ramp' iació del Club". Antoni Garcias, es va sumar a les
declaracions de Llompart, expressant els seus dubtes so-
bre la legalitat d'aquesta ampliació, i el batle, Gaspar Oli-
ver, va contestar que la II icencia d'obres és avalada pels
inl'orines Rivorables dels serveis  tècnics i Ares requisits
pertinents.

Quant a raltre tema molt discutit, la liquidaciri del
pressupost de 1994, amh un deficit de 267 milions
pessetes, A. Garcias va afegir que aquests deficits es pro-
dueixen tots els anys per la manca de rigor en cis pressu-
posts, perquè en aquests no es reflecteixen cis ingressos
reals, es gasta Ines del que es pot ingressar, es fa cas omis
ais consells de la Interventora. Liompart, sobre aquests
reiterats deficits anuals de mes de 200 milions, va expli-
car que "es inconcebible que es traveli tantes vegades
amb la mateixa pedra i que per favor "tenguin en compte
eis consells de la interventora, perquè anam cap a una
catastrofe econòmica".

El regidor d'hisenda, Hue Tomas, va assegurar que es
fara un pla de sanejament i sortiran del problema atilt) la
contend() de les despeses, mentre que A. Garcias, va pro-
fetitzar clavant tots els presents que "l'any que ve cl defi-
cit sera de 750 mil ions".

Un altre tema, també de caire econòmic, la convalida-
ció de despeses per tal de fer front a varies factures, va ser
discutit i A. Garcias va reiterar una vegada mes que si
s'ajustassin als pressuposts no hi hauria cap necessitat dc
convalidar, mentre que Llompart va dir que nomes agues-
ta practica es fa en casos excepcionals i no cada mes, per
costum, mentre que Li. Tomas va recordar un altre cop a
l'anterior gestió del consistori socialista, que va deixar un
forat dc 600 mil ions, a més de moites obres inacahades,
sense pressupost addicional".

Alt res assumptes

-Declarar d'interès municipal 7 entitats esportives.
-Aprovació de l'expedient per a l'adjudicació de les

obres d'enderrocament de l'antic Hotel Maracana.
-Expedient de subhasta crefectes no utilitahles de res-

corxador Municipal.
-Informació de la inclusió d'obres de rinalització de la

Urbanització de Bellavista a les quotes d' urbanització im-
posades a tal efecte.

-Modificacions ciels Plans General i Parcial del Polí-
gon Industrial de son Noguera, aprovació provisional.

No va ser aprovada una moció d' urgencia presentada
pet PSOE, proposant l'eliminació de les barreres arqui-
tectòniques que impideixen la circulació dels habitants
minusvalids, en el termini d'un mes. El regidor d'Urba-
nisme, Joan J. Jaunie, va dir quc això no es possible en tan
poc temps. El baile va afegir que aquest tema es al seu
programa dc govern però que necessita un estudi per a tot
el municipi i per poder valorar les despeses, tot i clue va
precisar que en alguns Hoes d' urgencia ja s'han efectuat
les correccions pertinents a les voravies. •
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Exposició de fotos antigues
a la parròquia

La "Vida Creixent - de la parròquia de
Llucmajor va organitzar una curiosa exposició
de fotografies antigues en una sala de la Rec-
toria i va ser visitada per un nombrós públic to-
tes les festes de Nadal i Cap d'Any.

Col.laboraren en aquesta exposició quanti-
tat de gent que voluntàriament van treure
seu arxiu les velles fotografies familiars amb
mes de 50 anys d'existència.

Antigament la majoria de fotografies es
feien per motius assenyalats i per això desta-
quen les referents a processons (les tres virtuts,
les Tres Maries), la festa de la Beata, la festa de
Sant Vicenç, cl funeral del Capellà d'es Rafalet
(gran retratista Iluemajorer), l'equip de futbol
Ilucmajorer el 1925, la placa antiga ahans de la
reforma del 26, Miss Llucmajor del 35, i un
Ilarg etcetera de persones el dia de la primera
comunió, o el dia de l'estrena d'un vest it nou.

Paral.lelament a les fotos també s'exposa-
ren uns aparei Is fotogràfics, antics i tot el con-
junt de l'exposició va despertar interès del
nombrós púhlic visitant. •

Grup de j oyes de
la parròquia de sant
Miguel de Llucmajor

Et convidam a passar una vetlada agradable i divertida
Limb gent engrescada i alegre.

Si ('interessa vine al FOGUERó DE SANT ANTONI
que es celebrarà DIA 20 DE GENER, a les 21 h. davant la
rectoria.

També es vendrà LLANGONISSA, BOTIFARRó
SANGRIA per 400 PTA, a BENEFICI DEL VIATGE A
TAIZE.

Venda anticipada de tiquets a la Rectoria. Dies 3, 4, 8,
9 i 10 de gener de 19 a 20'30 h.

També ens pots ajudar comprant paperetes a cent pes-
sews de la gran panera que es rifarà al mateix fogueró. •
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L O CA

Encontre de Delegacions
de l'OCB a Inca

Unes quaranta persones,
en representació de quinze dc
les vint delegacions de l'Obra
Cultural Balear als municipis
de Mallorca, participaren el
passat 2 de desembre a Inca a
l'encontre anual de delega-
dons d'OCB.

El Casal de Cultura fou
l'escenari de la ponencia ela-
borada per Mercè Puig d'In-
ca, Miguel Company de Sant
Joan, Carme Bennsser
d'Alaró i Coloma Julià de
Llucmajor, amb la finalitat de
trobar entre tots, tOrmes de
treballs i actuacions conjun-
tes destinades a consolidar
l'ús dc la nostra Ilengua i de la identitat nacional.

L'objectiu és que cada poble tengui una delegació de
l'OCB i la millor propaganda per incorporar noves dele-
gacions a l'Entitat és poder demostrar que les que tenim
funcionen, es comuniquen i s'obren a totes les opcions per

arribar a l'objectiu comú de treballar per la Ilengua i Ia
cult ura.

Abans de participar al debat tots els assistents feren
l'itinerari organitzat per la delegació inqucra: I Ajunta-
ment, l'església de santa Maria la Major, el convent de
sant Bartomeu, el claustre de sant Domenech, etc. •



Era el Ines d'agost de 1970. Presenlació dels jugadors del landat U.D. Arenal,
en el "Bar Los Creyenes".

S'A renal

Es construirà un institut a s'Arenal
per posar alguns exemples, de no-
va construcció o ampliació, es fa-
ran a Hoes com s' Arena]. Una altra
cosa ben diferent és discutir o va-
lorar infrastructures, alçada d'edi-
ficis, pactes politics, etc.

Turisme

L'any turístic ha estat bastant
bo. No històric, però sí profitós. Es
continua parlant de turisme de qua-
litat, quan s'Arenal es va decidir, ja
fa anys, pel de quantitat. També
passa que nosaltres, mallorquines,
hem millorat molt el nivell de vida
i els benestars socials. Això fa que
estiguem més acostats al viure eu-
ropeu i en conseqüència, del que
ara baixa la qualitat, allò que els
anys 50 valoràvem com a mil lor.

Noticies breus

Tomeu Sbert
Foto: Vicenç Tur

Un institut d'Ensenyament Secundari serà construit a
s'Arenal. No és la primera vegada que en parlam, però ara
ja es pot avançar que la ubicació estarà situada a la part de
Llucmajor, en uns terrenys propers al polisportiu cobert,
dins son Verí.

El MEC fa mesos que demana eis esmentats terrenys, ja
siguin a la part de Palma o a la part Ilucmajorera. Allà que
l'Ajuntament ciutadà ha ofertat no ha rebut el vist i plau
dels tècnics corresponents: així, l'Ajuntament de Llucma-
jor va oferir al MEC els metres necessaris per a la cons-
trucció i, si no sorgeixen imprevists, veurem prest el co-
mençament de les obres. Les paraules de Bartomeu
director provincial d'educació, així ho fan pensar.

Llinàs va explicar que "considera prioritari i d'urgència
dur endavant aquest projecte". Com a molt positiu podem
considerar el que afegeix: "Ja no fa falta negociar l'as-
sumpte amb Madrid, és inclòs al programa del MEC per al
trienni 1996-99".

El creixement de la zona de s'Arenal amb el món del
turisme dugué una gran transformació i la problemàtica
que avui tenim, no solament en la tasca de Pensenyano, si-
m5 en Inds coses. Es evident, ens agradi o no, que de seguir
en el futur les línies mestres de dibuix actuals, els canvis
per veure seran altament ostensibles i de gran trans-
cendencia.

Si Mallorca conté uns pobles de l'interior que, de cada
any es veuen amb menys joventut, les respectives zones tu-
rístiques tenen l'efecte contrari, i és ben clar que instituts o
escoles, centres de sanitat, residencies, esglésies o de-
pendencies municipals incloses, o forces d'ordre

-Els actes festius i religiosos de
Nadal, Cap d'Any i Reis han estat

bons i alegres i, sobretot, plens de pau.
-L'UD Arenal continua en el darrer lloc de la classifi-

cació general. Ha milorar bastant el joc, però encara no
basta.

-Es va inaugurar una nova Associació de Veïnats. Es
diu s'Arenal de Llucmajor i el local social és el carrer Ber-
ga.

-Al Tennis Arenal, nodrida participació de truquers al
campionat que, com cada any, coordina el senyor Segura.

-La Confraria del Santo Cristo de s'Arenal, celebrà una
diada festiva a la Porciancula. Es presidida per Manuel
Sanchez Covas.

-L'equip de Can Montes. s'Arenal, de voici, du una
campanya plena d'èxits.

-La revista "S'Unió de s' Arenal" reprodueix un article
de Manolo Santolaria, publicat al diari "Baleares", reme-
morant dades i dates sobre la important i positiva tasca
que dugué a terme, com a batle, Gabriel Ramon, al terme
Ilucmajorer.

-Opinions diveses en el "todo incluído", moda litat tu-
rística. Una de les principals preocupacions és que dava-
llarà (encara més) la qualitat.

-Aquest any que acomiadarem es compleix el 25 ani-
versari de la fundació de l'UD Arenal de futbol. Oferim
una fotografia de fa un quart de segle. Eren els jugadors
que formaren el primer planter: Escoto, Nadal, Oliver, On

 Roman, Baranda, Cossano, Daniel, Mateu, Pou,
Benjamín i altres. Testimoni i petit homenatge a aquells
iniciadors del futbol arenalers.

-De de s'Arcnal, desitjam a tothom, fciiç i pamper
1996.  Molts anys i bons!. •
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Llicència d'Obres per
al Port de s'Estanyol

Francesc Vcrdera

Abans de Cap d'Any, scgona de-
cisió important de la majoria munici-
pal PP-AS!: la concessió de la I licen-
cia d'obres per a l'ampliació del port
esportiu de s'Estanyol. La llicència
aconseguia Ilum verda de la comissió
municipal d'Urbanisme i dies mós
tard, el bade signava el corresponent
decret d'alcaldia que autoritzava les
obres.

Els portantveus de l'oposició,
PSOE i PSM, reaccionaren immedia-
tament i acusaren l'equip de govern
municipal d'actuar "de forma temerà-

ria" en concedir la llicencia d'obres
que dóna via Iliure als promotors per
executar l'ampliació del port espor-
tiu. Varen demanar al hatle que no
signàs el decret de concessió de la
Ilicencia, petició que no va ser escol-
tada perquè, al cap de pocs dies, Gas-
par Oliver va complir el tràmit de la
rúbrica.

El nacionalista Antoni Llompart
va criticar la forma en que s'havia Era-
notat la concessió de la Ilicencia,
atorgada en contra d'una decisió acor-
dada per majoria en una sessió plenà-
ria. Acord que establia impedir la re-
alització del projecte del club titutic.

Per la seva banda, el socialista
Antoni Garcias advertia que la con-
cessió de la Ilicencia municipal
d'obres atorga als promotors la possi-
bilitat de reclamar les indemnitza-
cions pertinents en cas que es proce-
deixi a la paralització del projecte.

El bade, G. Oliver, va assegurar
que [equip de govern municipal
"s'ha limitat a seguir les directrius
marcades per l'informe del Conseil
Insular de Mallorca, que deia que
l'Ajuntament havia de concedir la

icencia d'obres".
Recentment, portantveus de la di-

rectiva del club nknic han manifestat
que els seus assessors jundics han ini-
ciat accions judicials contra veins de
s'Estanyol, per les acusacions sobre
la pressumpta il.legalitat dels contrac-
tes de les obres d'ampliació del port
esportiu.

Al mateix temps i mentre esperen
que el Tribunal Superior de Justicia
de Balears aixequi la suspensió de la
concessió administrativa, sods de
l'entitat i partidaris de l'ampliació
han inicial una campanya a les sec-
cions de "Cartas al Director" dels mit-
jans de comunicació, tots alabant el
projecte i afirmant que els detractors i
els que s'oposen a les obres són una
minoria.

Antoni Ginard, un cop aconsegui-
da la Ilicència municipal, va manifes-
tar que el rennet cie les obres estava
pendent de la decisió del TSJB. "De-
cisió -va dir- que serà favorable i que
es pro(lulrì en dies propers". •

DIE
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Associació Amics de la Música

Concert de Nadal a Llucmajor

J. Salvà.
Foto: C.

El dissabte dia 23 de desembre, a les 20,30 h., es Ce-
lebrà el tradicional concert de Nadal al qual ens te ja acos-
tumats aquesta Associació Musical dins el mare de les fes-
tes nadalenques. El Convent o església de sant Bonaventu-
ra, ple de gom a gom, fou l'escenari. Tot un repertori de
nadales clàssiques leren gaudir el públic d'una intensa ve-
tlada musical.

El programa estava dividit en dues parts. La primera
dedicada als grups orquestrals i la segona a les corals.

Actuà en primer lloc l'Orquestra de Percussió interpre-
tant peces de sempre, com el Fun!, fum, fitou, Campana so-
bre campana, Dime Nit-to i la Marxa dels Reis Magic's.

Els arranjaments i la direcció eren a cura del professor
Vicenç Fontelles.

Seguí a la percussió el Grup de Metalls, interpretant el
Santa Nit, El Trineu i d'altres. El director del grup, cl pro-
fessor Josep Delgado, havia let eis arranjaments de les par-
titures.

Per finalitzar la primera part els Conjunts Instrumentals
I i II ens oferiren un magnifie recut I de nadales i el deliciós
Nadal Blatte. Tenen cura d'aquests conjunts n'Andreu
liù i en Ferran Vaguer.

Encapçalà la segona part la Coral Infantil i Juvenil, for-
mada per alumnes de I Jucmajor i de s'Arenal. Sant Josep
fa bugada i Nadal, Nadal frcriren de la boca dels mes peti-
tons i pctitones per a goig de pares i padrins. La seva di-
rectora, com sempre, era Na Pi lar Noguera a la qual desit-
jam molta paciencia per continuar la seva tasca atilt) els

alumnes Ines novells.
I després deis petits i

petites..., els mes grans. La
Coral "Amics de la Música"
escampà les seves veus amb
acurades interpretacions de
cançons populars. Ha nascut
el Déu infant, No-ni-no, Dorm
Jesús en Pan i d'altres nada-
lenques foren magníficament
intcrpretades per la coral. Com
[any passat, hi actuaren de so-
listes els alimmes: Isabel Ca-
tany, Miguel A. Parera i Cata-
lina Salvà. Al piano na Catali-
na Nadal. Dirigcix la Coral, el
professor Sebastià Melià. Tots
ens alegram de veure una co-
ral clue creix amb nombre i
perfecció.

Per finalitzar el con-
cert unes intervencions mix-
tes. La Coral "Amics de la
Música" juntament amb l'Or-
questra de Cambra ens oferí el
Joia en el món.

Corn a cloenda del
concert totes les agrupacions

corals esmentades i el públic sumaren llurs veus amb
l'Adeste Fideles i Santa Nit. Els directors: en Sebastià Me-
iì i en Ferran Vaguer Silvar.

Un concert de Nadal "total", en participació del públic
i tot. Felicitacions, dones, a tots els qui l'han fet possible:
professors, alumnes (i els pares), els amics i amigues de la
Coral, Junta Directiva i altres benefactors. Es un bon mo-
tiu d'alegria nadalenca l'arrelament de la música al nostre
poble. Desitjam que la música esdevengui mitjù d'expres-
sió múltiple: artística i humana.

Des de l'Associació Amics de la Música us desitjam a
tots un venturós any nou i nosahres aprolitam per demanar-
li mes sensibil hat política de l'Ajuntament vers la cultura;
Ia germana pobríssima dels pressupostos municipals. •



Inslina ¡'ere de son Gall.

LOCAL

La protesta dels alumnes no frena
la fusió dels instituts de Llucmajor

F. Verdera
Fotos: C. Julia

Uns tres-cents alumnes dels insti-
tuts de Llucmajor, majoritariament del
"Maria A. Salva" es varen manifestar el
passat 22 de desembre davam la dele-
gació del ministeri d'Educació per
sol.licitar l'ajornament de la unificació
dels dos centres d'ensenyament secun-
dan

El director provincial del MEC,
Bartomeu Llinàs, va rebre el seu des-
patx alguns integrants del consell esco-
lar de l'institut Maria A. Salva i a una
representació de l'APA del mateix cen-
tre, els quals li sol.licitaren una vegada
mes l'ajornament de la unilicació.

El director provincial, segons els re-
presentants de Palumnat, va insistir en
la seva postura que la unificació ja es-
tava decidida. En paraules de Villas,
els problemes que pot suscitar la unificació dels instituts
Maria A. Sal va i Pere de son Gall, no seran greus i "es re-
duiran a un o dos anys".

B. Llinàs va assegurar que el procés dc la unificació
continuara endavant i que "la fusió és la millor solució per
a l'ensenyament", tant per a Llucmajor com per a la co-
marca, i va anunciar també una reunió, per celebrar a co-
mençaments d'any, per tal d'informar els diferents esta-
ments afectats (professorat, alumnat i APAS).

Segons el director provincial del MEC, la fusió dels dos
instituts de Llucmajor, d'ambit comarcal, sera efectiva des
del moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de
l'Estat, perquè ja ha estat aprovada pel Ministeri.

La petició d'ajornament de la unifi-
cació fins que la LOGSE es trobas to-
talment implantada al procés educatiu
dels instituts, així com la possibilitat
d'esperar l'entrada en sevei dels nous
instituts que el MEC te previst de cons-
truir en els municipis veïnats ha caigut
en sac foradat; per això, la unificació
sera efectiva, segurament, en iniciar-se
el proper curs.

Un macrocentre

Els problemes anunciats de massifi-
cació, resultants de la fusió dels dos
centres, ja saturats actualment ja que la
capacitat del Maria A. Salva és de 500
places i compta amb una matrícula de
600 alumnes i el Pere de son Gall te
una capacitat de 3(X) places i acull nies
de 600 alumnes, són minimitzats P-
LI i nas, en considerar que la resultant

Institut Maria Antenna Salvà.

d'un "macrocentre és relativa" perquè el proper any ja en-
traran en servei les primeres unitats de l'institut de Campos
i per al 1997 esta prevista la inauguració del centre de San-
tanyí.

Professorat i alumnat dels centres Ilucmajorers insis-
teixen a criticar la precipitació del ministeri d'Educació
quan concreta la unificació. Consideren que no han rebut
del MEC la informació adient per tal de planificar una fu-
sió que es concretara en un sol centre. Més de mil tres-
cents alumnes i un centenar de professors serti el resultant
d'una unificació que, tot i protesta escolar, només esta pen-
dent del tramit de la puhlicació al BOE. •
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Critiques d'EU a la gestió
de l'equip de govern

Arnau Tomas
Foto: Coloma Julià

El diumenge 17 de desembre es va
realitzar un acte públic al Teatre Recre-
atiu, organitzat per Esquerra Unida, i
que s'inclou dins la denominada cam-
panya de mobilitzacions.

En primer lloc va intervenir Miguel
Mascaró, qui va explicar la campanya
de mobilitzacions ciutadanes impulsada
per conèixer l'opinió dels electors sobre
els diferents problemes de la Comunitat
I de la localitat. Quant a Llucmajor, va
denunciar el fracàs urbanístic del centre
de simuladors de vol, del complex de
Son Ante1m i del polígon industrial.

El president local d'EU, Manuel
Garcia, va criticar "la manca de trans-
parencia democràtica de l'actual govern
municipal a l'hora de confeccionar els
pressuposts, sense tenir en compte
l'opinió d'altres partits i dels ciuta-
dans".

També es va manifestar en contra de l'ampliació del
club Nautic de s'Estanyol, donant suport als veïnats que
lluiten perquè no es realitzi aquesta reforma.

La diputada d'EU, Margalida Thomas va afegir que
promovien aquesta campanya de mobilitzacions "per re-
collir suggeriments i iniciatives dels ciutadans per dur-les
al Parlament i a la resta d'institucions". També va criticar
tant al PP com el PSOE. Del govern socialista va afirmar
que "la seva gestió ha estat negativa", destacant l'atur, la
corrupció i el terrorisme d'Estat, tot això tradull en el de-
sends del ciutadà.

El públic assistent va responsabilitzar aiximateix
l'Ajuntament de les deficiencies de cobrament del cànon
de la recollida dc fems, de l'excessiu augment dels imposts
i del pèssim servei del Centre de salut. •

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comun ions

I Dal.C1gS

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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1 ,,•Quatre mots 
Maria Fullana, de la Confiteria

Ca'n Manresa
Coloma Julia

-Per què heu decidit que la
Confiteria Ca'n Manresa conti-
nuas la seva tradició?

-Podríem dir que la confiteria
de Ca'n Manresa es, en certa ma-
nera, un dels comerços emblema-
tics de Llucmajor - aviat tendra 50
anys d'existència- i que la tradició
i arrelament que ha assolit a Lim:-
major i a Ares pobles vanats es
ben important. Per això hem volgut
mamenir aquesta tradició.

-Quins són els productes més
característics d'aquesta botiga?

-Des de sempre Ca' n Manresa
s'ha caracteritzat per la venda de
diversos productes; uns tenen sor-
tida tot l'any, com el cafe mòlt al
moment, els bombons, les espel-
mes, les fruites segues... d'altres
nomes es venen determinades èpo-
ques de l' any: con fits per Setmana
Santa, especies per matances, es-
pelmes per Tots Sants i torró i fruites confitades per Nadal.

-La clientela té preferencies per alguns productes
determinats per Nadal?

-Els productes mes característics de Nadal solen esser
aquells que es necessiten per a la producció casolana de to-
rrons, torrats o cruus i massapans.

La fruita confitada, el sucre pols, les neules, la cober-
tura de xocolata, el coco ratllat i l'encarabassat són els

productes estrella de les festes.
-Com vos ha rebut el públic Iluemajorer?
-Molt be, ha estat una cosa inesperada, sobretot per

Nadal, segurament per la inexperiència en aquest tipus de
comerç ens hem trobat amb mes feina de l'esperada. En ge-
neral la gent ens ha rebut amb molta d'il.lusió quan ha vist
obert dc nou. •

CENTRE RECONEIXEMENT 	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	

db

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

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)



Enquesta
-Com vos ha

caigut la grossa
de Nadal?

Joan Boscana.
Sabater

-Ens ha caigut molt bá, no l'esperà-
vem. Els nins van a Tackwon-Do i quan
vaig anar a pagar la quota mensual,
m'oferiren paperetes. Normal ment no
tenc costum de jugar a la loteria pea)
aquesta vegada en vaig comprar mil pes-
setes, així que s'ho ha pagat. •

Antònia Julià
Hostaleria

-Si voleu que vos digui la veritat, en-
cara no m'ho acabat de creure. A poc a
poc, ens farem la idea per?) de tot d'una
no t'ho creus. El nin va a Taekwon-Do i
Ia nina a Aeròbic, així que la sort ens ha
vengut d'ells. Estam molt contents. Flo
vaig saber tard i quan vaig ser aquí vaig
veure que el meu home havia comprat
tres paperetes, i jo en tenia dues. Creia
que nomás teníem les nieves, pea) varen
ser cinc i això són molts mes dohlers. •

José A. Rodriguez
Boutique del Perro

-Imaginau-vos! Ens ha anat super-hé,
podrem posar la botiga en condicions.
als meus pares que els han caigut 30 mi-
lions i tots estam molt contents. •

Margalida Trobat
Perruquera

-Estam molt contents, perquè sempre
hi ha forats per tapar. Compràrem dues
paperetes al Taekwon-Do i ara trob que
n'hagués pogut comprar más. Jo m'ho
diu cl meu home: "sempre vas dc mi-
ques!" però ell ás más comprador que jo.
Quan el gimnàs estava al carrer de Santa
Càndida, l'altre any, ja varen guanyar i
enguany jo =N.', en vaig comprar, just
perquè si tothom guanya . Ilavors et sap
greu no tenir-ne tu. Això no tornaríi a pas-
sar mai más. •

Magdalena Vanrell
Mestressa de casa

-Ens ha caigut henfssim!. Una mona-
da! No ens ho espciiivem de cap manera i
encara no ens lei ni la idea. En Toni no
havia comprat les paperetes aquí, al Ta-
ekwon-Do, i quan va arribar de la feina
em va dir que al Coll d'en Rabassa era
una festa i jo, que venia de plaça, li vaig
dir que a Llucmajor tamhá havia tocat i
això va acabar assuaixí. Al cap d'una es-
tona vítrem mirar les nostres paperetes i
també víirem haver guanyat, en el nostre
cas, 3.200.000 pta. •

Bernadi Vives
Vigilant Mrat i monitor

de Taekwon-Do

-Ha estat una sorpresa perquè quan
jugues no penses mai que guanyarils, en-
cara que en tenguis la il.lusió. L'alegria
más gran ás de veure els altres també han
guanyat: ma mare, la sogra, Ics nieves
germanes, els amics, els parcs dels nins
que vénen al gi limits. No penses tant en el
que has guanyat, en el meu cas I() mi-
lions, sin() en el que han guanyat els at-
tres. I tamhé em dóna molta alegria veure
com els amics estan contents de la teva
sort. •
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Quaderns de
1-um Major

Lo somni
(o cinema blanc, cinema negre)

Miguel Carden

Les vcus angèliques del disc de

moda, Ossi far unplugged i a peu amb
els Blauets de Lluc, canten "-El cami-
no que lleva a S'Extaii6, porropopom,
porropopom, baca hasta el mar que el
semento cubrió, porropopom, prropo-
pool, y yo le Ilevorr mi ieco tambor,
porropompom, porropompom..." El
rei Herodes, amh veu de haix, fa un
rap: "-Que te pareix secretari lo que
surt en es diari...". Carrasquillo, amb
uni forme de xòfer de la División
Azul, atura el Mercedes iii ili -

tar amb rodes d'eruga damunt
les costes. Baixa el vidre de la
finestrella posterior i Herr
Kasper, condecoradíssim,
peró amb cert esquinçament
a l' unitórme que parla de ha-
talles perdudes, de documents
secrets precipitadament cre-
mats a les fortificacions d'un
règim que feia comptes durar
mil anys, fa un gest d'assenti-
ment quan Herr Kinard l' in-
forma dels progressos d' algu-
na cosa que deu tenir a veure
amb les barreres de fi I de
pues que tanquen, en zona de
ningú, una multitud de perso-
nes amb curiosos uniformes
que són al hora de presoners i
de cam brers, venedors de
souvenirs, fematers, mentre,
passant baix d'un gegantí are
de triomf amb la divisa "Ciment
macht frei", una caravana de camions
i tancs aboca a la mar de S'Extafici to-
Iles de ciment i les rogues en que s'ha
convertit a cop de barrubí d' interès
social el Puig dc ses Bruixes, i esca-
mots de franctiradors serbis declaren
persona non grata els dissidents que
gosen badar boca... quan una de les
moltes motos que petardegen impu-
nement pets earners de la vila desper-
ta el sondador, que, encara mig enta-

banat, pensa que potser convendra
anar mós alerta amh les panxades de
sopa farcida i escaldums i ensalmada
i torrons, que Ilavors passa el que pas-
sa.

* * *

La becada imprevista l'ha tom-

bat mentre s'enfrontava el paper en
blanc i a li [omens cansament de tor-
nar envestir la variació del tema de
sempre. Que hauria de començar mós
O manco així:

Tant com va esperar cl nostre de-
mocratic hatle a l'hora aturar les
obres del Cul Nautic de s'Estanyol,
malgrat li cmpenyia un acord de
l'Ajuntament en plc, i a pesar dels ar-
guments jurídics en contra que, com a
poc, aconsellaven i permetien sense
forçar gens la raó ni la legalitat ro-
mandre a l'espera i ajornar la II icència
d'unes obres que, si tothom havia dit
ver, no agradaven a ningú. Tant com
va fer el paper de l'home de seny, que

tot silo vol pensar set vegades set
pies i troba escassa tota precaució, per
aturar els camions que ja espenyaven
Ia costa, i ara, a l'hora de concedir la
Ilicencia d'obres, tira pet dret fora mi-
rar prim, endavant les atxes i les ve-
x il.les, passant-se pels dallonses
l'acord de la plenaria -que l'obliga!- i
Ia suspensió judicial, i els incompta-
hies dubtes sobre la viabilitat, legali-
tat, conveniencia, acceptació d' un
projecte que privatitza la mar i, en
nom dels interessos d'uns pues, es ca-
rrega les gracies essencials del darrer
Hoc d'estiueig quasi idíl lie del muni-

cipi.
Pere, esta cansat, tot i saber

que la insistencia, la constan-
cia, són la minor arma que ens
queda quan pareix que tot esta
decid it darrera el camuflatge
del hunker de la legalitat, a
subterranis només imagina-
bles,

***

Mira el rellotge i se n' ado-

na que, mentre escriu, en di-
jous de desembre, esta a punt
de fer cent anys justs d' aquell
moment històric de la primera
projecció dels germans Lu-
mière: cent anys de cinema,
dc fahrica de somnis, d'un en-
giny curiós que esdevindria
aviat un negoci portentós, una

cina de control dc masses, un dictador
de somnis, pet-6 també un art, mi me-
canisme expressiu cl' immenses possi-
bilitats per esmolar la mirada humana
sobre el món i sobre la mateixa hu-
manitat.

Recorda el padrí acompanyant-lo,
infant, a dormir: -au, al cine blanc! i
sap que ii agradaria parlar d' aquestes
coses, del cinema dels somnis i els
somnis de cinema, i que també a
aquests desigs (*.menials arriba, dis-



torsionadora, la violència fo-
rasenyada d'una política que
passa ànsia que no sia la ma-
teixa que aquests dies posa
als diaris les concessions a
dit a socis o amics del poder
autonòmic de !seines de l'au-
tonòmic ¡basan per valor de
centenars de mil ions de pes-
setes en menys de cinc anys.

* * *

Voldria evocar l'esplen-
dor imaginat i local d'aque-
lles vetlades a l'aire lliure al
Principal, rescatar de la
memória el vellut verd del
Teatre Mataró, que li ve a la
memória llegint una cita del
que publicava Es Caller el
catorze de gener de l'any 22.
i retreu Miguel Shen al l li-
bre Cent anys de cinema a
les IIles, que acaba de publi-
car el Centre de Cultura de
Sa Nostra:... Es cine Mataró,
en lloc de projectar pelícu-
las lo que fa es cansá sa vis-
ta donant negrura continua
y a pesa de tot es ptiblich
de está sense poré di ni pin.

¡Mas claro! va cridci un
espectadór Aqui hem de fe menos re-
nou, li va amonesta un municipal.

¡Que putes, ai.vo es massa Jose!
Es molt raro qu'es baile que es aman-
te d q no es produeixin alborotos, no
s'hage tam de s'escandol que e pro-
mou cada diumenge a sa taquilla per-
que en Biel de sa Viuda, es taquillé,
no li dona la real gana d'obri mitja
hora antes y per n forma cola tot son
sempentes, escandol i trepitjades.
sense tornri es canvi. Es public!i no
sap ahont anri a pasa el rato y es yeti
obligat a mata s'aratla en es cine.

* * *

Li hauria agradat especular amb
Ia possibilitat que a la vila també
s'hagin donat moments de glória, pre-
cursor d'aquella "Gloriosa hazaña del
cipote de Archidona que va pregonar
el Nobel que ara guanyava, a força de
forces, el Cervantes, i que retreia el
Foch i Fum Pany 23: S'acaba sa se-
rie, s'encengueren es Hums y ella en-
cara agontava sa candela encesa d'es
seu quebranto. Sa sogra s'hen temé y
dissinutla es cas per no dona un es-
candol, aixi matex crec que li pega
una pessigada, per6 s'apaga es limn,
se torná encendre sa candela y... alla

a hont tnos pensavem que no hey plo-
via, no her podia!: estar de goteras...

* * *

El xubec, pet-6, la ressaca festi-
va, no perdona, i manco quan es mes-
cla amb coses amh que no s'hauria de
mesclar, com es ara la indignació cí-
vica i el protagonista d'aquesta histò-
ria beca novament, mesclant lectures
amb somni:... Que putes axa és massa
fosc!... Apt' hem de fer menos renou,
li amonesta un municipal... Sa sogra
se'n temé i dissimula per no donar un
escàndol... alla on mos pensa ven: que
no hi plou, no In podem estar de go-
teres... Al cine en blanc i negre del
somni, Hercules Poirot, mostatxet
Iluent de pomada, vestit amb un clan-
disme passat de moda, interroga els
sospitosos al que deu ser l'escena fi-
nal d'un melodrama que té lloc da-
vant la mirada atónita dels fills il.lus-
tres a la Sala d'actes de la Casa de la
Vila:

-Facin treballar la materia grisa,
abans d'embrancar-se en sospites in-
demostrables, per males d'empassar
que sien certes aparents rodes de mo-

que no hi deu haver un informe
jurídic del secretari, obligat pel seu

càrrec a la imparcialitat, so-
bre la conveniencia de do-
nar o no donar, de donar ara
o resolts els dubtes que hi
pugui haver, la IlicCncia fa-
mosa? 0 hi ha cap testimoni
disposat a declarar, per
exemple que el batle hagués
pressionat aquest funciona-
ri, jo que sé, a crits dins el
seu despatx, posem com a
hipòtesi en pla Jerry Lewis?
Hi ha algú capaç de posar en
solfa l' eficiencia i honeste-
dat d'aquest professional i
acusar-lo d' ad metre pres-
sions, no denunciar-les, i
plegar-s'hi?

I encara més -se-
gueix l'home del bombí,
gratant-se dissimuladament
Ia calba- no hi ha un informe
tècnic de l'arquitecte muni-
cipal? Bastarà mirar l' index
preceptiu del corresponent
dossier, clar que si no hi ha
aquest índex, la cosa es
complica, pet -6 deu existir
un informe de l' arquitecte, o
si n'hi ha més (Fun hi dcuen
figurar tots, a fi que el con-
tribuient pugui saber el que i
el qui, i el polític actuar
d'acord amb la naturalesa de

les coses i no will) decisions prèvies
per a les quals els in formes només
són coartades, o si algun hagués desa-
paregut accidentalment, be deuria ha-
ver-n'hi a part o banda còpies que pu-
gui retreure l'interessat...

No, senyors, no, Hercules Poirot,
jo mateix, el més gran detectiu dc la
història, sap que a vegades les coses
no són el que semblen, però també
sap que són les proves, cis papers, els
testimonis allô que permet denunciar
una malifeta com a tal; que die, per-
met, obliga! no hi valdria en un cas
coin aquest, donar-se de baixa i fer-se
el loco.., les sospites, les deduccions,
per lògiques que sien, i per molt que
sobrin details, coses que no quadren,
per provocar-ne de tota casta, només
són processos mentals, fills de la
complicada psicologia dels humans,
que pot no haver encertat el mètode...
Sí, les idees, les idees, però les pro-
ves, ah, les proves, els testimonis,
l'honradesa... I no cm roreguin
tics arguments que tan possible es de-
fensar blanc com negre davant una si-
tuació precisa... La veritat, com que
acaba per saber-se, és minor que es
digui en veu alta.. , tota la veritat, res
niés que la veritat... o cls dubtes rao-
nables que sán camí de la ment
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desorientada davant la natura poc en-
tenedora dels fenòmens d'aquest

Aquí tornen a passar dues mo-
tos competint en un impune i consen-
tit concurs decibelic i el somni s'en-
terboleix, una veu en off recita títols
de pel.lícules, en to de trailer (Chica-
go, años 20... Dodge City, ciudad sin
ley...) mentre el protagonista d'aquest
relat imaginari s'agita, gruny, esbufe-
ga i canvia de postura a la butaca.

* * *

Ara el decorat es una ciutat en-

mig de la garriga, amb faroles ence-
ses, groguenques dins la nit humida,
carrers asfaltats, monument
inaugural: amb tot excepte
edificis, una cosa com el
Polígon Industrial nostrat,
les tortugues tinja es miren
la feta, un funcionari
d'agencia autonOmica treu
els comptes del deficit, algú
està malalt, vomita molt,
l'Ajuntament aprova l'aug-
ment de redificabilitat inte-
rior dels edificis inexistents,
el lloctinent del gavet diu
Nosaltres sempre feim cas
de la Interventora, i la fun-
cionaria al.ludida fa un gest
que a la Tele-Llucma hau-
rien de passar per la movio-
la, mentre els regidors atò-
nits miren Grouxo Marx,
amb el puro i el xaque que
dóna voltes a la sala amb
les seves passes d'ocellot
mig acalat:

-El problema, senyors
regidors, senyors digeri-
dors, es la primera part con-
tractant de la segona part,
sempre ha estat igual, això,
o era la primera part con-
tractant de la primera part?
Mirin-me a mi, que vaig
sortir del no res per anar a
caure a la misèra més abso-
luta, perú aixe, sí, niai no m'he fet
soci d'un partit on admetin gent com
jo... no en mancaria d'altra, ja li vaig
dir a la Milionettis? Tant tens, que no
veus que restim? Chico Marx, s'as-
seu a la taula presidencial i afegeix: -
Si l'arriba a abraçar mes fort ja l'hi
hauria estat darrera, com un pacte de
ciment, i això per molt que es posas
pèlvores al nas. Mirin, ara ve el Batle
Mut (apareix Harpo -era Harpo,
mut? ara m' he embullat) digui senyor
bade inexistent, vostè hauria signal

Ilicencia d'obres?- Harpo toca la bot-
Ana: Mee mec.

-I, continua Chico, si la plenaria
hagués acordat prèviament fer el pos-
sible per aturar les obres, i hi hagués
pendents sentencies judicials...? Har-
po -Mec, Mec!- posa en marxa un vi-
deo d'El rei Ileó, doblat al català a
una agencia de Brokerval amagada
dins el túnel de Sóller per un grup
clandestí radical sense permís de Dis-
ney: Simba i el fantasmet Kasper can-
ten ani h entusiasme Hakuna matuta,
CO/) problema, si l'oposiciO et toca els
collons amb el Club i el deute, cap
problema, si el poble es manifesta,
cap problema, si el projecte no és el

que havíem dit que defensaríem, cap
problema, Hakuna Mamie El bade
crida els municipals perquè aturin
I 'aparell, perú Grouxo, en filat a una
palera ja crida Més llenya, que això es
la guerra, Chico es vesteix de Nin de
San Ildefonso, segurament encorna-
nat pels substanciosos esquitxos que
ha deixat a la vila la Grossa nadalen-
ca i profereix amb el cantussol habi-
tual: Cincuenta millones de peseee-
tas! i Grouxo menant una gran paiera
comença les obres per reconvertir el

Polígon en nou camp de regates pri-
vat del Cinturó de Xaletoides, mentre
a Madrid algú aprova una Ilei segons
Ia qual fer, o deixar fer o incumplir el
deure d'aturar iliegalitats urban isti-
ques sera delicte de codi penal, igual
que robar una cartera...

* * *

El nostre somiador es desperta

suant, surt a estirar les cames, esqui-
vant bicicletes en direcció prohibida.
motorets amb dos passatgers que au-
guren futurs dols familiars i el mega
parking local sense Hoc a les aceres i

arriba a plaça, a contemplar
el gran supositori galactico-
nadalenc -o es un pirulí'? o el
monument a les Ilibertats?- i
imagina que enguany, enlloc
dels Reis d'orient perventu-
ra arribarà l'emperador de
les Galaxies. Es demana
com ho lara la gent que vagi
a la plaga a rebre la comitiva
per veure el balcó, entre tan-
ta Ilumenaria. Algú l'esco-
met: -Que saps res d'una
possible carta del Club Nau-
tic de s'Estanyol diem que
ja no hi ha problemes per t i-
rar envant i datada el dia del
pacte -No, no se res, i l la
vors, que no varen dir que
no hi entrava el tema del
Club'? Una cosa deu Ser tenir
set pams de morro i l'altra
destapar un joc tan esquei-
xat i inexistent, vols dir que
algú pot ser tan ase i passar-
se pel forro el personal
d' aquesta manera, ca, ba-
rrel!.

* * *

Torna a casa,

agombolat per un glop de
palo Ripon del Colon: no

deixa de ser curiós que mossèn Alco-
ver puhlicas el primer volum del Sell

monumental aplec rondallistic nomes
un any després de la invenció del ci-
nema. Aquest el substituiria com
dipòsit i modo de l'imaginari popular,
a mesura que la tradició oral s'anava
esborrant, el mercat de somnis ens en-
senyava noves maneres de viure ho
feia, coses de la política, en castella.
Ho segueix fent en bona mesura, i
aquí Walt Disney no pensa a ser polí-
ticament correcte i respectuós amb les



VIADEIRA - SIRVENTÈS
DE S'ESTANYOL

(0 DE QUAN LO BAILE N'OLIVER PREFERI ESCRIURE
LO SEU NOM A LA CRÒNICA NEGRA ABANS
QUE A LA LLEGENDA EXEMPLAR I SIGNA

LA DESTRUCCIÓ DE S'ESTANYOL)

Diu n'Oliver que no vol ésser Mut,
pet-6 fa el sord, el cec i l'animal.

Ho diu ben clar: -Jo som el Tamborer,
i a S'Estanyol redobla el funeral.

Mentre fa el sord, el cec i l'animal,
En Ginard tira cuvant el seu bunyol

i a S'Estanyol redobla el funeral
enterrant-nos la mar sota el respol.

En Ginard tira cuvant el seu bunyol
mentre cl tambor fa ritme de guinyol

i ens enterra la mar sota el trespol
oblidant Pensopec electoral.

Mentre el tambor fa un ri tine de guinyol
diu N'Oliver que no és el batle Mut

oblidant l'ensopec electoral
i compra un vot molt facilment yenta.

Diu N'Oliver que no es el bade Mut:
vol ser l'enterrador de S'Estanyol

Lo Gaiter de Fumma-York

bruts de rètols estranys... Un vent
xorc i assassí destra leja aquesta

Caravanes de cues envaeixen
Les Illes... L'horita5 va poblant-se,
entre brossa, de runes... Ah, si loll
d'amor Llull tornés ara i veiés l'es-
quelet deformat d'aquesta illa i el
mar fet eixorca Babel d'obscurs mots
despectius... Són veres, doloroses
profecies clel present que vivim i el
futur que ens fan i deixarem als nos-
tres fills, que potser ens sien estran-
gers, pensa, mentre s'enfronta a la pa-
gina en blanc demanant-se si s'ho pa-
ga seguir escrivint la queixa, el dol, la
denúncia, les raons de sempre i torna
a la dolorosa evidència del poema que
h parla de paratges coneguts, mentre
"... en filera, pel fiat abaltits i ma-
labs, plens de pena i rancor, passen
faunes que fugen". •

minories. Ara, en Joanet de l'Onso
s'assembla a Silvester Stallone, cl di-
moni és el vampir de Dusseldorf,
Nosferatu, Fredi Kruger, Alien... en
Bcrnadet fill de viuda nom Errol
Flyn, John Wayne o Luk Skywalker, i
En Mirando ha tornat un Terminator
bon al.lot.., i segurament molts de
nins mallorquins, cinturó negre de
Mega-Nintendo power driver, no en-
tendrien ni una paraula del mallorquí
pagès, del hell i lul.lia catala de la
Mallorca preturística que viu i espur-
neja a les rondalles.

* * *

A nib estrelles als ulls/ salabrosa
la sang,/ ern rebel insurgent/ contra
els bàrbars natals/ que han omplert
de neguit/ sunya, nafres, gargalls/ el
tresor de la llengua"... ha cercat refu-
gi en la lectura, en la poesia de ramie
mcnorquí Ponç Pons, aquests dies que
Ia intolerancia, la ceguesa voluntaria i
la in  de sempre tenen publicitat
madrilenya i fatxa a l'ABC. Al Ilibre
Estigma d'aquest poeta hi troba que
als USa també hi deu haver radicals
que creuen en els Pasos Catalans,
com la Seneca Review, que publica
antologies com Poems from the Ca-
talans Lands.

Troba als versos del poeta menor-
quí sensacions doloroses que coneix i
compartim molts d'illencs, rabiüts,
impotents a vegades, enganyats per
un teatre d'ombres i simulacions i ri-
tuals de coartada:... el paisatge
l'anima/ que han arming i ara evoc
amb el cor ple de titilo... Parlaré de la
pluja/ menorquina i humil que enso-
pega afrontada/ per deformes carrers
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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

NOVA YORK
Avió, anada: 19.500.-
Anada ¡tornada: 33.500.-

CANCUN
7 nits a partir de 67.500.-

CUBA
7 nits a partir de 59.500.-

CARTAGENA DE INDIAS
7 nits a partir de 69.500.-

SANTO DOMINGO
7 nits a partir de 59.500.-

--- 	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

MIS
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EST URANTE. Avda. Caries V
Tel. 66 11 17
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Sra. Directora:

Darrerament s'ha publicat a la vostra revista una carta
en la qual directament es fa referenda a aquest Centre de
Salut.

És cert que, sobretot a primera hora del matí, els tele-
fons es troben bloquejats per la gran afluencia dc cridades.
S'ha de tenir en compte que tots els dies es reben com a
promedi, i només per sol.licitar cites per a metges, infer-
meria i comare, més de 300 cridades. Hem col.locat al cen-
tre nomhrosos anuncis, i aprofit l'ocasió per insistir, que se-
ria molt convenient que les cridades per sol.licitar cita que
no sigui per al mateix dia, es fessin durant la jornada labo-
ral (tins a les 19.00 hores).

Lamentam que algun usuari es pugui veure tractat de
forma incorrecta per nosaltres, cosa que intentam evitar
totes les maneres possibles; també estam segurs que quan
consideram que som nosaltres els tractats incorrectainent
per l'usuari, aquest també ho lamenta profundament.

Creiem que és possible solucionar els conflictes que es
puguin produir en el futur si, clonant mostres de civisme per
part de tots, sabem disculpar allõ que pugui semblar en al-
gun moment, maneres no adients, pensant que la pressió
que cada un pateix, sigui per l'acumulament, la dificultat i
la transcendencia del treball que realitzain o per l'angoixa
que sabem que suposa sempre una malaltia.

A continuació oferim telèfons d' interès per als usuaris:
Centre de Saint de Llucmajor
Telèfons cita prèvia: 66 29 00 / 66 23 04
El mateix dia de 8'00 a 9'30 h.
Dies successius de WOO a 19'00 h.
URGENCIES: 061/66 14 11
A qualsevol hora. •

Afectuosament
El coordinador (kl Centre de Saint Migjorn.
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PLAÇA ESPANYA, 18
07620 LLUCMAJOR (MALLORCA)

TELÈFON 66 04 22

Xerrades

Les festes de Nadal i altres qüestions
Un que escoltava

-Com han anat aquestes festes?
-Molt be, perquè hi ha hagut salut, que es allò mes prin-

cipal.
-flambé les coques i la menjua, que no han faltat.
-Es que això tampoc no pot faltar, perquè si no

comprassim al manco algunes coses que els supermercats
i altres negocis ens ofereixen cada dia en fullets, la socie-
tat de consum quedaria aturada, i seria la seva ruMa.

-Pere) també la nostra, si comprassim tot el que ens ofe-
reixen a les rebaixes.

-Vosaltres nomes parlau de menjar, però jo crec que les
festes de Nadal són qualque cosa rites.

-Sí, però avui en dia l'aspecte religiós, que es el princi-
pal, crec que passa a segon terme.

-0 a cap lloc, perquè, crec que n'hi ha mes que van de
bauxa que no a matines.

-La millor cosa es combinar-ho tot un poc.
-Quant a les matines, vaig anar a les de la Parròquia i

cm yam semblar molt il tildes.
-Home, es que si quail encenen tots els Hums, ho són

sempre, brillants.
-I ja que parlam de Ilums, trob que la nova il.luminació

nadalenca de la Plaça m'agrada més que l'any passat.
-A mi també, aquesta estrella nadalenca es ales repre-

sentativa que no aquelles bombetes que altres anys enre-
voltaven la plaça, que pareixia que organitzaven una reve-
tla.

-I que n'hauran estalviat, de quilowats, el nostre Ajun-
tament, ara que esta, diuen, en bancarrota.

-Amb aquest doble detall, idà, els haurem de felicitar!
-Ara veurem que diran els Reis d'Orient, sobre això,

perquè ells no se'n perden cap, de novetat...
-Mem si enguany ens donaran la sorpresa i entendrem

el seu parlament damunt el balcó de la Casa de la Vila, sen-

PERRUQUERIA

PUIGSERVER
HORARI: De dimarts a divendres

de 9 a 12 i de 15 a 19

Dissabtes
de 8 a 17

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

se necessitat de traductor.
-Es veritat, perque si el Papa, des del balcó del Vaticà,

sap saludar els fcligresos en totes les Ilengties, no veig per
que els Reis no han après encara el mallorquí.

-I mes ara, que el President del Govern Balear es parti-
dari que tots parlem el català abans que tto el castellà.

-També veurem que ens diran, del Polígon Industrial...
-Perú si vénen sempre de cala Pi, i no el veuen, el Po-

lígon...
-Això no vol dir que sempre hagin de desembarcar al

mateix lloc.
-Jo en vaig sentir un, que per cent no era cap Rei, que va

dir que el Polígon industrial de son Noguera pareixia "un
pastis d'aniversari amb les espelmes enceses".

-Aquest devia ser qualque polític de l'oposició.
-Que no deu creure gens en els Reis...
-Ni en miracles municipals... •



4j Mans a la feina Guàrdia
Civil



I.- Guardia 2n, Anatol I II ) Rubio Martín
2.- Guardia 2n, José Montalvo Mercado
3.- Guardia 2n, Manuel Utrilla Resa
4.- Caporal 1r, Juan Ramón Gamero Fraire
5.- Guardia 2n, Francisco Gonzalez Torres
6.- Guardia 2n, Francisco Mengihar Gonzalez
7.- Guardia 2n, Fernando de los Galanes Díaz del Campo.
8.- Capita, D. Jose Luis Tobar Jover.
9.- Guardia Ir. Jose Linares Muñoz.

10.- Guardia 2n, Ginés Moya Moya.
I I.- Guardia 2n, Mariano Gonzalez España.
12.- Guardia 2n, Miguel Fuentes García.
13.- Sergent Ir, Miguel Amorós Santana.
14.- Guardia 2n, Angel Blazquez López
15.- Guardia 2n, Pedro José Guerrero Morales.

Foto: Coloma



Joan Janine "Esca/eta"

rTOPONÍMIA

De noms i de Hoes
Llucmajorers a s'Aranjassa

i son Sunyer (III)
C. Calviiio
F. Jaunie
J. Jaume
F. Mut
Fotos: C. Julia

Aquesta entrevista
l'hem feta a una persona
que descendeix de Iluc-
majorers. Tots els homes
i dones del nostre poble el
coneixen bé perquè cada
dia de mercat compareix

plaça a vendre els pro-
ductes del seu hort.

El nostre entrevistat
és en Joan Jaume i Oliver
"Escateta", nascut a
s'Aranjassa el dia 16 de
desembre de l'any 1936.

Els seus padrins foren
uns de tants Ilucmajorers
que compraren i s'esta-
bliren en aquest redol
apropat al nostre ternie i
com veurem a l'entrevista
són moltes les vivències
que ens explica.

-D'on descendeix la
vostra família?

-Si be el meu pare va
néixer aquí, la família des-
cendeix de Llucmajor. No-
satires teníem ca nostra a la part de
dalt del Carrer Major. D'una part som
Fideus.

-Quan es va establir la vostra
família en aquestes terres?

-Ens hi vàrem establir quan la tin-
ca de s ranjassa va ésser parcel.la-
da, fan) més de cent anys. En aquell
moment, tot això era garriga: mates,
ullastres i estepes, i entre i entre, al-
guna rota. Eren deu quarterades mes
sa Rota de sa tia Paloni i ens va costar
cent duros i catorze pessetes de cen-

sal, a pagar dos pies a l'any. Aquesta
finca sempre ha estat de la nostra fa-
mília i mai s'ha venuda i de flavors
ençà va ésser batiada amb el nom de
Ca n'Escateta.

-Què és això de Sa Rota de sa tia
Paloni?

-És un boa de la finca, uns vint o
trenta destres, que una tia fadrina va
comprar en el mateix moment en que
el meu padrí comprava aquestes deu
quarterades perquè volia part a la fin-
ca i a la seva mort la va (lei xar al meu
padrí. quedant les dues finques afegi-

des, fins aleshores.
-Quines altres finques de

Llucmajorers hi ha pels vol-
tants?

-La majoria d'establits de
s'Aranjassa i Son Sunyer per-
tanyen o foren de II ocinajorers
que vengueren cap aquí cer-
cant terres per treballar. Re-
cord entre d'altres, les finques
de Can Fogonet, Cas Ferre-
ret, Can Gomis (Can Mosca),
Can Duran, Can Conte, Can
Penasse, Ca sa Senyoreta,
Son Mut, Can Tomeu Molí-
Nou, Can Radoleta (dins
s'Aranjassa), Can Moragues
(Ca ses Moragues), Can Ra-
cio/eta (dins Son Sun)'er), Can
Digass6, Can Borronat, Can
Buscaneta, Cal Senyor des
Mas-Deu, Can Fogó, s'Aguila
(I 'alijo en Sebastià de s'Agui-
la, (l'un padrí de Na Jordi),
Can Mates (Can PeMt), Can
Toni de s'Hort, Can Nyico,
Can Flauta (Joan de Can
Flauta), Ca la Senyora Paloin,
Es Cornelia, - d'es 1.li. Ca
l'amo En GuillonTofolet (11a-
vors va esser d'en Damia de
Can Camela), Sa Caseta Roja
(que era de Can Peixet), Can
Gamba, Ca na Moi/ara,

s'Hostal de Can Tofo/et, Ca ses Pa-
parrines, can Blanc, Sc: Caseta Blan-
ca, Cas Ferreret, Ca Mad() Carrete-
ra, Cas Senyoret...

-Quina és la raó perquè la gent
compras per aquí i a la vegada al
prat?

-Quan es va estahlir la finca de
s'Aninjassa encara hi havia un hou
tros de prat. I el prat era molt mals:,
hi havia "cortades" (tercianes), 'nos-
quits, aigües embassades,... la gent no
anava de quedar-hi. Per això quan els



Cas CAN.

Ca Mad6 Carrete

s'Aran Ja n , ,

Ca in i 	 de .

I. Can Toni do s'Hort.

2. Can Moto.

3. Ca [la Moth..

4. Cas Mata hisser.

5. C. Barra..

6. s'Hortal do Can Tofolet.

7. Can Blanc.
8. sa Rota de sa Tin ApolOnia.

. 9. Cas 	
10. Soo Garcia.

11. Cas Ferrarei.

12. Can Fogó.

13. Cas Sineuer.

14. sliort des Mal Diu.

15. Ca sa Senyoret..

16. Can Redolent.

17. Cas Matalasser.
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compradors adquirien un tros en es
Prat, els donaven un hod aquí dalt
per poder fer la barraca i venir-hi a
quedar a la nit.

Després vengueren els francesos,
en el segle passat, i dessecaren el prat
i obriren la síquia i aquest costum es
va perdre. Crec que aquesta es la rad
que fa que totes les finques velles des
Prat de s'Aranjassa tenguin un bocí
aquí dalt i el nom sigui cl mateix.

-A què fou dedicada aquesta
finca en un principi?

-En un principi, Ca n'Escateta,
era garriga i una vegada treta pel meu
padrí i els seus fills, es va anar con-
vertint amb terrenys de se6. Es varen
sembrar figueres i ametlers, a in&
d'ordi, civada i blat.

-Quan fou que aquests voltants
passaren a ésser hort?

-Com ja vos he dit, en un principi,
aquestes finques eren de seci, hi ha-
via molts d'ametlers i figueres i abans
havien estat, la majoria, vinya fins
que la fil.loxera la va esvair a finals
dc segle. A principis d'aquest segle,
fari uns noranta anys, que es varen
fer els primers molins i la gent es va
tirar a les somades perd sense deixar
de banda els arbres, sobretot les fi-
gueres de les que teníem unes bones
tretes. A ca nostra es va obrir el pri-

mer pou quan el meu pare tenia cator-
ze o quinze anys, corria l'any u o
l'any dos d'aquest segle i es va fer un
molí que treia uns trenta mil o qua-
ranta mil litres eis dies de bon vent,
pet-6 la terra amb poca aigua donava
molt, ja que la retenia al no estar
"dessustrada". D'aquí, els anys qua-
ranta partien dos carros carregats cada
dia, dins la temporada de les figues,
cap a Ciutat, eren figues flors de tau-
la. Aquestes figues eren molt aprecia-
des a Sóller i cl meu pare i jo hi anà-
vem a vendre-les amb el tren, partíem
de ben prest d'aquí amb bicicleta i el
missatge ens duia amb el carro els ca-
nastros de figues al tren; després quan
arriktvem a Sóller, llogàvem un
"mosso d'estació", que amb el earre-
tonet ens duia els canastros a la plaça,
on fèiem mercat. En aquells anys de
Ia Guerra Mundial, quan els alemanys
havien entrat a França, i Sóller estava
plena de repatriats i exiliats, que per
cert tenien molts de diners, es paga-
ven vint cèntims per una figa flor.

-Quins altres productes trèieu a
més d'ametles i ligues?

-Fèiem somades de verdura: mon-
getes, tornitigues, patates, moniatos...
i ho ddiern a vendre a les places dels
pobles dels voltants. Llucinajor és un
dels Hoes on niés hem anat a vendre

des de sempre. El pebre per curt ir es
feia poc.

Hi havia un molí i degut a que
rem sembrar molts d'arbres i el bran-
catge d'ells no deixaven passar el
vent ens trobàrem amb una mancança
d'aigua, la qual cosa va fer necessari
aixecar la torre. Després construírem
l'altre molí. El meu pare va anar a
València a comprar dues jisseres i va
pagar el quilo de ferro a catorze pes-
setes. Record la feinada que va ésser
muntar el molí, tot a la mala i era
l'enginy més que la força el que feia
possible el col.locar aquests aparells
damunt les torres.

-Que sabeu el nom d'algun se-
menter de s'Aranjassa?

-Es Sementer des Figueral estava
tot plc de figueres que quasi se toca-
ven. S"Ametlerar també era molt
gros. Un altre sementer de la finca era
sa Tanca Prima.

Hi havia un sementer que tenia un
nom bastam curiós, ii deien es Tancat
des Mills; segurament per la cost um
de tenir-hi tancat aquest bestiar du-
rant part de rally.

-Que ens podríeu parlar d'al-
gun sementer de Son Sunyer?

-Vos pue dir quatre coses de sa
Pieta de ses Mus queres. Es un dels
yells sementers de Son Sauver, que



Antigues cases de la possessió de Son Sunyer, avui "Restaurant Son Sunyer".

Industries Semar, s.a
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havia estat del Marques dc
Campo Franco i en un
principi el va comprar
l'establidor, per aixe, tain-
hé li deien ca s'Apoderat,
eren dotze quarterades de
terra huila, estava a baix
de ses Cases de Son Sun-
yer i es Canif de Muntan-
ya passa pel seu costat. El
nom li ve de les mates
mosqueres que hi havia
dins el sementer, n'hi ha-
via una a la vora de ses
Cases de Ca s'Apoderat
que era extraordinàriament
grossa. En aquest tros hi
havia un safareig gros que
feia vint per vint metres
per quatre de foncHiria i
l'omplien dos molins que
es trobaven un a cada cos-
tat. Estava calculat perquè
amb una safarejada es po-
gués regar tota la finca.
Quan la meva padrina la va comprar,
per vint-i-cinc mil duros, a mes del
safareig i els molins, hi havia les ca-
ses de s'apoderat i del pages i tres ca-
setes pels amitgers de les somades de
moniatos, patates i pebres de curtir.
Però damunt aquesta l'inca hi havia
un "alou" que nosaltres no sabíem i la
padrina es va veure obligada a vendre
les cases.

Es Pinar de Son Sunyer era molt,
pet-6 que molt gros, ocupava el que
avui són ses Cadenes, la Porchincula
i arribava a la mar. El meu padrí i el
meu pare el veren tallar i sempre em
digueren que el que l'havia comprat
havia l'et un bon negoci, ja que amb el
que va treure dels pins va pagar més
que hé la finca.

Un altre sementer de Son Sunyer
era es Clot des Porcs que es troba a sa

part de Son Bose i Son Prim &M'ai-
xa. També li deien Can Ripoll que va
ésser el qui va comprar aquest hod
quan es va establir.

-Què ens podríeu dir de les fi-
gueres?

-Vos vull parlar de dues figueres
que hi havia a Can Muletet. Crec que
eren les dues figueres més grosses
que hi havia a Mallorca. Cada una te-
nia cinc, sis o set estalons, estalons
ben posats. Mirau si són números
grossos, com vos diria, que entre la
soca de la figuera i els estalons el pa-
reil li feia llobada i hi passava amb la
miquina de segar sense tocar la soca
ni l'estaló. La liguera de prop del ca-
mí estava a sis o set metres de la paret
i un dels seus estalons aguantava una
branca, per baix de la qual hi passa-
ven els carros carregats de garbes.
Quan es feien les corregudes de po-

Ilastres i conills per les festes de
s'Aranjassa, en aquest sementer, la
gent es guardava del sol a l'ombra
d'aquestes figueres, mentres els co-
rredors feien la carrera descalços da-
munt el rostoll.

-Quin és el futur dels borts
d'aquests voltants?

-Avui cal l'especialització i nosal-
tres ens hem especialitzat amb la ver-
dura i hem deixat de banda la rama-
deria. Els molins de vent han estai
substituïts pels motors, la maquiniria
ho ha fet amb la mà d'obra, que per
altra banda ha anat cap al turisme, i
hem introduït noves espècies; així
hem fet més rendible la producció, el
(lue ens permet vendre uns bons pro-
doctes a uns bons preus. •
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Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gracies

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 ceramics, aixetes,

complements... Tot tal com ho havíeu

somniat i sense començar les obres.
Veniu a MASSANELLA i deixau de

somniar.

MASSAN ELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45
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'AP4}Entrevista
Cosme Aguiló o un estudiós

de la toponímia
Antònia Font

Avui tenc el placer de
presentar-vos, si encara no
el coneixen, un personatge
molt interessant, de nom
Cosme Aguiló; té quaranta-
cinc anys, és de Santanyí, es-
tudia, treballa en el ram de
l'hoteleria... però allò que
realment el defineix és una
afecció de la qual n'ha fet
gairehé una manera de viu-
re: la toponímia. Estudiós
en gran mesura d'aquesta
matèria, els Iluemajorers
hem tengut, en ben poc
temps, dues oportunitats de
conèixer-lo a través d'una
"excursió" per tota la costa
de Llucmajor en la qual
Cosme ens guiava amb les
seves diapositives i la seva
retòrica. Esper que aquesta
breu entrevista serveixi per-
què els qui no pogueren ve-
nir l'altre dia a la sala d'actes de
l'Ajuntament, o no coneixen encara
el nostre convidat, s'interessin pel
que ens explicà i vagin a veure'l la
pròxima vegada que ens visiti.

-Com va esser, Cosme, que t'in-

teressares per la toponímia i co-
mençares a dedicar-t'hi?

-D'això, ja en fa molt de temps i
tot va venir per una conversa que un
amic i jo vain tenir en un cafè; aquest
amic és un home major de Santanyí i
aquell dia, no sé com ni com no, yam

començar a parlar de flocs de
Santanyí i mentre jo Ii deia
noms dc llocs que coneixia ell
comença a anomenar-me'n
d'altres que jo no havia sentit
a dir mai tot i que sempre he
viscut aleshores vaig pen-
sar "si a un Hoc on he viscut
tota la vida el &sconcc taut.
que he de fer amh un Hoe on
no he estat mai T' i així va ser
com vaig intuir que en aquest
tema hi havia un gran filá que
s' havia d'explotar Lie qualque
manera.

-Quins foren els teus pri-
mers treballs?

-El primer treball que vaig
publicar és del 1974 i és un es-
tudi sot-we la incidencia dels
monuments prehistòrics en la
toponímia. Un altre dels pri-
mers és un treball sobre la cos-
ta de Santanyí, aquest poste-
riorment cl N/aig ampliar i. per
exemple, al principi havia re-

collit uns 700 noms entre cl litoral de
Santanyí, Felanitx i Ses Salines, ara
en el mateix litoral però sense comp-
tar Santanyí, en tenc 1000. I de les
coses més recents que lene fetes hi ha
un estudi al sudoest de Porreres on he
estudiat top6nims majors, per exem-
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pie he localitzat finques que aparei-
xien en el Llibre de Repartiment, però
això ja es toponímia del segle XIII i
per tant es una investigació bAsica-
ment d'arxiu i planteja una altra me-
todologia i uns altres problemes.

-Personalment què t'agrada
més, la feina de camp o la d'arxiu?

-Be a mi m'agrada nies la de
camp perquè es molt més entretingu-
da, sobretot m'agrada la de la costa
que és on trobam els topònims més
interessants i també es on riles aviat
es perden i per tant, més perill tenen
de desaparèixer, a part que quan fas la
costa vas en barca i ja es tota una altra
manera de treballar. De totes mane-
res, la feina de camp sempre ha
d'anar unia a la d'arxiu si es vol fer la
feina ben feta; per altra part la feina
d'arxiu també te el seu encant, aquí
tot es com un engranatge on has
d'anar juntant les finques a partit dels
seus confrontants i generalment es
poden arribar a trobar totes les peces;
també es fan servir altres tècniques
com la fotografia aèria que pot arribar
a ser molt útil.

-Sul:6s que després, tots aquests
noms se situen al mapa, no es així?

-Sí, de mapes també en tenc
molts, perquè recollir noms sense si-
tuar-los es en certa manera fer una
feina a mitges, així vaig fer molts de
mapes toponímics, en tenc de Cabre-
ra, Sa Dragonera, els Columbrets,
S'Estelella, els illots de les Pitiüses
(on vaig recollir un milenar de
noms)...

-Podem dir que ets autodidacta
o has fet cursos específics de topo-
nimia?

-Vaig ser autodidacta durant molt
de temps, fins que vaig començar a
estudiar a la universitat, però cen-
trant-nos en la toponímia, conec molt
la bibliografia, he assistit a congres-
sos, a col.loquis dc la Socieat
d'Onomàstica (que recull estudis de
toponímia i antroponímia) a Vich,
Alacant, Mallorca, Barcelona, i també
he assistit a totes les trobades que els
socis mallorquins fan cada any.

-I com va ser que començares
els estudis de Filologia Catalana? té
alguna cosa a veure amb la toponi-
mia?

-Vaig començar perquè volia te-
nir una base molt Ines sòlida, univer-
sitària, a l'hora de fer les meves in-
vestigacions i tumbé perquè en topo-
nímia el coneixement, per exemple,
de gramitica histórica i de fonologia
són molt importants i constitueixen
una de les principals bases.

-Per altra part, t'has dedicat a
fer cursos, conferències, col.loquis
sobre toponimia, però actuant com
a professor?

-Sí, principalment he fet con-
ferencies, als pobles de Mallorca, a
les altres illes, a Alacant, Valencia,
Barcelona, pea) l'any passat també
vaig fer un curset de toponímia a la
Universitat; ho faig sobretot perquè
crec que es necessari que la gent i els
pobles en general es consciencifn que
es necessari recollir la toponímia de
les seves terres perquè si no ho fan
ara probablement d'aquí a quinze
anys ja no puguin fer-ho.

-Pel fet que cada vegada és més
dificil, hi té res a veure la figura de

Pinformador?
-Sí, és clar, ara encara n'hi ha bas-

tants, però la majoria d'ells són per-
sones majors que representen una
font inestimable d'informació per6
que un dia o l'altre ens deixaran i si
no anam alerta poden fer-ho sense
transmetre'ns el seu coneixement. El
que es clar, però, es que la toponímia
es una cosa que s'ha d'estudiar, con-
servar i respectar, sobretot als nostres
dies i en ocasions especials com ho
pugui ser el hateig d'una nova urba-
nització, i no renunciar a formes ge-
nuïnes que no s'haurien de perdre,
com a mostra que són de la história i
de la cultura illenca. •
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ENTREVISTA

>D ofici	 Esmotxador
Celso
Franc Jaume.
Joan Jaume.
Foto: Coloma

Aquest mes raid que
exposam té relació amb
foravila, per tant està
gat amb l'altra secció que
tractam a la revista sobre
toponímia del nostre
camp.

Haguéssim pogut dur
altres persones avui aquí,
pet-6 hem triat en Cosme
Cardell i Tomàs perquè és
un dels més antics, ja està
retirat, i per Eamistat que
ens uneix amb ell i amb la
seva família.

En Cosme va néixer a
Llucmajor el dia 1 de ge-
net- de 1927 i va anar a es-
cola primer amb les mon-
ges de la Caritat i després
al Convent de Sant Bona-
ventura fins que va tenir
calorie anys; va anar amb
els mestres: el pare Mun-
tatter, el pare Esteve Clo-
quell i el Ilucmajorer pare
Company. Ells varen esser
els qui li despertaren la seva afecció
a la música popular, fins i tot, va
guanyar l'any 1956 a Selva, el Se-
gon Premi Antoni Ruades sobre
cançons del camp.

-Com comencitreu en aquest on-
"CI.)

-Quan vaig començar a esmotxar
els meus mestres foren els germans
Pastors, mestre Guillem i mestre Jau-
me que vivien al carrer de sa Punta
número 8, avui de Janine 11. Mestre

Guillem era fadrí, glosador i
sabia galejar la seva veu.
La primera l'eina la vaig

a Son Boscana i Ilavors a Can
Mercadal (Son Granada). El
primer sou que vaig cobrar
d'esmotxador varen esser nou
pessetes, lent leina de sol a
sol. Record que dormfem en
una pallissa, amb un Ilençol
de drap i les arestes no s' hi
heaven.
-Qu è ens podríeu contar

sobre aquests dos esmotxa-
dors?
-A més d'esmotxar també

eren empeltadors.
L'empeltador principal era

mestre Jaume, encara que tots
dos en sabien molt. La técni-
ca que seguien era la dels
quatre tills.
-En què consistia aquesta

tècnica?
-Consistia en deixar sempre

quatre tills mestres.
Quan trebal lava anih ells, jo

leia els damunts i tallava les
partides que sOn els quatre
tills mestres, mentre que Mes-
tre Guillem anava voltant,
voltant l'ametler; a vegades

em deia: per qué has tallat aquesta?,
pea) ja estava let. Vaig aprendre a di-
lerenciar les partides i també les
Iloles, que són les particles que surten
de mestre i que fan l'ametl

S'ha de dir que a l'ametller la sa-
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ha sempre va per amunt i a la figuera
va cap a la branca de baix. A l'amet-
ller, procuràvem deixar la partida que
xuclava abaix, l'ull mestre, que anàs
sempre per amunt i al costat, un que
sortis cap a defora, però tallat perquè
no xuckis massa i així esbrancava.
Llavors deixàvem les filloles que ha-
vien de fugir i tallàvem les que ana-
ven per dedins. Cercàvem que l'amet
ller tengues la mateixa rot-0 per tot,
que estàs igualada. Quan empeltà-
vem, posàvem la muda sempre cap al
nord, és a dir, deixàvem l'ull de haix
cap al nord i els altres cap a la part del
sol. Veureu que sempre els que van
cap al sol van mes bons. Els de la
banda del nord no els tocavem mai,
no els privàvem, volícm que se
n'anassin cap a tramuntana, en canvi
els de la banda del sol, privats.  Així
fèiem l'ametller rodó.

Cada any que l'emotxàvem se-
grins la crescuda de l'ametller, perquè
a vegades no creixen, deixàvem una
altra fillola.

Els allied lers quan van bons s'han
d'empeltar als tres o quatre anys.

Quan hem empeltat els ametllers,
ja el primer any, hi posam les forque-
tes, dues a cada muda que serveixen
per aguantar l'empelt, perquè quan
les descordes, una hu facia de vent po-
dria tomar

Cada any, fins que en tenen deu o
dotze, els han d'esmotxar perquè du-
guin la forga hen repartida. Hem de
tomar les tanyades que prenen cap en-
mig. No és igual que els ametllers
yells que basta esmotxar-los un pic
cada tres o quatre anys si ho fas hé.

-Quins ormetjos empràveu?
-Les fOrquetes són d'ullastre, te-

nen la gruixa d'un dit i no poden esser
hen (fretes. Per posar-les es necessiten
dos homes; la ,afia era com a corda
que ahans le in pri ve in per fermar, ara
es plastic, anava molt millor la 1- 11 .1a i
deien que es feia d'un arbre, no
s'alluixava i el plitstic sí; la comprà-
vem a l'espardenyeria, ara no en
duen; la prova que serveix per fer el
xap. El guitzoll que ha de tallar bé i el
vo raft' L'escala tampoc no pot faltar.

-Ara que ens heu explicat els or-
metjos, ens podríeu explicar un poc
mes que feieu d'ells?

-La prova és com un punxó amb
una part esmolaria a un Iloc i plana.

Quan comencen a empeltar, fan
un xap amb el guitzoll a l'ametller i si
està en saba. la pell cedeix. Després hi
posen la pova i darrera la muda. A la
muda hi solen deixar tres tills per si
un no treu que tregui l'altre. La muda
ha d'esser prima dc baix per passar

minor a dins el tall. A l'ametller veil
havíem de picar i Ilevar bé la pell. El
tall es fa a una alçada que una ovella
no hi pugui arribar; més o manco a
metre i mig; has de cercar un lloc del
tronc que no tengui grops. Quan ha-
viem acabat de cordar, -sempre par-
lam d'ametllers yells-, posàvem una
fisca d'ullastre enmig de la corda i la
pell i la ficàvem amb un marten a fi
que (peas ben estret.

-Deis garrovers què podeu dir?
-Es igual com els ametlers, ara hé

els garrovers devers el vint de maig
solen envestir i fins a mitjan juny es
el temps millor per etnpeltar-los.
També depèn, si ha plogut o no.

Tots els arhres s'han d'esmotxar

quan dormen, tant si és un garrovcr,
com un ametller o una figuera.. , no
els poden tocar si creixen.

-Com estan els arbres enguany?
-Els arbres aquest any van bons,

encara que són molts els qui es mo-
ren, es coneix que amb aquell aiguat
s'ameraren d'hora. Els ametllers,
quan volen envestir, han de tenir bona
saó; floreixen pel genet - i pet març
treuen i devers Nadal han de tenir bo-
na amaror i an+ Ilacor que l'han de
tirar d'hora, si és pel novembre, (le-
vers Tots Sants, millor. La Ilacor ha
d'esser tirada i enterrada perquè sinó
el sol l'evapora, se'n va per amunt.
Aquesta és la nieva técnica. •
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Sa penya
VÀ '/d'es falcó

La madona de la plaça, que com sabeu espe-
rava ansiosament l'arrihada dels Reis d'orient en espera del
regal que el bade havia demanat en la seva carta per als
funcionaris municipals. Com ho va anunciar en Gaspar
Oliver i atenent a una petició de l'oposició, els funcionaris
tendran un rellotge, pea) no de polsera. Un rellotge per
marcar l'hora d'entrada i de sortida del trehall.

I continuant amb els funcionaris, l'61iba, dies ahans de
Nadal, va sentir el comentari que enguany el hatle havia
oblidat de desitjar les bones t'estes i els molts anys al per-
sonal de la Casa de la Vila.

* * *

L'òliba també ha controlat com el batle ha agafat qua-
si en propietat per al seu cotxe, un dels aparcaments pú-
blics de plaça que, per cert, almenys per a la resta dels ciu-
tadans, te horari limitat.

Segons almenys durant quatre dies dc mercat, el
vehicle en qüestió va romandre estacionat en el centric
Hoc. Alguns testimonis asseguren que una multa descolo-

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13i 17a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (1630 a 20h)

ASSEGURANCES:
SANITAS
IMECO
ASISA

AXA (MARE NOSTRUM)
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rida pel sol i per la pluja va figurar uns dies al netejapara-
brises. Segurament la feia servir d'ornament o per ventura
era publicitat.

* * *

El falconet espera que amb l'augment de la majoria
dels imposts i també amh els milions que s'ingressin per la
liicència d'obres del port de s'Estanyol. lAjuntament pa-
gui alguns dels deutes que té. Fusters, Ilanterners i d'altres
professionals Ilucmajorers van un mes sí i l'altre tamhe a la
caixa de la Casa de la Vila a veure si, per casualitat, sona la
flauta i poden cobrar les factures.

Sembla que ha arribat el moment d'estal viar i de reduir
despeses, almenys per a alguns. El falconet, durant un dels
seus vols, va comprovar que la residència de la tercera
edat es trobava quasi a les rogues. No es tractava dels
ploms fusos, sin() que encenen pocs limns per rebaixar el
rebut de Gesa.

* * *

Després de la pujada d' imposts, PP i ASI han concedit
la llicencia d'obres per tal que el president del club iitittic
de s'Estanyol realitzi l'ampliació del port. El mussolet diu
que en el club s'ohriren botelles d'escumás unes setmanes
ahans de Nadal.

Segur que les copes no varen ser per a tots els socis. La
directiva ha elaborat la seva pròpia llista de persones non
grates (hi devem ser noltros, també?) pel simple fet de 110

ser partidaris de l'ampliació. A Ines de la II isla, també cir-
culen uns papers que conten les excellencies i habilitats
d'una serie de personatges habituals a s'Estanyol.

* * *

Fa uns tres mesos s'aprovà al plenari de l'Ajuntament,
"per unanimitat", la posada en marxa d tin torn de pregu-
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El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funeraria 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.
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nes en el qual el públic assistent als plens es podria adreçar
al bade o als regidors per sol.licitar informació o manifes-
tar les seves suggerencies o preocupacions. La manera en
què es poden dur a terme les preguntes s'havia de regla-
mentar en una comissió de govern.

En resposta al portantveu del PSM, que ii parlù
d'aquesta qüestió, el bade digué: "d'això, en parlarem pel
gener".

Es que aquests de l'oposició són uns emprenyos. Amb
un bade dialogant, que fa cinc anys que repeteix que les
portes del seu despatx estan ohertes a tothom i que ningú
ha d'esprar, i un Rabasco que, quan es prengué l'acord, tro-
bava que els que volguessin parlar havien de presentar amb
una setmana d'antelació un escrit en cl qual s'exposàs què
volien manifestar i que després, durant el plc havien de fer
lectura de l'escrit i res mes que l'escrit, la cosa pren per
brut.

El mussolet creu que serà mes dificil que es pugui arri-
bar a parlar als plenaris que cobrar una factura al halle.

* * *

Sembla que el Sr. Rabasco li van mi llor les coses que
quan estava a l'oposició, i per manifestar-ho als ciutadans.
en va fer ostentació durant gairebé dues hores i mitja.
temps que va durar el plenari passat, en cl qual no va parar
de roegar i/o parlar amb la boca plena.

La millora es comprensible, ha passat d'un sou de re-
gidor de l'oposició a un sou de governant -ara cobra 4 ve-
gades mes que ahans- i es coneix que això i la satisfacció
"moral" de poder prendre decisions importants ha fet que ii
bulli PoIla.

L'Oliha, que sempre veu el caire bo de les coses, diu
que això es a causa del present extra de Nadal. i que per
aquestes dates tothom pega qualque panxada, que per la
costa de gener farà les llesques primes i no tornarà a fer en-
veja als que estan a règini.

-Segur que saheu que el 28 de desembre es la festa dels
Innocents. D' innocentades n'hi ha de tota casta i de tot co-
lor pet-6 tenen una cosa en comú, que es la broma, la rialla
i la diversió. Pea) tot s'ha de dir: la gràcia ha de ser com-
partida pel "bromista" i per l'ingenu, a parts iguals. Aquest
28 de desembre passat, Llucmajor va ser el blanc, no d'in-
nocentades, sinó de "gamherrades" i "grolleries" d'un grup
d'al.lotots impresentables que es dedicaren a embrutar les
portes de les cases, de manera ben indiscriminada, a base
de llançament d'ous, i també els cotxes aparcats ben co-
rrectament. Ous i escuma blanca varen ser les "bromes"
d'un grupet anònim que va fer les "delicies" dels ciutadans
llucmajorers. Des de la penya també demanam, per què els
municipals, tants com en tenim, tants com en pagam, no es
dediquen a fer algunes "voltetes" en dies tan assenyalats
com aquest i peguen una bona estirada d'orelles a aquesta
tropa de maleclucats? •
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CD Espanya la Preferent
Una segona volta que ha de ser minor

Text i fotos: Joaquin

D'ença que !'Espanya va guanyar a Binissalem per 1-5
el passat 19 (le novembre, no ha conegut la victòria. Ens re-
ferim, naturalment, fins al moment de fer aquest comenta-
ri que coincideix amb el final de la primera volta.

Arribam, idè, a l'equador d'aquesta Iliga i veim que la
classificació de l'equip blau no es bona. En els darrers
quatre partits disputats ahans que acabas l'any, només
s'han aconseguit dos punts dels dotze possibles i això ha
col.locat l'equip I lucmajorer Iluny d'una opció de jugar la
Iliga d'ascens a III Divisió que és, almenys així ho creim,
l'objectiu traçat abans de començar aquest campionat.

El diumenge 7 de gener, quan amb tota seguretat aquest
número ja haura sortit al carrer, haura començat una sego-
na volta que ha de ser in or que la primera. Queden molts
punts per disputar i encara hi ha temps.

Recreatiu La Victòria, 3 - Espanya, 3

Espanya: Salva (1), Ginard (2), Juanan (2), Cosme (2),
Marín (2), Bonet (1), S. Martí (2), Ferretjans (1), Pomar
(1), Ruiz 1 (2) i Romero (2).

Canvi: Izquierdo (-) per Ginard.
Gols: 1-0, in. 5, Fluxa; 1-1, m. 45, Pomar. 2-1, ni. 55,

Bonilla. 3-1, m. 60, Nico. 3-2, m. 63, Marín i 3-3, m. 105,
S. Martí.

Comentari: Caballero, col.legiat de l'encontre, va serei
protagonista d'un partit en el qual va passar desapercehut
lins als darrers minuts, quart va perdre els papers i va cris-
par anil) les decisions al respectable de l'equip local, que

va anar al camp de s'Indioteria. El Recreatiu va cobrar
avantatge al marcador, pet-6 va ser l'Espanya que va do-
minar més a la primera meitat aconseguint l'empat ahans
del descans. A la reanudació, la Victòria va aconseguir un
còmode avantatge de dos gols i, tot i que es va quedar amh
non homes al final, va aguantar fins al minut I 05 de part it,
quan l'arbitre va xiular una pena maxima a favor de l'Es-
panya, que va ser molt protestada, però transformada per S.
Martí en l'empat &hunk.' perquè ahans Marín, al minut 63,
havia aconseguit reduir diferència.

Espanya, 0 - Miss Jotul, 2

Espanya: Salva (I), Ginard (1), Juanan (1), Cosme (I),
Marín (1), Bonet (I), Ferret jans (1), Izquierdo (I), Pomar
(1), Ruiz I (1) i Romero (I).

Canvis: Jesús (1) per Bonet i S. Martí (1) per Izquierdo.
Gols: 0- I, m. 30, Reus i 0-2, m. 70, Tugores.
Comentari: Partit dominat de forma ampla i COMLI11-

dent pel conjunt pobler que lidera la categoria i que en la
seva visita a Llucmajor va demostrar que la condició que
ostenta no és casual. L' Espanya va estar en tot moment a
disposició del conjunt visitant i es va veure Iligat de pens i
mans en el centre del camp i en el seu joc de creació pel
conjunt de sa Pobla.

Alcúdia, 2 - Espanya, I

Espanya: Salva (2), Ginard (2), Juanan (2), Cosme (2),
Costa (2), Ferretjans (2), S. Martí (2), Marín (2), Pomar
(2), Ruiz 1(2) i Romero (2).

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



REGIONAL PREFERENT

J G E	 P GF GC 	 P
1 CASA MISS JOTUL 19 14 1 	 4 	 45	 23	 43

.2,600811Mtn 19 11
3.R1vo. Victoria 19 11 3	 36	 20	 38

4	 542'9t sa
5.Xilvar 19 9 6 	 4 	 42 	 30 	 33

?-4AixieatiV". 19 9 $ 	5 29•74V42
7.Felanitx 19 9 5 	 5	 30 	 18	 32

19 8 7 	 -4 ' ,1124X.31,
9.SArracó 19 6 9	 4	 27 	 24 	 27

0,Consell 19 7 e	 6 40424ttf:
11 .Son Roca 19 7 6	 6	 27 	 26 	 27
12.Espatia 19, 7 5 	7:38 	30
13.Fornolense 19 7 2	 10	 24 	 29 	 23
141E.azolar 19 5 7	 7 W 0 22
15.Montuin 19 4 6	 9	 22 	 34 	 18
18.Gbnova W 4 5 	 10 	 29 	 44- 17
17.Calvia 19 2 8 	 9	 17	 31 	 14
18.Petra 19 , 1E,.:16 	 47	 12
19.Soledad 19 1 8	 10 	 17	 33 	 11
20Jndepandlente 19 2- 4 13* 39 10

F. Marín, centrecampista del CD Espanya.

Canvis: Jesús (2) per S. Martí i Isidro (2) per Pomar.
Gois: 0-1, ni. 18, Marín. 1-1, in. 28, Monserrat i 2-1, in.

90, Tõfol.
Comentad: Va haver de sofrir molt l'Alcúdia per de-

rrotar el CD Espanya que entrena Joan Pérez del Cid. Els
locals que abans de disputar l'encontre avantatjaven als
Ilucmajorers varen veure com aquest avantatge al final del
partit, i mai més hen dita l'expressió, es transformava en
cinc grkies a un gol del seu central, Tõfol, en el darner se-
gon. •

Infantils CD Espanya
II Regional

Líders inibatuts

R. Ramos i S. Canyelles, maxims realitzadors.

Jannte
Foto: C. Font

Dos On els partits que ens faltaven per comentar
d'aquest final d'any 1995. Un final d'any extraordinari pel
que fa a la tasca duita a terme per aquests infantils del CD
Espanya de II Regional, ja que ostenten el lideratge des de
gairehe tota la competició. Ara, a més de liciers són tamhé
imhatuts ja que no han perdut cap encontre d'en0 de I' ini-
ci de la lliga. Els resultats, sempre abultats, són la conse-
qüència d'un conjunt hen avengut, ¡mil) grans clots tècni-
ques i amb una bona dosi de disciplina de la qual s'enca-
rrega Maties Terrassa.

Passem tot seguit a informar-vos dels dos encontres
clue teníem pendents:

9-XII-95
CD Porreres, 2 - Espanya, 11

El resultat canta per si sol. Una gran golejada d'aquests
infantils Ilucmajorers la superioritat dels quals va ser pre-
sent durant tot el temps de joc. Els gols, bastant repartits i
que, com és habitual els davanters R. Ramos i S. Canyc les
se'n ducn la palma: Ramos (5), Canyelles (2), J. Miguel,
"Cote" (2), J. Perez, Garí i B. Manresa.

Cal esmentar clue el primer gol local va ser un xut de
penal que el porter Iluemajorer, Jaume Garcia va at
pet -6 que el rebut va anar a parar als pens ciel xutador un al-
tre cop i el remat va veure's traduit en gol.



ESPORTS
16-XII-95

CD Espanya, S - Vilafranca, 1

Aquest era un encontre important ja que el Vilafranca
compta amb molts gols a favor i es un gran equip. La pri-
mera meitat va tenir com a característica el nerviosisme
dels jugadors locals, amb por d'una golejada per part del
Vilafranca que, no obstant aquest temor, a la segona part el
conjunt llucmajorer va reaccionar de forma extraordinaria
I va aconseguir també un extraordinari resultat que va fer
les delícies del públic assistent.

La primera part va acabar amb el resultat de 2-1 amb
gols locals repartits entre Ramos i Canyelles. A la reanu-
dació del partit aquests mateixos jugadors es tornaren a
huir  i marcaren: Canyelles (2), J. Miguel, "Cote", Ramos,
LI. Garí i un gol en pròpia porta (aquest era el 6-1).

Esperem que aquest any nou, a més de salut, pau i hé,
porti als nostres infantils tan bons resultats com eis aeon-
seguits fins ara. •

CF Llucmajor /
Aleví F.7

Una classificació còmoda

Text i fotos: J. Quintana

Quan aquest número ja sigui al carrer, segurament ja
s haura jugat el Llucmajor-Alcúdia (64-96) i auth aquest
partit s'haura arrihat a l'intermedi del campionat Aleví de
Futbol 7.

Des de la darrera inibrmació que us oferírem, els al.lots
dirigits pel tandem Mas-Castell han jugat quatre encontres
dels quals només «han perdut un i han avançat un lloc, la
qual cosa els permet d'estar en una situació còmoda per
Ammar la segona volta.

Resumim, a continuació, aquests quatre partits jugats,
justament, tots el passat mes de desembre:

2-X11-95
Arenal, 6 - Llucmajor, I.
Gol: D. Nevado.
9-XII -95
Llucmajor, 8 - Esporles, 1
Gols: S. Nevado (3), LI. Gallant) (3), D. Nevado i J. Se-
rrano.
16-XII -95
Felanitx, I - Llucmajor, 3
Gols: J. Serrano (2) i S. Nevado.

Llucmajor, 4 - Colònia, 3
Gols: S. Nevado (2), J. Serrano i L. Cabrera.

CF Lluctuajor II Regional.

Mai no me n'he amagat i no ho pens fer mai, soin del
CF Llucmajor des de la refundació, en la qual vaig tenir
l'honor de participar com a jugador, ja fa niés de 20 anys.
Però la veritat és que el club ciels meus amors m'esta de-
fraudant en un sentit i vull que ho sapiguen jugadors, sods

Rafael Talión, president del CF Llucmajor.

EQUIP°	 PI PG PE PP	 GC P

Play. de Calvii 8 8 0 0 48 624 
Calviá 	8 6 1	 1 40 17 19 
Arena]	 9 5 0 4 47 22 15 
Colonia	 7 5 0 2 24 20 15 
Uuanajor	 7 4 1 2 25 23 13 
Baleare 841  3 15 28 13 
Apa. Esporias 	 8 4 0 4 32 29 12 
Alcudia 	7 3 0 4 34 18 9 
Paguen	 7 1 0 6 14 35 3 
Feint(	 8 0 1 7 12 37 1 
'la d'Or	 7 0 0 7 5 61 0 

i aficionats. I és que no arrib a saber en quina Ilengua he de
demanar als directius, ho he fet al president Rafel Tallin, al
vicepresident Biel Panissa i a algú altre, la llista de jugadors
així com la relació dc la junta directiva. El campionat de II
Regional va començar el 19 d'octubre del passat any i tres
mesos després, tot continua igual. •

Benjamins F.7 /
CD Espanya

.I.M. García, "Tropi - i Tomeu Gelabert,
nous entrenadors

Text i foto: Quintana Castel!

Han canviat una i nica les coses des del passat set d'oc-
tubre del passat any en què va començar el campionat Ben-
jamí de F.7. Els més petits del !lustre 1 .110)01 han vist coin



Benjainins F.7 - CD Espanya.

els seus dos entrenadors, Joan "Kubalita" i Toni Cantos
passaven a millor vida i deixaven de responsabilitzar-se
d'aquests jugadors. El primer, dcixii cl club fa poques set-
manes i el segon, es pot dir que no va tornar a comparèixer
d'ençà de començaments del campionat

Però les desgràcies no poden durar molt, i sobretot
quan es tracta de col.laborar amb aquests petits valors del
futbol, i prest aparegueren dos entusiastes del futbol juve-
nil, Josep M. García, "Tropi" i Tomeu Gelabert, per fer-se
cíirrec de l'equip.

Ha acabat la primera volta

El passat 16 de desembre, amh cl partit en qué l'Es-
panya va vencer (4-1) a Eluemajor contra l'Algaida, es va
arribar a l'intermedi del campionat. D'aquests nou partits
que els Ilucmajorers han disputat fins arribar a aquest
equador han guanyat en tres ocasions, han empatat un en-
contre i n' han perdut tres, porten 29 gols marcats i n'han
encaixat 61. La posici6 que ocupen es la sisena d'un total
de 10 equips, amb deu punts a favor.

,J ugadors

Entrenadors, com hem dit ales amunt, per "Tropi" i
Gelabert, aquest es el conjunt de jugadors: J. Rosselló, Jo-
an B. Lara, Josep A. Vich, Antoni G. de Ferra, G. Garau,
13. Cimovcs, Joan C. Marín, A. Maim& Miguel A. Rubí,
Joan C. García. J. Oilers, G. Bared() i M. Trujil los. Coin a
delegat, figura Joan B. Lara. •

EQUIPO Pj PG 	 PE PP GP GC

Arenal 9 90 0 82 19 27
Montuiri 9 80 1 69 26 24
Villafranca 9 7 0 2 59 33 21
Sariranyf 9 5 0 4 47 26 15
Campos 9 4 0 5::27 21 12
Algaida 9 3 1 5 52 47 10
Espaia 93 1 5 29 61 10
Calad Or 9 2 I 6 43 43 7
Porreras 9 2 I 6 18 61 7
Fektnitx 9 0 0 9 493 .2

Xerrades nàutiques
al club de s'Arenal

I. Barceló

El passat nies de novembre i organitzada pel Sr. Auto-
ni Galmés i el Sr. Jordi Granados es va ler una xerrada al
local del C.N. s'Arenal per tractar el tema de la navegació
de creuer per la Mediterrímia.

La conversa fou a cítrrec del Sr. Joan Rigo, Ilicenciat en
Història i gran aficionat a totes les questions relacionades
amb la mar. J. Rigo ha realitzat estudis referents als "or-
metjos de pesca dc la Mediterrània", col.labora amb els
seus articles a diferents revistes nítutiques i sobretot és un
gran enamorat de la navegació a vela, prova cl' això és que
amb una harca de 7 in. s'ha passejat per tota la Mar Nostra.

El col.loqui va tractar de la metcreologia de la mar que
ens envolta i de les dificultats i perills que pot representar,
diferenciant-la de l'oceíi Anntic, així com cle l'agradable
i gratificant que pot ser un creuer en les èpoques de bones
condicions metereoleigiques

La trobada va esser tot un exit d'assistencia, a més de
sods del club hi assistí gent interessada en l'art de la na-
vegació de distints indrets de Mallorca.

En vista de la bona acollida d'aquesta classe d'activi-
tats culturals-esportives, els organitzadors d'aquest acte
pensen repetir-lo amh una nova xerrada, possiblement el
proper nies de gener, la qual tractarít del que cal saber per
fer un creuer a les "bowies de Bonifaci", una excursió nai-
tica no molt Ilarga i que podria esser el segon pas, per a un
navegant, després del ja tradicional de visitar les illes ger-
manes. •
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Entre noltros
Naixements

I.- Melinda Grande i Corral, 29
novembre l995. Fil la d'Anton i-Josep
i Ascensió.

2.- Francesc-Marcos Coll i Cozar,
5 desemhre 1995. Fill de Francesc-
Marcos i Ohdúlia.

3.- Jaunie Oliver i Vicens, 7 de-
sembre 1995. Fill de Francesc i Mar-

gal ida .
4.- Josep-Manel Llahrés i Pahlos,

11 desembre 1995. Fill de Francesc i
NI del Mar.

5.- Joan-Pere Ortiz i Montero, 13
desembre 1995. Fill de Joan-Pere i M"
de Fatima.

6.- Xavier Reina i Mas, 5 desem-
hre 1995. Fill de Julia i Margalida.

7.- Rafe] Borras i Barceló, 13 de-
senihre 1995. Fill de Joan-Albert i
Francesca.

8.- Joan Miguel i Gómez, 13 de-
sembre 1995. Fill de Llorenç i Fran-
cesca.

9.- Miguel Angel Salva i Reda, 18
desembre 1995. Fill de Francesc i
Llucia.

Matrimonis

Joan-Jesús Bouzas i Grau - Ai-
na-Rosa Olivares i Dyer, 27 octubre
1995. Esgl. de Sant Miguel.

2.- Andreu Grimalt i Dora - Ma

del Carme Rojas i Gemar, 5 desembre
1995. Jutjats de Llucmajor.

3.- Bernadí Jaunie i Mulet - Colo-
ma Tomas i Ribas, 4 novembre 1995.
Esgl. de Sant Bonaventura.

4.- Joan Morey i Alhertí - Antònia
López i López, 9 desembre 1995.
Esgl. Ntra. Sra. dc la Lactancia.

5.- Antoni Notario i Perona - Ma-
nuela Cerda i Arias, 10 desembre
1995. Esgl. de Ntra. Sra. de la Lucian-
cia.

6.- Josep Hurtado i Rodríguez -
M" Betlem Pascual i Navalán, 2 de-
semi-we 1995. Esgl. de Sant Bonaven-
tura.

7.- Antoni Ruiz i Abelian - Iris
Paule Yvonne Marie-Helene Colliet,
2 desembre 1995. Casa Consistorial
de Llucmajor.

8.- Jaume Rigo i Sal va - Antônia
Gonzalez i Ballester, 14 octubre
1995. Esgl. Sant Bonaventura.

9.- Xavier Anuncio i Navarro - Ju-
lia Estela i Rivera, 3 desembre 1995.
Esgl. Ntra Sra. de Gracia.

Defuncions

1.- Josep del Cid i Martínez, 22
novembre 1995, 65 anys.

2.- Antània Veny i Pastor, 9 no-
vembre 1995, 76 anys.

3.- Magdalena Roig i Salva, 4 de-
sembre 1995, 78 anys.

4.- Pere Bonet i Torrandell, 25 no-

vembre 1995, 68 anys.
5.- Mavis Violet Clare Glass, 13

desembre 1995, 85 anys.
6.- Jeroni Llompart i Cafiellas, 13

desembre 1995, 85 anys.
7.- Maria Gacias i Vidal, 17 de-

semhre 1995, 79 anys.
8.- Margalida Clar i Garau, 18 de-

semhre 1995, 91 anys.
9.- Maria Tomas i Tomas, 19 de-

sembre 1995, 75 anys.
10.- Rafe! Mesquida i V ich, 14

desembre 1995, 45 anys.
I	 Joana-Aina Llompart i Clar,

25 desembre 1995, 85 anys.

Matrimonis Civil Canònic Total
Gener 3 4
Febrer 1
Març 2 3
Abril 3 5
Maig 6 7
Juny 2 5 7
Juliol 4 I 5
Agost 5 5
Setenihre 3 7 I()
Octubre 9 I()
Novembre 2 6 8
Desembre
(fins 22-XII-95) 2 4 6
TOTAL 19 52 71

Naixements 	 Nins Nines Total
Geller 3 4 7
Febrer 2 8 I()
Marc; 4 5 9
Abril 7 6 13
Maig 6 4 I()
Juny 4 4 8
Juliol 2 2 4
Agost 4 8 12
Setembre 5 4 9
Octubre 7 5 12
Novembre 6 6 12
Desembre
(Fins 22-XII-95) 8 - 8
TOTAL 58 56 114

Defuncions Homes Dones Total
Gener 6 4 I()
Febrer 5 5 10
Marc; 8 8 16
Abril 5 2 7
Maig 5 2 7
Juny 7 4 II
Juliol 7 8 15
Agost 6 I 7
Setembre 3 2 5
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l'resentainiu los residtados de un
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elk-villein ¡dieter cl placer de LI Cleed(111.
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AN ell el Vim Il ni. 	slows y aniplias

en cl Fiat Ilrava. CONFORE Maxima habit,-
mandov de conirol ertjombnicus.

asientos anati1inieos. 3 reposacabezas tribe-
ros. radiocasete intei;railo. PRESTACIONES.
11,a imeras (uniu ias de motores osolina.
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CANE- LLAS - ROTGER
C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 ( Llucmajor)

ineentlios 	 Airbac de conductor y .1115.

de serie scglin versiones. Itpeionalmente.

airltin1 1IC pasajero. I le WHY'. Fini (.01112.

e] lÌ(ioiii.i tilt:II:11 Ile 111171111ell del

COLORES. Il eoliires 111:111 tiOs y lianinosos
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y dc otras sustancias contaminantes.
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Fbit lIravo. Fiat Brava. lu elección.

Fiat Bravo &ode: 1.795.000
Fiat Brava desde: 11.865.1101/ Pto.

Octubre 2 2	 4
Novembre 3 7	 10
Desembre
(fins 22-XII-95) 2 6	 8
TOTAL 59 51	 110

Edat N" Defuncions
22 anys 	 1
34 anys 	
36 anys 	
42 anys 	 1
45 anys 	 1
47 anys 	
49 anys 	 1
50 anys 	 1
52 anys 	 1
54 anys 	 1
59 anys 	 1
60 anys 	
61 anys 	 2
64 anys 	 1
65 anys 	
67 anys 	 5
68 anys 	 4
69 anys 	
71 anys 	 2
73 anys 	 3
74 anys 	 2
75 anys 	 1
76 anys 	 2
78 anys 	 4
79 anys 	 4
80 anys 	 5
81 anys 	 6
82 anys 	
83 anys 	 5
84 anys 	 5
85 anys 	 8
86 anys 	 2
87 anys 	 5
88 anys 	 3
89 anys 	 4
90 anys 	 5
91 anys 	 2
92 anys 	
93 anys 	 5
94 anys 	 1
95 anys 	 2
96 anys 	 2

expert ELÈCTRICA   

Sens dubte te convencerei

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

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) 	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)



Pes forat
d'es irric•ix

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

CUERA
Taller autornrat

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Enschat

AGENT OFICIAL

®SHODA
autombbils

Riva motos La.
CI Rip.ol. JO - Tel. 66 22 13

e

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

MECANICO 

GPassatemps
Sopa de lletres

19 Seus Olímpiques
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YNAMORN ILR EBHR UA P
B ACJ IDELAHGMCEOL B

Els dissabtes i diumenges, a la confluencia entre el ca-
mí de s'Estanyol i la ronda de Llevant, cents de persones
s'hi juguen la vida. Ahans hi havia dos municipals. Des de
fa algun temps han desaparegut. Es que sert necessari que
hi torni a haver algun altre accident mortal i que tornin a
encalçar el hatle per devers Plaça per tal que es prengui
qualque mesura que eviti el perill? •

Solució del mes passat

-Cezanne	 -Rubens
-Giotto	 -Jordaens
-Miró	 -Botticelli
-Murillo	 -Rafael

--- 0

,9- /4'1 , rE 7-E1
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0
PLACA 18

serigrafia
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PLAÇA 	 ESPANYA 	 18

07620 	 LLUCMAJOR 	 (MALL0FiCA)
TELEFON 	 66	 04 	 22
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CHEF: PEP MAQTÍNEZ

LOCAL CLI MATITZAT

TANCAT ELS DILLUNS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

AL VOSTRE SERVEI

k "valet( file- A colitiotca cle caa/a d'a,

71:date-eu a A ewe-le-a c4i;Po6'/cid,'
Za ostre-a capirAiwelc/a, tut iott assoceit

ftca/tereva / taffdi 	 pe ffecess/tea
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Rubi Automóviles
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La p 	 especializada no podia equivocarse
al elegir al SEAT IBIZA Coche del Ano en Espana i 994( ) . Un automóvil fruto de la tecnologia alemana mas vanguardista

Construido en la tabrIca mks moderna de Europa: Martorell. Un nuevo concepto automovilista que recupera

el placer y la alegria de conducir Con seguridad y excelentes prestaciones. El mejor equilibrio entre calidad y precio

Un reconocimiento. de los que mat sabers, a la elección de miles de conductores Al futuro de una gran empresa

un torto del que tu tambitn puedes participar probandolo en tu Concrsionarlo SEAT. Y beneficlAndote de unas condicione,

de compra unicas Para llevarte ei mejor (ode del Ano Como tu quieras. Descubrelo
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