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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

4Editori al

Nadal 96
El mes de desembre ens condueix a un complex encreument d'efemèrides

i de sentiments. De forma incexorable, ens situa davant l'arbre de Nadal o el
tradicional Naixement (a Iducmajor sempre hem dit Betlem), ens acompanya
a les Matines, ens ofereix altra vegada la possihilitat d'escoltar la Sihil.la, i ens
seu a la taula, en més d'una ocasió, amb familiars i amics. Si mós no, ens por-
ta a unes celebracions d'arrels ben clàssiques que, reconvertides, sovint mas-
sa folkloritzades i mercantilitzades, ens parlen de bondat, germanor, alegria i
celebració joiosa d'allò que en deim estimació universal.

La nostra societat, efectivament, estructurada segons els valors del capita-
lisme más subtil i immisericorde, ens crea necessitats artificials i mil ocasions
per a la despesa exagerada i ostentosa, canviant l'esperit i la Iletra del verita-
ble Nadal.

Es veritat que inicialment el gest de fer un regal té arrels ben carregades de
significació: donar qualque cosa a un altre, compartir el que ten inn privar-nos
d'allò que podríem considerar com a propi, dedicar temps als altres, expressar
sentiments positius vers tothom, reconsiliar persones o grups, etc...

Qualsevol ètica o religió estaria ben d'acord a associar totes aquestes ac-
tuacions a aquestes entranyables dates i recomanar-les per a la resta de l'any.
Però tots sabem que aquestes festes són envoltades de massa consumisme, de
massa poca generositat de la bona, i d'un bon raig d'hipocresia.

Després de Nadal el Cap d'Any, i després del Cap d'Any els Reis (la plaça
de la Vila plena de nins i de gent gran Iluitant amb cl fred tornara a constituir
l'expressió d'una vivíssima il.lusió). Molt más temps per a la festa, per a la
bauxa i per al descans. També per al repas de l'any que acaba i per a la for-
mulació de bons propòsits per a l'any que comença.

Això, no ho feim cada any? No sabem de memória les dotze campanades?
Que tendran aquestes festes que les faci diferents a les dels anys passats?
Tendran el que tots voldrem que tenguin. La magia d'aquestes setmanes pot
preparar-nos per a una presa de consciencia, per a un canvi de tendencia, i pot
crear un clima per a la sinceritat i per al retrobament.

LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, espai plural de persones, d'ideo-
logies i de creences, vol convidar i acompanyar a tothom en la celebració de
les festes de Nadal, de Cap d'Any i dels Reis, amb els millors desitjos de pau,
alegria i felicitat. En la confiança que arribin molts de regals a Llucmajor i per
tot alla on Lilt i un poc de pa i de tendresa.

BON NADAL I MILLOR ANY l 997! •
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Plenari de l'Ajuntament (25-11-96)

Inversions d'un sobrant de
deu milions

A rnau Tomi

Entre els pocs assumptes importants aprovats al plena-
ri ordinari mensual de l'Ajuntament de Llucmajor, figura
el que fa referencia a l'aplicació de l'excés de finança-
meta provinent operació de credit per inversions de
l'any 95 a l'exercici del 96, concretament, segons va ex-
plicar el responsable d'Urbanisme, Lluc Tomàs, un so-
brant de deu milions de pessetes que s' invertiran en teilles
com Ea' ineació i perliongació del carrer de Ramon Liul i
rotonda de l'avinguda de Carles V. El portantveu del
PSOE, Antoni Garcies, en justificarei seu vot en contra, va
dir clue aquests 10 mil ions sobrants s' haurien d'emprar en
la mitigació de l'elevat deute de l'Ajuntament, i que les es-
mentades inversions s' haurien de contemplar al proper
pressupost municipal.

Entre la resta de teilles figuren les diferents convo-
catòries i concursos per al proper any 1997 en les següents
especies i quantitats: 3 mi lions per a l'adquisició de trofeus
(el PSM va votar en contra per considerar la quantitat ex-
cessiva), 4 milions per a l'adquisició de vestuari per al
personal, 2 in i I ions per a l'adquisició de productes de ne-
teja, 4 per a material d'oficina i 2 per a cartel's i full infor-
matius. Aiximateix, la regidora d'Acció social, Miquela
Barceló, va informar dels estatuts aprovats i de la Memò-
ria per al Patronat de la Residencia d'Ancians, i els altres
estatuts per al patronat del Centre Migjorn, la prOrroga del
conveni entre el CIM i l'Ajuntament per cobrir places de la
"Llar d'ancians" del CIM, i les subvencions a les Asso-
ciacions de la III Edat, de diferent quantia, segons cl nom-
bre d'associats. A. Garcias, tot i que va votar a favor, va
suggerir altres fórmules per concedir aquestes subven-
cions, com, per exemple, si paguen lloguer o no de local
les respectives associacions.

Entre els precs i qiiestions, en podem destacar un de Jo-
aquIn Rabasco, el qual va pregar a l'Ajuntament municipal
que no accepti imposicions dictatorials ciels grups defen-
sors de la Ilengua catalana. Va concloure tot afirmant: "El
castellano es la lengua oficial". •

ir ESTANCO EXP. N. 2 3

II	
CAN PACO

Margalida Soler Oliver

Vos desitjam unes Bones Festes

C/. Bisbe Taixequet, 69 - Tel. 66 07 00 - Llucmajor

Torrada popular per la
Lluita Contra el Càncer

La junta de Llucmajor de l'Associació de Lluita Contra
el Cancer va organitzar el passat 30 de novembre una to-
rrada popular al Passeig dc Jaume 111. Es el primer acte a
Llucmajor organitzat per la nova junta que presideix Mar-
galida Salvt i Clar.

La col.lahoraciO del nostre pohle tant d indústries com
comerços i de gent que hi assistí fou nombrosa, cl temps
aconipanyli a fer més litfida la vet lada.

Aquesta junta té previst organitzar un "mercadi Ho" a
Plaça, al jardí de davant la peixateria, el proper dia 15 de
desembre i espera la vostra assistència i col.laboració. •
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S'ARENAL

Aim) ho hem d'arreglar

- La poca cura dels fematers
a l'hora de arreplegar els ferns.

- El mal estat de l'asfalt dels
carrers. Quan plou l'aigua dels
bassiots entre dins les cases i
banya els vianants.

- L'acutació dels nostres po-
litics que només entenen de política i no de sentit co-
mú.

- El poc civisme de la gent que buida els cendrers
dels cotxes damunt les voravies o al carrer.

- La falta d' un  pas de pcatons davant el Centre de
Salut.

- Al Centre de Salut també hi fa falta una rampa al
portal d'entrada, la gent amb cadira de rodes ha d'en-
trar per la sala d'urgències i si està ocupada ha d'espe-
rar al carrer.

- Els indicadors per arribar al centre de salut. Es fa
difícil trobar-lo per segons quin lloc del poble s'entri.
•

Conferència sobre urbanisme	 Protesta dels estudiants pels
retalls del MEC

L'arquitecte Miguel Fiol va pronunciar una conferen-
cia sobre els problemes de l'urbanisme llucmajorer i la re-
visió del Pia General d'Ordenaciú Urbana. La conferencia,
organitzada per l'agrupació local del PSM, va anar segui-
da d'un viu debat. Hi assistiren prop de cinquanta persones
entre les quals es comptava el portaveu municipal del
PSIB-PSOE Antoni Garcies.

Miguel Fiol, cap del servei de disciplina urbanística
de l'Ajuntament de Palma i ex-gerent d'urbanisme a Ciu-
tat, va defensar un urbanisme que potenciàs l'enfortiment
de Llucmajor com a nucli central del terme i criticà l'ex-
cessiva urbanització del litoral. L'acte va tenir ¡loe diven-
dres dia 8 de novembre a l'antiga Fonda Re(la. •

La quasi totalitat d'alumnes de secumErria de l'IES
Llucmajor aturaren les classes el passat 14 de novembre, i
una representació d'aquest alumnat es va manifestar pels
carrers de Llucmajor fins a la plaça Espanya per tal de
protestar pel retail pressupostari clue duu a terme el Minis-
teri d'Educació i afecta el sistema educatiu.

Entre les peticions estudiantils cal destacar les d'evitar
Ia massificació a les aules, no endurir la selectivitat i una
formació professional de qualitat.

Bona part dels estudiants Ilucmajorers assistiren a la
manifestació a Palma davant la seu de la delegació del Mi-
nisteri d'Educació (MEC) i clavant del Govern, on entre-
garen un escrit dirigit a la delegada del Govern, Catalina
Cirer, on se recollien les peticions.

Els alumnes (l'Ensenyament Secundari de Mallorca rei-
vincliquen al Ministeri d'Educació que hi hagi 25 alumnes
per aula; un increment de les plantilles de professors, que
permeti impartir les classes de desdoblament i recuperació;
la supressió de la selectivitat; una formació professional
digna i pràctiques a l'empresa remunerades, i el 7% del
PIB per a l'educació.

Al moment de tancar l'edició hi ha convocada una altra
vaga d'estudiants per al 4 de desembre. •



Els passats 6 i 14 cle novembre els funcionarislluctua-
jorers també secundaren l'atur d'una hora, convocat pels
sindicats a nivell estatal.

Els funcionaris de l'Ajuntament es concentraren una
hora clavant el Hoc de !Cilia, a la placa Espanya, per pro-
testar per la congelació salarial prevista pel Govern Central
en els pressuposts generals.

Paral.lelament la practica totalitat de professors del
Col.legi Públic Rei Jaume III també va aturar les classes
un hora, immures clue a l'IES Llucmajor nomes un 25% del
professorat va secundar aquesta vaga.

Al moulent de tancar l'ec s'ha convocat una vaga
general cl dra I I de desenthre •

CHEF:

PEED MADTÍNEZ

Lo AL. CLIMATITZAT'
TANCAT ELS DILLUNS

A PARTIR DE GENER ELS DIMARTS
C/. NICOLAU TADERNER, CANTONADA

PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

LOCAL

Els funcionaris llucmajorers
	

25 aniversari de la mort de
també sortiren al carrer

	
Mn. Joan Thomàs i Coll

Donar a cada qual k) seu
Os primicia indispensable
I un ministre de Nu
que té el pel blanc Coln la nett
se mereix lo més notable.
Fa falta anomenar-lo?.
Jo no crec que fah.' faci,
tots sabem que tal honor
correspon a n'el rector
del Santuari de Ciraci.

Joan Xamena

Dia 19 de novembre es compliren 25 anys de la mort de
Mn. Joan Thomas i Coll conegut popularment com el Ca-
pella Set.

Fou rector del Santuari de Gracia per espai de més de
50 anys fins a la seva mort el 1971 als 86 anys.

Home molt conegut i estimat pel poble per la seva sen-
/Mesa, bondat i caracter profundament pacific. Prova
d'aquesta estimació es la pedra commemorativa que fou es-
culupida en recordano de les noves d'or del seu rectorat i
que fou enclavada al frontis de l'església de la Mare de Wu
de Gracia com a mostra d'agraïment del poble de Llucma-
jor a la seva tasca en pro del Santuari. •



COSMETICA

PERFUMERIA

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona

C/. Major, 101 - Tel. 12 01 34 - C/. Convent, 34 - Tel. 66 23 33
(Llucmajor)

r LLENCERIA

V° $316
.14C1°
	 MERCERIA

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE
C/ Revetla 9 iii.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

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

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

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

(Llucmajor)

I convocatòria dels premis
"Miguel Angel Riera" (1996)

La Caixa de les Balears "SA NOSTRA", amb l'objec-
tiu de fomentar la creació literaria en llengua catalana,
convoca els Premis Literaris de Poesia i Narrativa "Miguel
Angel Riera".

BASES:
Ia Els Premis Literaris "Miguel Àngel Riera" tend=

les següents modalitats:

* premi de narrativa, destinat a guardonar una novel.la
o un llibre de relats breus per a escriptors de qualsevol
edat.

* premi de poesia, destinat a premiar un llibre de poe-
mes d'un autor de menys de 30 anys.

2a Les obres que hi concursin hauran d'esser originals
i inèdites i han d'estar escrites correctament en catala.

3a El Premi de Narrativa consistira en la publicació
del llibre a la col.lecció "Tia de Sa Real" i 250.000 ptes. a
compte dels drets d'autor. El Premi de Poesia consistira en
Ia publicació del Ilibre a la col.lecció "El Turó" i 100.000
ptes. a compte dels drets d'autor.

4a Les obres presentades al premi de narrativa han de
tenir una extensió entre 70 i 150 fouis. Les que optin al  pre-
mi de poesia tendran l'extensió normal de les obres
d'aquest genere. El tema d'ambdues modalitats sera lliure.

El termini d'admissió d'originals acabara dia 31 de ge-
ncr de 1997. El Hoc de presentació sera l'Obra Social i
Cultural, Caixa de Balears "SA NOSTRA", carrer Ter,
núm. 16,07009 - Palma.

Per a niés informació dirigir-vos a les oficines de "SA
NOSTRA" •

BAR - CAFETERIA

CAN
 umpiNo

• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardí

CI. de Gràcia, 59 (Llucmajor)



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

Biblioteca pública municipal de s'Arenal

Ajuntament de Llucmajor

C/. Berga, 64

GRAN

07600 s'Arenal (Llucmajor)

TIL 49 00 02

Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 20'00. Dissabte de 1000 a 13'00

FESTA DC NADAL!!!
Divenclt4es 20 de. ÉcIspli6i,4

A les 17'30 kcwes, aci-a.tació del ort4p GAGAM ) GbiG61.

arn6 corste QUINS REJSI

ViKe a ve&trels. TéspeearrtIll

Conseil Insular de Mallorca
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Festivitat de Santa Cecilia

Per celebrar la festivitat de Santa Cecília, patrona dels
músics, l'Escola i banda dc música de Llucmajor, organitza-
ren un grapat d'actes festius.

Encetaren les celebracions els alumnes de l'escola de
música, els quals oferiren un Concertei passat dia 15 de no-
vembre a la capella de les Monges dels Sagrats Cors.

El programa d'aquest concert va començar amb l'actua-
66 coral clefs Amines d'iniciació musical i Ir Curs. Després
cis alumnes de clarinet interpretaren temes de: Dubois, Mas-
senet, Schubert i Nielsen, en tres "trios" i una solista acorn-
panyada de piano. Els alumnes de Saxo interpretaren a: Mo-
zart, Gounod, Haydn i Cowles, amb dos trios, un quartet i
dos solistes. Actuaren també els alumens de trompeta, trom-
bó i trompa armónica i per finalitzar l'acte, els alumnes de
percussió.

Per acabar, actuaren tots plegats, sota la direcció de Vi-
cenç Castellano, interpretant un terna de J. Farras: Blue Mo-
on.

Durant el breu parlament del Director de l'escola Tófol
I3arros digue que l'actuació d'aquest conjunt instrumental,
podria esser la primera actuació de la futura Banda Juvenil, a
Ia qual s'integrarien eis alumnes de l'escola abans de formar
part de la Banda de Música.

El sigtient acte fou el concert que oferí la Banda de Mú-
sica cl dia 22 de Novembre, festa de Santa Cecília, al Con-
vent de Sant Bonaventura.

El programa d'aquest concert va estar compost per:
PRIMERA PART

SERENATA	 F. Schubert
ROMANÇA EN FA	 L.V. Beethoven
XILOFON FLAMENCO	 E.Arnao
IN THE MUSTIC LAND OF EGYPT	 A.W. Ketèlbey

SEGONA PART
MOMENT MUSICAL	 F. Schubert
LA LEYENDA DEL BESO	 Sautullo i Vert
OREGON	 J. de Haan

Director: Vicenç Castellano Alcaide

Al finalitzar aquest Concert es va retre homenatge al mú-
sic Joan Jaunie Juan, per la seva dedicació a la Banda de
Música al llarg de mes de quaranta i cinc anys. En record
d'aquest dia cl president de la Banda, en nom de tots eis mú-
sics, li va entregar una placa commemorativa de l'acte.
L'Ajuntament, representat per la Regidora de cultura, també
es va voler sumar a aquest acte, cntregant-li un Diploma
acreditatiu.

I com a cloenda de tots aquests actes, el dia 23 es va ce-
lebrar un dinar de germanor entre tots els músics, a un cone-
gut restaurant de La Ràpita. •
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Quan s'està fent balanç de l'any
també natural ment de la temporada
turística, hem de dir que aquesta ha
estat irregular, pet-6 minor que anys
no gaire Ilunyans.

S'Arenal, ens agradi o no, ens
convengui o no, segueix una simple
area metropolitana que va creixent.
Essent la indústria turística la major
font d'ingressos de Balears, es 16gica
l'expansió esmentada. Per tant, Lluc-
major, es de pla dins aquest món del
turisme, nascut els anys seixanta i se-
tanta.

A causa de la dimensió d'aquest
creixement, avui, des del nostre sen-
zill i humil Hoc d' informacors, volem
deixar caure la suggerència que la ne-
cessitat Inds urgent de s'Arenal (Lluc-
major) es la construcció d'una nova i
molt niés ampla depuradora d'aigües
residuals que la que existeix al final
de l'Avinguda Europa.

Prest farà dos anys que es publica
el BOE la convocatória d'una subhas
ta-concurs per fer una nova depura-
dora. El pressupost inicial era de mil
nou-cents niilions de pessetes. El Iloc
elegit, situat a la possessió de son Ve-
rí de Baix; i els terrenys es troben de-
gudament marcats. No es tractava de
cap tipus de propaganda electoral, si-
nó que la macrodepuradora es cons-
truiria ben aviat.

El projecte preveu aiximateix aco-
j depurar les aigües brutes de les

S'Arenal

Actual depuradora de Son Verí

urbanitzacions de la costa, com Ba-
dies, cala Blava, Bellavista, les Pal-
meres, sa Torre i altres.

Què se n'ha fet, d'aquest projec-
te?

Alló que és real es que l'actual de-
puradora, als mesos punta de l'estiu,
no es troba capacitat per abas tir, ni
molt manco, tot el cabal d' aigües bru-
tes que les bombes impulsores li en-
vien. Això, mentre no hi ha cap avaria
de maquinaria, perquè si n'hi ha...

FA UN QUART DE SEGLE
Només han passat 25 anys i les ai-

gües brutes eren impulsades enmig de

Ia mar, mitjançant una canonada de
poc més d'un quilèmetre de I largada.
Fins que, a causa de l'augment de tu-
ristes i amb la construcció d'hotels i
d'edificis, es va fer impossible seguir.

I es va fer, depressa i corrent, la
depuradora actual, que per cert ha
funcionat prou hé; pet-6 I 'al.lot ha
crescut massa per uns calçons tan
curts i tan estrets.

El futur turístic, i ho repetim, pas-
sa per construir una nova depuradora.

NECROLOGIQUES
- Ens deixit per a sempre Joan

1.Iinàs Pianist, als 95 anys d'edat.

El futur turístic passa per la
construcció d'una nova depuradora.

Tomeu Sbert-

CENTRE RECONEIXEMENT 	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (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)



Es demanen modificacimis circulatoris

JOIERIA I RELLOTGERIA

A LLUCMAJOR,
A SA POBLA,

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

Molts d'Anys!

Plaça Espanya, n. 24 - Tel: 66 16 02 (Llucmajor) • C/. Ramon Llull, 42 - Tel. 54 19 65 (Sa Pobla)

Mestre Joan era una de les persones
més antigues a la zona. Tot i que va
néixer a Manacor, va venir a s'Arenal
el 1934. Fou als anys cinquanta, el
primer inspector de platja, a causa de
l'allau turístic. Va arribar a tenir 75
homes treballant a la platja, dels quals
va ser l' inspector en cap. Que descan-
si en pau.

- Bartomeu Arrom Mir, Mestre

Tomeu es Barber, també va morir fa
unes setmanes, a l'edat de 85 anys.
Fou, a la seva infantesa, el primer
aprenent de barbar, a la barberia del
carrer de Sant Cristòfol. Un autèntic
mestre en això de tallar barbes. D'una
rapidesa maxima a la seva 'Cilia, fins
i tot guanyava messions, quan co-
inenoven a introduir-se maquinetes
electriques.

NOTICIES BREUS

- Un grup de comerciants de
s'Arenal-Palma, de primera línia, han
demanat a l'Ajuntament ciutada, la
implantació del sistema d'aparcament
de l'ORA, a causa de les dificultats
existents per a la carrega o descarre-
ga, o per donar facilitats als mateixos
clients.

- La UD Arenal continua la marxa
ascendent, a Regional Preferent. Es
diu que es vol tornar a 111 Nacional.
Els aficionats, poc a poc, van retor-
nant al camp. La darrera victòria va
ser contra s'Arracá.

- Al IX Torneig de Paddle-Tennis
celebrat al complex de "Tennis Are-
na" triomfaren Biel Bennasser.
Triomfador absolut: Jaunie Salva.

- La prOxima primavera tendra
lloc en aigües de Mallorca la celebra-
ció del "Tract' Princesa Sofia", de
vela, de caracter internacional. El
Club Nàutic Arenal organitzarà algu-
nes de les proves.

- L'equip de bàsquet de II Divisió
encapçala la classificació general del
seu grup i guaita com a virtual cam-
pió. •
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De plaça 18 a son Noguera
L'empresa de serigrafia tèxtil , pionera a instal.lar-se al polígon industrial

Francesc Verdera.-
Foto: C. ,JII Iid

Dos anys i mig després que l'ex-
president Caiiellas talk's la cinta de la
protocoktria inauguració, el polígon
industrial de son Noguera deixa de
ser una serie de vials deserts i 1.1umi-
nats lins a avançades hores de la nit
grkies a l'arribada de les primeres
empreses que han decidit d' instal.lar-
se al complex que s' ubica devora la
carretera de s' Arenal. L'activitat
constructora ja romp la monòtona
tranquil.litatls (Wastes i lientrisca
per ter pas a Pempresa capdavantera,
de serigrafia tèxtil, que deixara ben
aviat la cèntrica plaga d'Espanya i
s' implantara a son Noguera.

Plaça 18 S.L. va començar les
obres de les noves dependencies el
passat mes de novembre i , segon un
dels propietaris, Jaume Lladó, la nau
industrial estarà acabada en devers
tres mesos. Si no sorgeix cap dificul-
tat. l'empresa contempla la possibili-
tat d'iniciar la mudança abans de les
testes de Pasqua.

L'empresa Ilucmajorera de seri-
grafia textil construeix una nau indus-
trial de devers 600 metres quadrats.
El nou edi lid, de dues plantes, alber-
gara els tallers, magatzem i oficines.
"Les dependen ices de la plaça d'Es-
panya havien quedat petites i a son
Noguera tendrem l'espai i la comodi-
tat suficients per ampliar i millorar la
maquiniiria", afegeix Lladó. Plaga
18 ja té un conjunt de deu treballa-
dors.

Dues empreses més (una Ilucnia-

jorera i una altra de fora) ja compten
amb la Ilicencia d'obres per a
instal.lar-se a son Noguera. Es tracta
de la firma de Francesc Tarongí, de-
dicada a productes de neteja, mentre
que la forana correspon a una planta
per a la fabricació de conglomerat de
ciment. A niés, segons fonts munici-
pals, diferents empresaris estan nego-
ciant la compra de solars.

El batle Gaspar Oliver assegura
que l'arribada d'Air Europa a son No-
guera contribuira a reactivar el poll-
gon industrial. Els harems inicials
d'edivicabilitat fixats per al complex
industrial eren considerats excessiva-
ment restrictius pels empresaris i, per
aquest motiu, en mes de dos anys
d'oferta, cap empresa no havia decidit
d'instal.lar-s'hi.

Tot sembla indicar que els empre-
saris han preterit esperar que finalit-

zassin els tramits administratius que
es concretaren en la inodifieaciá del
Pla General d'Ordenació Urbana. El
nou PGOU ofereix millors possibili-
tats per a l'edificació en sól industrial
i, per tant, cis empresaris tenen més
opcions per als solars.

Son Noguera, en la primera i ac-
tual fase inaugurada el maig de 1994,
contempla una oferta de 178.000 me-
tres quadrats. La darrera fase -l'exe-
cució de la qual dependra de la de-
manda de solars- comprend6 la un-
banització de devers 178.000 m2 que
totalitzen la xifra  de 350.000, quant
tat fixada en el projecte del polígon
industrial les obres del qual es varen
iniciar Fabril del 93. Quatre anys niés
tard, l'abril del proper any, ja darrera
el cantó, la primera de les empreses
instal.lada a son Noguera podria obrii -

les portes i iniciar la seva activitat. •



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

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

OFERTA ESPECIAL

NADAL I REIS 

Brillants i Diamants de
totes les talles, 1" qualitat

joies d'estil mallorquí
Ampli assortit de
pulseres, arracades,

cadenes, etc.

Descomptes especials
en tots els articles de
Plata de la lki;
Porta retrats, canelobres,
palanganes (totes les mesures),
gerros, bomboneres„
joiers, etc,

Vetoed/ 
e4,te.‘11

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR
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é--46;/Quatre mots
Nancy Müller-Burck, de

l'Associació d'Esclerosi Múltiple

Catalina Font. -
Colonia

- Des de plan existeix l'Associació mallorquina
d'esclerosi múltiple?

L'associació existeix des de fa 4 anys aproximada-
ment. Jo la conec des de fa dos anys. S'ha de dir que hi ha
gent que desconeix els símptomes d'aquesta malaltia, hi ha
molta manca de coneixements, fins i tot entre famílies
afectades. Quan em vaig assabentar que existia aquesta
Associació, varem fer una junta i elegírem un president, en
Marcos Gazquez.

- Quina finalitat té l'Associació?
InlOrmar sobre la malaltia, fer entendre com s'hi pot

conviure. Per això duim a terme activitats. Coln xerrades,
trobades amb les famílies dels afectats, diades d'esport, de
natació, sopars de companyonia... Dia I 8 d'aquest mes de
desembre farem un acte a Llucmajor, a plaça. Hi posarem
una taula, amb murals, fulls informatius, intentarem també
recabdar fons per a l'Associació. La principal finalitat és
que la gent conegui la malaltia i que els malats es coneguin
entre si, que parlin dels seus problemes.

- Quin tipus de malaltia és,  l'esclerosi múltiple?
Es una malaltia del sistema nerviós central, impedeix el

funcionament d'algun tipus de psicomotricitat (cames
braços) o, de vegades, afecta una clase de nervis determi-
nats (Optics, per exemple). Hi ha diversos tipus de malaltia:
de vegades és progressiva, en altres ocasions tens algunes
crisis i després tornes a l'estadi inicial i en alguns casos gai-
rehé et recuperes del tot i només queden algunes seqüeles
poc importants. S'ha de dir que no es cap malaitia here-
ditaria ni tampoc contagiosa, i no té perquè suposar una dis-
capacitació. Per exemple, jo camin tot i que m' he d' ajudar
amb una crossa si he de fer trajectes més llargs, conduesc.
En resum, me'n desfaig prou bé.

- Hi ha molts casos, d'aquesta malaltia, a Lluema-
jor?

A l'estat espanyol hi ha unes 25 mil persones afectades.
Segons els darrers estudis, cada vuit hores es diagnostica un
cas i a Llucmajor hi ha 4 persones que pateixen l'esclerosi
múltiple, entre elles dos anglesos que ja són majors (això
demostra que la malaltia et pot permetre de viure molt de
temps) i un jove de 16 anys. •

PERIRUQUERIA

PUIGSERVER
Amb motiu del 25 6 aniversari,

Ia perruqueria de les germanes Puigser ver

us desitja unes Bones Fires

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

Reportatges	 36 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

C/. Non, 8 - Tel. 66 06 32 (Llucmajor)
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Recicla la teva vida - V

Foto: Joan Vidai. -

Hola!, ja tornam a esser aqui,
aquest any és el cinqué aniversari de
Ia campanya RECICLA LA TEVA
VIDA; per a nosaltres és un gran
goig el fet de tornar-vos a convidar
per quint any consecutiu que
boreti en la nostra campanya popu-
lar.

Voldrícm destacar, que la campan-
ya es possible gràcies a la vostra col.la-
boració. Senzillament, treient les vos-
tres deixalles al carrer ajudar a realitzar
els objectius de la Fundació Deixalles,
a la vegada que posan en pràctica la
vostra actitud ecològica.

Malgrat aquest acte de solidaritat es
important la gran labor ecològica que
duis a terme, perquè: trcient paper i re-
ciclant-lo evitam la seva excessiva pro-
ducció, i per tant la despoblació fores-
tal, per fer-ne de nou. Amb la roba,
aconseguim que la gent que la necessi-
ta (Caritas, Refugiats de 136snia, del
Zaire o altres indrets del món) puguin
aprofitar-la; la mes vella també s'apro-
fita per reciclar i sc'n fa paper higiènic,
pedaços de cuina, etc... Amb totes
aquestes sortides !Chu possible una al-
ternativa a la incineració de tots aquests
productes esmentats disminuint  així
tu ms, cendres i contamillaci6 ambien-
tal, a la vegada que protegim la capa
d'ozó que de cada vegada ens du ales
efectes perjudicials a la nostra salut.
Finalment, amb cl reciclatge de vidre
evitam la producció de nies vidre i tam-

he pot ser emprat en cl procés de fahri-
cació d'asfalt o de rajoles.

Al poble de Llucmajor s' ha perce-
hut que des que va començar aquesta
campanya, ara fa cinc anys, la sensibi-
lit zació ha augmentat considerable-
ment. Aix6 es fa evident amb la col.lo-
cació dels nous punts verds arreu del
terme municipal i la seva utilització.
Però creiem que encara no basten.

La recollida d'enguany serà dia 11
de gener de 1997. Pregam que tregueu
el PAPER, la ROBA i el VIDRE dins
hoses o capses damunt la voravia, de
les 14h. a les 14'30h..

Per a tothom que vulgui ajudar en
Ia recollida de material, la concentració
serà davant la Rectoria a les 14'30 h..

MOLTES DE GRÀCIES!
VOS HI ESPERAM A TOTS.
NOTA: Si hi ha 446 que tengui

molt de material (PAPER, R013A I VI-
DRES), pregam que ens aviseu amb
antelació, per això anau al despatx de la
Rectoria o be telefonau al 66 04 91 de
les 19 h. a les 20'10 h..

FINS DIA 11 DE GENER A LES
14'30 h..

Recicla la teva vida •
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Darrera pàgina
Miguel Carden

Ja sé que et mereixes tant una
oda,/ ciutat meua estimada, una me-
na/ de càntic a la manera antiga,/
però amb nova agudesa que el gène-
re permet.../ l'oda digna de tu i del
temps, el cant/ que poquera espres-
sar-te, tal Coln ets,/pam a pain, crit
per crit,/ de crailla en cruilla,/ que
donara notícia d'aquest bait/ o exili
de tu en tu amb que et vas fent
l'essència... Rellegesc, amb la lenta
arribada de l'hivern, dies enfollits i
ventosos, dies també clars com amb
la perspectiva raspallada, l'Oda im-
possible a València del poeta Enric

M' acompanya enmig de la ru-
tina, la rutina local i localista d'uns
fets que semblen Ilunyans a molts,
probablement a força d'immediats, i
que són manifestacions de la simpto-
matologia d'aquest concret, quotidià
conviure, que ens acaba per definir la
fesomia de Llucmajor. La fesomia o
una fesomia, una cara de la realitat
clue, alguns no podem deixar de pen-
sar-ho, corn si fos un vici, una fonda
recança, podria tenir-ne d' altres.

* * *

Aquest circ de ficcions que en-
ganyen poc, però escaliven prou, a
aquesta comedia lamentable en què
una majoria pactada i sorda i cega a
tot el que no sien els seus interessos
ha convertit les plenaries televisives
de la vida institucional, el batle acu-
sava el regidor Garcies de fer el be-
neit i l'amenaova amb retirar-li la
paraula... quan el lider sociata argu-
mentava... per tal d'explicar que ana-
va a votar a favor d'una proposta del
batte. Gaspar Oliver tornava a posar
en evidencia un taranna personal i
una concepció de la democrkia, una
concepció de mínims, de pura coarta-
da formal, que ja coneixem de demés.
Rutina lamentable, i manca d'imagi-
nació i descrèdit massa obvi, i qui té
Ia coa de palla...

!natges gentilesa C.C. Sa Nostra
JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
El ciego de los romances
(El cartel del crimen)
Aiguafort al coure s/ paper de

* * *

A la mateixa funció plenaria es
torna a posar de manifest que el PP no
sap ni vol saber que significa fer més
normal, nomalitzar, Lis de la Ilengua
catalana, la nostra Ilengua pròpia, en
Ia vida de les institucions i del poble.
Els importa un rave, la Ilengua que
han parlat els Ilucmajorers durant els
quasi set segles d'història de la vida, i
no es prenen la molèstia ni de dissi-
mular. Per no parlar de Rabasco, quin
cinisme, defensant sense vergonya el
pressumpte dret dels funcionaris a
usar el castellà (innegable, dins certs

tothom té el dret de triar: pet-6
hi ha les lleis, la voluntat sobrada-
ment expressada pel poble mallorquí
l'evidencia que el funcionaris són uns
professionals, ningú els pot dir que
han de fer com a particulars, pert) en
Ia seva feina tenim tan de dret a exigir
que la facin en catala com a exigir la
titulació acadèmica corresponent a
qui vol exercir la medicina, la profes-
sió d'intèrpret o de recepcionista. Al-
gú s'imagina un cambrer d'un hotel
d'anglesos demanant a Rahasco que
defensi el seu dret de parlar en catella

a Mr Smith?).
Pear ja sabem que l'únic que vol

Rabasco és mantenir la seva situació
de privilegi monolingtie que ens obi
cra als altres a ser bilingües, bufar• , "
foe d'un pretès con Mete, remenar la
merda d'uns aiglies tèrboles on fa
anys que pesca vots i poder a qualse-
vol preu. La vella, ancestral, fotuda
rutina.

* * *

Rutina, també, la vella malaltia
del men fotisme i la desmobilitzaciú
panxacontenta: al C.P. Jaume Ill els
nins ja van a escola a unes aules a mig
rehabilitar, a l'espera de l'adveniment
d'una promesa pressupostaria, i ja te-
nen menjador. En conseqüència, els
centenars de pares que assistiren a les
assemblees de l'època conflictiva han
desaparegut i tornam a ser els 60 de
sempre.

Per cert. M'alegra que ramie Ma-
nolo s'hagi decidit a exposar habi-
tualment els seus punts de vista des
d'aquesta revista. Punts de vista i ac-
tituds amb els quals, però, discrep so-
vint. Per exemple en les acusacions
de presidencialista a una Junta de
l'AMPA que ha convocat tres As-
semblees en cinc mesos, comptant els
tres de vacances. I clue, a la darrera va
rebre el suport unanime dels assis-
tents. Corn discrepava el mes passat
d'un intervenció que demostra, al
meu parer, que el bon an -lic segueix
preferint la dubtosa dialéctica de jut-
jar la realitat des del dogma, i actuar
des de la recepta conceptual i retòrica,
a la més vitenca i difícil dialéctica
d'analitzar el dogma des de la realitat.
Pear tot són punts de vista, discrepa-
hies. Com es un punt de vista pensar
que la trajectória d'una persona, per
exemplar que pugui ser, no justifica
l'argument d'autoritat, ni valida una
actitud equivocada, ni substitueix un
passotisme o un cemode ara jug, ara
no, per molts d' arguments que s' hi
aboquin.



El que és també un let innegable,
es que, tot i encara mantenir-se a ni-
veils infinis, la participació deis pares
a les recents eleccions al Conseil Es-
colar del centre s'ha multiplicat per
dos. Un let que reforça els represen-
tants electes, i ens hauria de servir
com esperó i recordatori de la respon-
sabilitat contreta.

* * *

Ara que el cap de fil ha arrossegat
la idea de responsabilitat, m'agradaria
insistir en una altra rutina. Quan algú
assumeix voluntariament un tasca clue
implica una responsabilitat, la cornu-
ni tat ha de ser agraïda, ha de tenir en
compte les ficultats i particularitats
de cada voluntarisme, però té dret a
no ser enganada, a que, no li donin gat
per liebre ni figues per Ilanternes.

D'especial responsabilitat és la
lei na d informar, de mostrar a una so-
cietat la seva pròpia fesomia, o una
fesomia seva que es tendeix a identi-
ficar amb la realitat. Pari, novament,
de la Tele-Llucma. M' hi mou la visió
d'un reportatge de la inauguració a
Palma d'una fira de vestits de nuvia.
Que ja tractaven els mitjans de cumu-
li ead() insulars i que, cm sembla, no
té més interes local clue aquest: la
inaugurava, des del seu "pluriem-
pleo" el bade. El fragment de repor-
tatge que vaig veure era un espot
mostruós de Gaspar Oliver. Cosa que
no passaria de l'anècdota si no fes
més evidents les sisteilMtiques ig-
norancies i ocultacions d'al tres reali-
tats per part de la Tv Local. Per exem-
pie d'actes culturals o organitzats per
col.lectius poc afins o obertament
contraris a l'actual majoria.

I es una Ilastima, perquè així la tv
llucmajorera va censurar o silenciar
una conferència clue (ai!) organitzava
el PSM. La pronunciava un arquitec-
te, el nom del qual no record, i que
treballa a l'Ajuntament de Palma. I es
una IFistima perquè, si l'haguessin
poguda veure i escoltar, molts de
Llucmajorers haurien sentit in forma-
cions i rellexions importants i sorpre-
nents sobre una materia que ens afec-
ta el viure i pot decidir com serà en
molts d'aspectes el Llucmajor del fu-
tur. Es parlava d'urbanisme. De coin,
per exemple, la planificació vigent
permet augmentar la població muni-
cipal fins a cent-cinquanta in perso-
nes. 0 com el creixement desaforat
del cinturó constaner d'urbanitza-
cions interconnectades entre elles i

mal comunicades amb el centre teòric
del municipi és un factor que afavo-
reix que aquestes acabin demanant la
independenia o, corn a poc, i aim') ja
és un fet, que cl desequilibri de po-
blacions faci del nuch veil de Lluc-
major un suburdi subordinat a les ur-
banitzacions. L' impacte de l'autopis-
ta clue començaran, si no hi posam re-
mei, abans d'un any, o la massa in-
gent d'un polígon industrial projectat
com un gegant són qüestions que ens
afecta d'aprop, com ens afecta la re-
llcxió que fa dependre bona part del
futur de la vila de la dotació d'unes
in fraestructures, esportives, de zones
verdes, educatives, saniGiries, cultu-
rals, de les quals ens patim un deficit
histèric i alarmant. La tv local no hi
era. Sempre hi ha excuses. 1 l'omissió
sembla més greu donada la proxi initat
d'una reform del PGOU clue, donada
l'empresa a que s'ha concedit a dit,
em fa patir molts de Huc in ajorers
conscients i preocupats pel futur.

Demanau-ho, si no, als veïnats de
Bahia Soul que han vist que a una ro-
tonda els creixien uns edificis clue no
estaven prevists quan ells s'hi ins-
tallaren, i hi invertiren part del seu
futur, que han anat al Delensor del
Pueblo, que ha admés, de moment,
iniciar l'expedient.

Tele Llucma, mentre, prefereix
seguir amb l'estil que, ja fa temps in-
dicava aquell lastuós i extens repor-
tatge sobre una paella ciels joves del
PP. Com si les por all() que és, preci-
sament, la sang del progrés, de la vida
mateixa de les CO1111,111 i tats: el debat, la
divergencia, la puluralitat. Com si
fessim nosa aquells Ilucmajorers que
volem inventar futurs distints. Llepar
el cul al poder és també una vella,
massa habitual i no sempre desinte-
ressada rutina ciel nostre massa esca-
livat poble.

Malgrat tot, perè en nn noria, no
tan aclaparadora Coln alguns voldrien,
silenciats o marginats, aquests Hue-
majorers hi són. Hi ha altres Llucma-
jors, baix de l'encimentada de les
consciències, malgrat els vicis que
manifesta i mostra el mecanisme cec
d'una majoria pactada i gens dialo-
gant.

Aquests dies al Casal Solleric de
Palma, a l'exposició Art i Poesia,
compartint llubit amb obres d'artis-
tes pkistics i poetes coin Miró (aquel
que va ser marginat a l'aiguavés de

darrera a unes Fires locals) o Robert
Graves, hi he tornat a veure els fami-
liars productes d'aquella realitat de
somni que foren les Edicions Atavi-
ques. Mentre, al Recreatiu, centenars
de persones van veure l'espectacle En
Toni Mig Dimoni de Cucorba, i els
membres d'aquest veterà grup de tea-
tre i animació quedaren sorpresos
d'una feta reveladora: és la primera
representació de l'espectacle que fan
a un pubic sense ajut de l'Ajutament.
Ja ho veis, velles Raines que no ole-
guen de tot la vicia, pea) sovint la fan
mes

* * *

Tantes rutines que rovellen lapa-
ciència, el seny i l'esma d'aquells
que, mes per necessitat que per gust,
per no fer el sord a toixarrudes veus
interiors i evidències encara més ca-
perrudes, ara si i Ilavors també, ens
engrescam en batallestes i campanyes
incessants, atilt) més risc que glória,
amb més cansament que CA it.

Tant que arriba un punt que, a
força de combatre les velles pudridu-
res de sempre, acabam passant pena
de no escastellar-nos en excés en un
diseurs que podria acabar sent víctima
de la necessitat que n'apreciam. Si es
tracta d'injectar vida, de combatre ve-
rins ancestrals i paràlisis feixugues,
cróniques, que ens Ilasten el conviure
i ens hipotequen el futur, s'ha d'anar
ben til Is espolsats i fora son, evitant
que la rutina de la Iluita s'encomani a
les nostres veus, als nostes habits de
pensar en crític. Per molt que ens pu-
gui cohortar l'ego i acompanyar que,
de tant en tant, algú ens digui, venga,
endavant! dona branca, que és ben ne-
cessari!.

No es tracta tan sols de donar
branca i divertir un auditori que es sap
marginat, obligat, putejat per un po-
der gris que no es té en compte i per
això s'identifica amb algú a qui, pot
ser, identifica com un ciels seus. Es
tracta, sobretot, cl' esmolar espases
d' imaginació, bisturins d'observació
per tal que aquest poder vegi que cl
seu Haut() queda destapat sota el bany
d'or passat per Manacor. Es tracta de
mostrar la diafanta realitat d'altes vi-
des possibles, implícites en aquesta.
De traçar itineraris no exempts de
magia, trailers de somni. 1 això re-
quereix serenitat, rigor, un bon equili-
bri de fredor i calentor.

Sense això, el clue voldrien se pe-
drades contra els hivernacles de la ru-
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tina, Ilavors d'heura arrelant com cli-
velles futures a les torres d'un poder
que ben d'una histOria de miseria, i
vol perpetuar-la, poden acabar sent
bels de comparsa en I 'cstantissa i
peretua reposició d'un espectacle que
ja no mostra el món, els mks del
men.

Són aquestes consideracions, la
necessitat d'un temps per Ilegir més
que escriure, escoliar nies que parlar,
iairar niés que dir, les que fan neces-
sari, per pura coherenia, per rigor, per
disciplina, tancar per un temps la pa-
rada d'aquesta secció, tancar aquests
quaderns personals, fer que la reflexió
pública torni per un temps al seu na-
tural ambit silenciós.

*

No es sense certa recança, sense
certa nostalgia i inquietud que tanc
ara les pagines d'aquests quaderns,
que han pres el nom d'un malentès
heraldic: el Ilum major, i la constata-
ció d'un fet lamentable: sovinteja
mes, a la nostra torxa col.lectiva i co-
munitaria, cl fum que fa tossir, ensut-
ja i vela la mirada que l'aclaridora
liam clue revela camins ascendents i
convida a seguir-la sense por de tra-
velar o caure a paranys de mala cura.
No es sense recança perque, hi ha cer-
ta satisfacció narcisista, certa sensció
vertiginosa de poder, malaltissa, en el
fet privilegiat de saber que n' hi ha
que t'escolten i fins esperen les teves
opinions, els teus discursos de boig,

l'extravagancia ciels tens sol.liloquis
un tant il.lumintas, perú que sempre
han volgut ser honests amb el, lector i
amb ells mateixos, tan equanimes i
conciliadors com les cartes donades
han permes.

Ens troharem, i segur que no esta-
rem molt, a aquestes mateixes pagi-
nes, perO ja seran unes altres. En ha-
ver pres ale, en sentir-ne la urgenica o
entendre que s'ho paga. Però també
sense l'excusa i el pes d'una rutines
que, afegides a altres qüestions per-
sonals que no venen al cas aconsellen
ara mateix certa circumspecció, la
disciplina del silenci a aquest apre-
nent de cronista.

* * *

Ara, mentre una empresa de casi-
nos de Las Vegas, pet-6 sense Sharon
Stone, vol instal.lar negoci a S'Are-
nal, pot ser perquè no s'apleguen que
no s'assemblin, a quatre passes d'ami
paisatge que fou ha bilitat per la magia
i enriquit per la Ilegenda, i que ara fa
II àst imita, ni al per l'urbanisme har-
bar que patini, per l'incivisme i la in-
cúria, pels fems i
els ahocaments,
per la pura i bruta
merda contem-
porània, la Torre
de Cala Pi s'esbu-
ca. Imagin sobre
la seva pell mal-
mesa I ' o r
d'aquests capves-
pres desembrins.
Escolt, el piano de
Hank Jones, el
contrabaix de

Charlie Hadden, el patrimoni de la
música religiosa tradicional dels ne-
gres nordamericans; música d'esclaus
i fills d'esclaus, feta de desesperació i
esperança, de dolor i pregaria, música
trista i balsam ica, fondíssi ma, tota
ella tremolor d'experiència humana,
que voldria deixar sonant sobre
aquesta pagina, la darrera per ara, que
es clou atilt) una image: la d'un co-
mellar als peus de Gracia. Com per
tin miracle, assejat i enrevoltat per la
barbaric xaletera, resisteix encara
com el poblet d'Asterix, quasi l'ora,
no del temps, de la història. En aquest
temps, en la darrera claror, Os tot blau,
gris, fins el verd d'alfines i
sembla cansat; però a una marjada hi
ilamengen coin torxes en una hora de
calma els colors hivernals de dos nia-
graners. L'arbre del men subterrani
dels grecs antics, l'arbre també de la
immortalitat, de la vida després de la
mort. En la pau d'aquest paisatge
Ilucmajorer ens asseim, lector, tu i jo,
a Ilegir a la darrea pagina d'aquest
quadern aquests versos d'Enric Sòria
a la seva ciutat: No pue escriure una
oda sobre tu./ No et deixes i no on
deixes, churn mewl,/ e.vtimada i ho-
rrible, inhòspita ciutat/ on em trobe a
ma casa./ Quail rhages enderrocat
tots els racons,/ quail hages soterrat

reducte/ d'humonitat que JO-
res,/ quan t'hages tifonot tan dins de
tu/ que ja sigues una altni, una ori-
gen,/ sense record Ili ii,mores./ Quan
Ilages acomplert, a fi de comptes,/ el
designi que et mou i que no saps./
Quoit sigues, a la Ji, verge i estèril,/
oh puta ciutat meua,/ Hamm ja res-
criuré el cant que mereixes. •

hnatges gentilesa de C.0 Sa Nostra
RAFAEL ZABALETA
El nutatiógraJO de Hofwijch
Serie: Enemigo segundo EL DEMONIO
Aigua/ori
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Contesta a la junta directiva
del CN s'Estanyol

Bernat Ramis

Un cop liegicla la vostra carta pu-
blicada a "Ultima Hora" del proppas-
sat 13 d'octubre, arrib a la conclusió
que tots heu vist moltes pellícules de
N. Ibiltlez Serrador, especialment
aquella sèrie titulada "Historias para
no dormir".

Ja se que no acceptau consells,
pet-6 es d'homes formals comptar
sempre les veritats en Hoc de crear
motius per eludir constestar les cartes
adreçades al vostre President, concre-
tament a la meva del 8 del passat mes
o inventar-se palícules amb l'objec-
tiu que la gent cie s'Estanyol i de
Llucmajor caiguin en el clubte sobre
que té la raó.

això es per aquests motius:
1- Es cert que en la ineva carta no

vaig fer constar les meves dades per-
sonals, per la senzilla raó que -si ho
feia- m'exposava que vosaltres co-
mençassiu en expedient sancionador
contra la meva persona. I no es el ma-
teix aquest expedient que el discipli-
nari, perquè aquell des de l'inici con-
té un resultat condemnatori.

Prova que els expedients que tra-
mitau contra companys són condem-
natoris, es cl resultat que tots estan
donats de baixa, per la senzilla i única
raó d'exigir l'acompliment dels nos-
tres Estatuts perquè el seu desig es
afavorir el Club, la qual cosa no es
del vostre agrat ja que fins i tot obli-
dau que el Club es cie tots els socis i
no un provilegi vostre, tal i com estau
demostrant amb les vostres arbitràries
i autoritàries decisions.

2- Els vostres continuats insults i
qualificatius dels que us n' ufanau, no
mereixen ser tenguts en compte, per-
clue demostren molt poca educació i
un absolut desconenixement de la ve-
ritat quan proclamau que ten ini alter-
cats amb altres companys socis i a
mes, amb veïnats de s'Estanyol, quan
un consta que molts socis ens donen
suport exceptuant un grup ben reduït

que us aplaudeixen, i que dels
no podem queixar-nos-en.

3- Es cent que alguns socis conci-
xem part dels greus problemes que té
el Club a causa del mal procedir del
vostre President amb al vostra total
conformitat, i tambó sabem dels nom-
brosos plets que estan pendents als
Tribunals de Justícia per negar-vos a
complir els Estatuts i el Reglament de
Regim Intern.

Verdaderament som nies de 100
els que som a l'oposició i comptam
amb els residents i estiuejants de
s'Estanyol, el nombre així resulta
molt superior: perõ també és veritat
que no tenim el suport d'aquells socis
que no viuen al llogater esmentat.

Ara bá, podeu estar tranquils, que
no sabreu ni el nombre ni les nostres
dades personals, a causa de l'amenaça
de l'expedient sancionador i a més no
volem figurar a la vostra creada Lbs-
ta Negra de socis corn ja passa amb
alguns companys.

4- Demostrau un total desconei-
xement de les heis des del moment
en què heu donat de baixa uns socis
de número que a mes també són pro-
pietaris de Hoes d'amarrada, quan als
llibres del Club consta que el vostre
president no en té (en no ser que l'ha-
gi adquirit durant cl seu mandat), com
també ha de constar que en aquells
anys difícils en que va estar a punt
d'embargar-se tots cl amarraments,li
va importar ben poc, al President, la
seva desaparició, perquè tan sols no
va fer cap donatiu d'una pesseta per
contribuir a salvar-lo.

I aquest socis de número tenen un
total dret de visitar al Bar-Restaurant
del Club, pequè, hi van senyors que
no són socis i, no obstant, se' Is tracta
educadament, tal i com s'ha de tractar
tothom.

Ah! i que consti clue ad nests com-
panys no són provocadors ni han estat
nomenats socis de número per la gra-
cia del "dit" del President que, quan
els va nomenar va evitar que s'in-

gressas el compte del Club la bella
suma de ales de 50 mil ions de pesse-
tes.

5- No és cert que tengueu contrac-
tats dos guardes jurats per tal de vet-
Bar les embarcacions, perquè cada
diumenge i dia de festa estan asseguts
a la porta de l'entrada del recinte clel
port, pendents que a algun ciels com-
panys que teniu a la Llista negra, se'ls
acudeixi entrar i aquests guardes hi
són per tal d'evitar-los l'entrada.

Un altre cop faltau a la veritat pel
que fa al motiu de la contractació
d'aquest personal.

6- I, per acabar, si el vostre mem-
bre de la junta, l'advocat Marcos Sas-
tre, que utilitzau als plets del Club,
tot i que no n' ha guanyat cap, encara
no ha cobrat els honoraris, no teniu
motiu per preocupar-vos, perquè un
cop que les Audències civils i penals
dictin sentencia, l'haureu de pagar ai-
xi com al Procurador i no oblideu els
advocats i procuradors contraris.

A la vostra carta, un altre cop fal-
tau a la veritat.

Per tot això exposat, continu espe-
rant respostes a la nieva carta del 8
d'octubre, com també esper que en
aquesta ocasió les vostres respostes
seran veritat.

1 com que les fotografies del vos-
tre President continuen penjades als
pals d'electricitat que hi ha a s'Estan-
yol, vull dir-vos que constitueix una
ornamentació singular en contemplar-
lo tan sonnent. •



CONSTRUCCIONS

LAMPINO, S. L.
• awaf

Especialistes en reestructuració
de cases antigues

C/. Nord, 9 - Tels.: 66 04 88 - 66 17 61 -660838

CARNISSERIA ° XAMITERIA
-.111d

ZANOGUERA
4

GARC IAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)

SOCIETAT
De color dels meus fanals

Nikitho-Niphongu

Del color dels meus fanals? Caaa... fillets!. Si hagués
duit fanals aquest dia, encara que haguessin estat els vidres
bruts o romputs m'haurien servit. Ara vos ho explicare.

Quail vaig acompanyar una neteta al flamant Polies-
portiu, per aprendre de jugar com l'Arantxa; des de mitjan
camí fins al camp hi ha fosca negra, a la nit, es clar; i com
que havia !legit aquesta secció de "Llucmajor de pinte en
ample", que fa menció que hi ha Hoes on sobra la il.lumi-
naci ó elèctrica i a d'altres en manca, vaig pensar que el clue
escriu aquesta secció tan divcrtida no deu tenir cap net per
acompanyar-lo a la pista de tennis, perquè sinó se n'hauria
temut que es necessàriament i imprescindible, posar-hi una
bombeta, encar que sigui vermella.

De tornada, comentanta les jugades and) la futura pro-
fessional, vaig pegar una puntada de peu olímpica a un es-
calonet (si el voleu veure, encara hi és, no me'l vaig en-
dur... es fort, i tant!) vaig ensopegar amh el peu esquerre;
cl dret, ja venia dc darrera i no havien tingut temps d'avi-
sar-lo, va voler fer igual, de manera que vaig pegar de ge-
nolls al terra (que no es terra, es portland, i amb gravilleta
molt tineta que es clava a la carneta); després vingueren els
colzes, i a la fi les mans, ben planes varen aturar que m'es-
clafi'is el nas. No se com va ser, pern la caiguda en degué
fer veure les estrelles, i amb la claror d'elles vaig veure que
estava estirada al terra, com un porter de futbol, pern sen-
se pilota. I no es podia posar dreta! la nieva neteta es va es-
glaiar i em volia aixecar, i jo h vaig dir que esperils un po-
quet perquè estava enrampada (per tranquil.litzar-la h vaig
dir que no era res).

Quan després de fer tots els números acrobtics cm
vaig poder aixecar, la nina em va dir, corn si es justificis
els seu ensurt: es clue jo, no vos havia vist (mitre mai pa-
ciri na...

L'endemà pareixia que m'havien clonai una pallissa.
Ara el que tengui orelles que hi senti.

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Di I luns, dimecres i divendres (9 a 14)

Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)

Divendres horabaixa (1630 a 2011)

Carrer Maim; 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR

NOTA
La mare de la meva neta, m'havia advertit amb delica-

desa, perquè no m'ofengués: anau alerta mannà amb el cot-
xe, que es perillós traspassar l'autovia.

De tornada d'aquest campionat, la filla em pregunti:
que, com ha anat?

- Hem pegar un xoc.
- A qui heu pegat?
- A ningú, no he pogut. •

El PSM i "La Nueva Vida"
Sra directora,

les informacions municipals de la revista que tan dig-
nament dirigiu són ta apreciades i precises que, per una
sola vegada, em veig en l'obligació de fer-vos notar que en
Ia crònica del Plc d'octubre hi figura un petit error: el grup
municipal ciel PSM til) va abstenir-se -com s'hi afirma- en
Ia votació relativa al solar de la Cooperativa "La Nueva Vi-
da" sin() que hi voti en contra. En aquest Ple volguérem
deixar clar clue, al marge de discussions jurkliques, el nos-
tre grup s'oposava a que l'Ajuntament cleixàs a mans de
particulars una propiciat que havia estat tan injustament
con fiscada als seus legítims propietaris: justament "La
Nueva Vida". Quedi constincia, dones, a manera d'aclari-
ment. Us agraeix la vostra atenció,

Antonillompart, portaveu municipal del l'SM. •
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Més control municipal a les obres
il.legals de foravila

Un que escoltava.-

- Ara ja s'ha acabat això de fer casetes il.legals a fora-
vila.

— I. que ha passat?
- Pareix que el hatic i l'Ajuntament que comanda, vol

perseguir els picapedrers que fan obres a bravi  ia en dis-
sables i diumenges, sense permís.

- Nomes els picapedres? I l'amo de la !Inca?
— Supès que també rchra, encara que (l'ai xò no en

parlen tant les autoritats municipals.
- Jo crec que es perquè si els picapedrers tenen por de

les multes, els amos no trobaran gent que vulgui exposar-
se a ser sancionat...

— Sí, perquè diuen que fins i tot els poden tancar a la
presó.

- No sera tant...!
— Saps que són tot això? Focst artificials del partit po-

pular, que vol resoldre un problema fent crides i espantant
Ia gent però que, com sempre, tant per manea de vigilancia
com per poques ganes de vigilar, tot continuara igual.

- Pentura es un avanç de la propaganda electoral muni-
cipal.

— Jo no seria tan malpensat, perquè quan les autoritats
se pronuncien d'aquesta manera, qualque cosa volen fer
amb aquest assumpte.

- No faran res, i els propietaris i els picapedres conti-
nuaran lent casetcs o xalets, malgrat hagin d'estar exposats
a la multa corresponent.

 Es que saben que els conve més pagar la multa que
no el permís.

- Si n'arriben a tenir, de permís,  perquè quan fan cases
a sèl rústic de menys d'una quarterada, no hi ha permís que
valgui.

— En no ser que vulguin fer un galliner...

- Jo cree que l'Ajuntament te molta part de culpa que
facin obra d'aquesta manera clandestina,  perquè si dema-
nes un permís per fer un galliner a una finca de  foray ¡la,
diuen que se necessita un panol de l'arquitecte i un de

apare ador.
— Es clar, i si un fa comptes del que costa aquest per-

mís, val més que no demani res i que faci el galliner en un
cap de setmana.

- O que demani pernns per fer un galliner i xalet.
— 0 que compri les gallines i els pollastres divendres,

a plaga...
- Direu el que voldreu, pea) la gent anira tiles alerta a

fer casetes sense permís...
— Sí, perquè no sera igual que els trilers de s'Arenal,

que amh un cop a la capsa, desapareix tot, pet -6 el material
d'obres, no es pot fer volar tan facilment.

- I ja que parlam d'obres, sabeu si ja han indemnitzat
els propietaris de la casa que fa cantonada amb els carrers
del Convent i de Ramon Llull, que per fer obra, n'han (l'es-
hue ar la meitat?

— No ho he sentit a dir, pet-6 cl que veig és que tot esta
aturat.

- Otte són, deu mil ions, que ha d' indemnitzar l'Ajunta-
ment?

— Més o manco...
- Idò supós que l'Ajutament no els donara, mentre el

propietari o propietaria no tomi allò que s'ha d'esbucar.
— Idò jo no ho esbucaria si no em donassin abans els

10 milions.
- D'una manera o ultra, com que sembla que es un pro-

blema resolt, supès que ben aviat el carrer quedara ben en-
dreçat.

— I podrem anar dret cap a s'Estanyol... •

expert
ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   
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- Sor Catalina Palor
2- Sor Bàrbara Mesquida
3- Sor Maria Adrover
4- Sor Teresa Vanrel
5- Sor Isabel Font
6- Sor Margalida Mascará
7- Sor Catalina Garau
8- Sor Joana Seguí
9- Sor Rosa Pomar
10- Sor Margalida Mas
I 1- Sor Àgueda Riera

Foto: Coloma Julià



TOPONIMIA

De noms j de floes (XXX VI)
Son Garcies den Ferratjans

o de Sa Torre (I)

En primer terme, les cases de Son Garcies den Ferretjans

C. Calviiio.
F. Jaume.
J. Jaume.
A.M. Monserrat.
J. Monserrat.
F. Mut.
Fotos: C. Julia.

Akins de començar la recollida
toponímica de Son Garcies volem
donar a conèixer uns trets històrics
de la possesió a traves de l'obra:
"Història de Llucmajor" de D. Bar-
tomeu Font i Obrador. Son els se-
güents:

Abans del s. XV es segrega de
Galdent s'Aljub Sec que en el s. an-

teriorment esmentat es convertira
en la tinca matriu de Son Gardes.

S'Aljub Sec en el segle XV va
canviar de propietaris, el 1414 era
propietat de Huc Bisbal i la seva
dona que eren nadius de S611er que
la varen vendre a en Guillem Puig-
server i a la seva dona pel preu de
quaranta Iliures censals a Pany i
entrada de vint sous.

1,'any 1453, era propietat de
n'Antoni i d'en Bernat Contestí i
tenia per limits: Alqueria des Mas-
roig d'en Bernat Contestí, Alque-
ria de Punxuat d'en Miguel Mon-
tanyans, ciutadà, Pla de Sant Jordi
i Alqueria d'en Miguel Vilardell.

El topònim de Son Garcies pro-
cedeix del llinatge d'un dels seus
propietaris. Sabem que l'any 1476
n'era propietari en .loan Garcia.

L'any 1493 era propietari d'en
Blas Garcia i en aquell temps tenia
corn a limits: Alqueria d'en Janine
Contestí dita Tie), Alqueria d'en
Bernat Contestí dita es Masroig,
Alqueria d'en Joan Garcia. Alque-
ria de s'AraRjassa i Alqueria d'en
Nicolau Mir.

En el s. XVI, en Joan Garcia,
propietari de Son Garcia de s'Al-
jub, en el seu testament ordena di-
vidir la ¡Inca, corresponent un tros
al seu germa Toni. Aquest tros rebé



1. s'Aljub.
2. sa Boa'.
3. ses Figueres de Moro.
4. s'llortet.
5. s'Hortal Nou.
6. es Figueral de Moro.
7. s'Hortalet.
8. es Figaralet de Moro.
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el nom de s'Aljubet (topònim dimi-
nutui típic de segregacions). En
aquest s'Aljubet s'hi construi una

torre, conservada encara avui en
dia, que ens permet identificar-lo
corn a Son Garcia de sa Mel o Son
Garcia d'en Ferretjans. Abans
també era coneguda com a Son
Garcies de sa Torre.

Després d'aquesta introducció
comencam l'entrevista a na Isabel

Ferret jans i Monserrat, nascuda a
Llucmajor el dia 20 de febrer de
1937 i casada amb l'apotecari Se-

bastia Gamundi i Garau que ens
parlara sobre Son Garcies de sa
Torre popularment coneguda corn

a Son Garcies de sa Mel. Volem

abans de res donar-los les gracies

per totes les atencions que han tin-

gut sempre amb nosaltres. Al Ilarg

de tota l'entrevista i visita que fé-

rem a la finca varem poder adonar-

nos de la gran estima que tenen i
senten per la cultura Ilucmajorera.
També feim extensiu l'agraiment a

les seves germanes na Jaumeta Fe-

rret jans i Monserrat propietaria

d'una part de Son Gardes i na Joa-

na Ferretjans i Monserrat, així com

als seus marits.

Que ens podriu dir de la vostra
familia?

La meva família era pagesa, dedi-
cada al conreu de la terra des de fa

més de quatre-cents anys i per matri-
moni va anar acaramullant unes guan-
tes finques que avui són de les meves
germanes o nieves.

Son Garcies compren actualment
dues finques, la part de baix, de na
Jaumeta, i la part de dalt, meva.

El padrí del meu pare, en Joan Fe-
rretjans i Salva, tenia la possessió de
Son Ferretjans per haver estat l'hereu
i les seves germanes reberen trossos
com la Ilegítima, quan es va casar
amb Na Catalina Gardes, aquesta
aporta Son Gares, finca de la qual
era sa madona.

Son Font, era de la nieva padrina,
per part de pare, na Bet Gijells i Ra-
hassa.

Son Guardiola era, per herencia
de la meva padrina, per part de mare.

On es trobaven les posades de
les finques?

A cada una de les finques més
grosses que tenia la nieva família,
corresponia una casa dins la vila per
allotjar-s'hi quan els convenia.

Son Font, tenia la posada al Pas-
seig n°39, avui és de na Jaumeta. La
posada de Son Garcies es troba a sa
Punta n'35, carrer Jaume Il, on ara
vise i, la se Son Ferretjans es al carrer
de Gracia n°13, davant Can Sebastia
Vidal, a l'enfront del carrer de Sant
Antoni.

Que recordau de la vostra pa-
drina?

Sempre la record, nom ia Bet
Gtiells i Rabassa i era una dona d'em-
penta, en un temps en que la majoria
de dones es quedaven a ca seva. Era
ella la que duia el cap davant i la que
donava el dret al meu pare, en el ma-
neig de les finques.

La seva infantesa i joventut les
passa a Son Font treballant al camp,
com si fos una jornalera més, sembra-
va xítxeros, entrecavava les faves, i
ho feia perquè li agradava dur aquell
maneig.

Es va casar amb en Tomeu Ferret-
jails i Garices, que tenia tres germans
i una germana: en Jaume, que després
seria l'hereu de Son Ferretjans, cn Jo-
an. que es va fer capellà, na Margali-
da, que queda fadrina, i va ser la ma-
dona de la posada de Son Garches i
en Toni, que se'n va anar a Barcelo-
na. Els de Son Garcies, eren d'una al-
tra pasta, d'un altre nivell social, els
agradava viure hé, anar esquena dreta,
no fer cap feinada. Vivien de la finca
i de la renda dc Son Ferretjans. Tots
els al.lots anaren a escola als Frares
de Baverall, a Llucmajor.

Des d'un principi, els meus pa-
drins, visqueren a Son Gardes. Ella
era molt feinera i li agradava fer i ma-
nar les reines del camp. Aviat va fer
moure aquella gent i més d'una ve-
gada sentiren dir al pare dcl meu pa-
drí -Aquesta dona que has duit ens
inalari de feina, ha vengut massa fel-



Isabel Ferretjans Monserrat

TOPONIMIA
nera-. La primera que va moure va es-
ser fer fer la cisterna prop de les cases
ja que tins aleshores, treien l'aigua de
l'aljuh de la finca del costat del qual
tenien empriu i dels abeuradors del
bestiar. (Això in' ha fet creure que en
un principi aquestes dues lingues eren
una tota sola).

Van tenir dos fills, el meu pare,
en Joan Ferretjans i Giiells, i una nina
que va morir a la in fantesa. Cree, que
a la meva joventut, havent estat la se-
va primera neta, vaig substituir en el
seu cor aquella tilla que havia perdut.

Quan mon pare tenia dotze anys
es va quedar viuda i des de les hores
va ésser la que duia la veu camant.
Visqué a Son Garcies fins a la mort
dels pares del men padrí i després a la
posada de Son Font, linca de la quai
era la madona. Quan ma in  i mon
pare varen haver arreglat la posada de
Son Garcies, després de la mort del
conco capelki i la de la tia Margalida,
ella va veure que feia falta perquè la
nieva mare començava a no trobar-se
be i va venir a viure amb nosaltres.

S'aixecava a tiene d'alba, no se-
rien mes de les cinc i mitja, anava a
missa primera i després ens cridava,
primer, al meu pare -"Joan, Joan, ja
l'hora, aixeca-t, aixeca-t", i, a conti-
nuació, a mi, els dies que no tenia es-
cola. Seguidament berenàvem de so-
pes amb hei. Després, ana) dos mis-
satges mes, partícm cap a les l'inclues
ami) el carro, cada dia a un lloc o a un
altre: "El dilluns i els dimarts a Son
Ferretjans, els ditnecres a Son Font,
els dijous tornàvem anar a Son Fe-
rretjans, els divendres a... i els dissab-
tes a pastar i a caçar a Son Gardes".

Com era la feina en aquell
temps?

Sempre teníem gent fent feina a
una o altra possessió i nosaltres hi
anàvem a ajudar-los perquè retes. El
meu pare ens contava que els primers
di tiers per millores van sortir de la
venda d'un sementer de quaranta
quarterades que rebia el nom des Ba-
rrancons, de la part des Barracons que
arriben al Torrent de s'Aranjassa.
L'hi comprà el senyor de Son Monjo,
que era n'Estrany, un sabater. Amb
aquells doblers es feren les primeres
reformes a Son Gardes i a Son Fe-
rretjans que mon pare havia rebut en
herencia del conco en Jaumc, que mo-
rí el 15 de febrer de 1.993, i que fins
flavors havia estat arrendat a la famí-
lia Artigues, en Sebastia Artigues hi
va estar molts d'anys en aquesta f in-
ca.

A Son Gardes hi vivicn uns am it-
gers amb eis seus titis que també tre-
ballaven a la l'inca; un es dedicava a
les ovelles, un Mire feia de garriguer,
etc. Després Limbe hi havia gent que
venia a fer feina per temporada: es-
motxadors, parededors, talladors de
llenya, ... Mon pare i la nieva padrina
ajudaven i dirigien aquelles feines.

Es important parlar de la feina que
sabien fer actuelles dones, pastaven,
tenien cura ciels animais, manaven el
carro, formatjaven, fil ave  la llana,
feien jerseis, cosien les l'aides, els da-
vantais i les marineres. Eren molt tre-
balladores, i servien per dirigir el tre-
hall de la finca.

Quines millores féreu?
En aquells temps de millores es

varen aixecar la majoria de parets,
va treure pinar i garriga, els grans se-
menters es feren tangues i molts &cils
es sembraren d'ametlers. Era la pa-
drina la que punyia mon parc i feia
anar la cosa, dient-li -"Joan, no hem
de fer el beneit, hem de treure garrida
i sembrar ametlers, perquè vemits
com podreu viure dels ametlers, vol-
tros i ses nines"-.

Què ens podríeu dir d'un altre
membre de la família?

Del conco en Jaunie, el gernva del
men padrí, vos dire que durant tres o

quatre anys va ser l'apoderat o l'ad-
ministrador de la Ii mica de Son Serra
de Marina, propietat d'en Joan Mas -
sanei, que després va ser el bathe de
Ci mat. Els doblers que guanyt en
aquells anys els gastà fent paret per
tancar la l'inca de Son Gare ics a la
part de la carretera de Chutai.

Quin noms de sementers conei-
xeu de Son Careles?

Davam les cases hi ha es Semen-
ter de s'Era, després sa Vinycta que
es quadrada i petita. A prop hi ha
s'Hortet, amb un aljubot molt gros,
on hi sembravem Ilegums i verdures
per al consum de la casa.

Es Sementer des Torrent() es sa
Pleta Nova, el meu pare ens deia que
mai no hi havia vist pins en actuel!
Hoc però sí que hi havia ullastres i
mates, ara n' in ha alguns. En aquest
hi ha les marjades de paret seca que
aguanten la terra i les restes d'una sit-
ja, de quan tregueren la garriga, da-
vant es Scstadossos. La terra es la
mes bona pet-6 ara fent clots ci' aine-
tiers amb la iMiquina Cs on han trohat
mes fort.

Sa Tanca Redona que te denou
quartcrades, abaix és maresot; creiem
que rep cl nom per la seva forma.

El millor pci blat es sa Mata Ne-
gra, un seinenter nou on cl parc va



Torre de defensa

treure la garriga i va sembrar ame-
tiers i figueres, record que manava fer
els clots de quatre pants i després
acabaven la leina amh un tros de ba-
rrobí i a la mala.

Es Mitja Gran, es una altre se-
menter gran i mares& que es troba a
la partió de Son Mandívil i Son Gar-
cies de l'Amo en Agustí; hi ha garri-
ga d'ullastres, estepes i mates i attic-
tiers més antics.

Sa Mata Negra esta dividit en
dos, sa part de dalt ben poblada
d'ametlers i figueres i la part d'abaix
més poc poblada. Abaix es maresós
però mes fort que sa Tanca Redona.

Dins Son Garcies de na Jaumeta
hi ha:

Es Pletó que es una tanca amh
ullastres i pins on amollaven bestiar.

Sa Marina de Dalt am h trossos
d'ametlerar.

Sa Marina de Baix que te molt
bona vista cap a Ciutat.

Què ens podríeu dir de Son
Gardes?

Son Garcies arriba a sa Coma
Pregona, al torrent que hi ha abans
de Son Monjo.

Sempre varem anar, en aquells
anys, a pastar a Son Garcies, ens
dúiem la pasta amb cl Ilevat posat.
Record que cl meu pare, per por que
Ia hístia Ilanegas damunt l'asfalt de
sa Carretera de Ciutat anava a voltar
per ses Puntes de Galdent i després
tot dret cap a Can Cura, hen davam,
agafàvem la carretera, i poc a poc,
per sin venia un cotxe. Quan arriba-
vem a la possessió, el meu pare aga-
fava l'escopeta i amh les cusses par-
tia a caçar, hi havia una bona cacera.
Nosaltres, les clones, anth ajuda de la
madona, comencavem a fer el pa per
a tota la setmana, també fèiem galle-
tes d'Inca, amb un tassó petit com a
motto per a donar-li la tbrma desitja-
da i amb unes agulles l'hi estampa-
vem un dibuix, res, quatre forats. Si
hi havia lestes, Nadal, Pasqua,...,
unes ensaímades enrevoltillades, amb
pasta, llevat, ou i sucre. També fèiem
alguns barros dels grossos per fer
dolces.

Hi formetjavem, hi feicin les ma-
tances i era el lloc on teniem l'hortet
amb verdura per a la casa.

Les cases de Son Garcies tenen
mes de cent-cinquanta anys i nosal-
tres hi férem una reforma. La torre
de defensa crec que te uns quatre-
cents anys.

També hi havia sa Boal que era el
lloc on tancaven les egües i els po-
Ilins fins que els duien a fit - a.

Es sistema de conreu era rotatiu
amb guaret, cada any es sembraven
dos o tres sementers de cereals: Nat,
ordi i civada; Ilegums: laves, xítxe-
ros i Ilenties; i pastura pel hestiar.

A i nés de setanta o vuitanta ove-
lies, hi havia unes guantes egües que
cada any criaven uns pollins que mós
tard eren venuts a fira. També hi ha-
via porcs i aviram per a la casa.

A la possessió també hi ha un tbrn
de calc;., a l'altre part de la carretera
dins la part de Na Jaumeta. Una pe-

drera de marès i les restes d'una sitja.
A un racó, devora la paret, hi ha

un grupct de quatre o cinc alzines.
Dins Son Monjo, a sa part de da-

vant de la nostra finca, el meu pare te-
nia una barquera de dotze quartera-
des per unes set o vuit ovelles o ca-
bres. La renda que feia, per a la pas-
tura, era amb anyells i no amb do-
biers.

Cree que el marCs de les cases de
Son Garcies sortí dc la mateixa finca.
•



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

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.

MASSANELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45
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D'ofici ...Mestre de Paret Seca (II) 

Antoni Garau Pastor "Pansa"
Celso Calviiio
Franc Jaume
Joan Jaunie
Fotos: C.

Coln es comença una
paret?

És molt imporant que
una paret tengui uns bons
fonaments, si no te escom-
bres haviat es a terra.

I,a paret comença mar-
cant, l'amo, per on la vol.
Després es posa la ginyola i
amb el bec, el càvec i la se-
nalla es va retirant la capa
de terra fluixa, un pam o un
pam i mig, això a terra plana
de conreu, i ja es pot co-
mençar a col.locar les pe-
dres grosses d'abaix seguint
la línia que marca cl fil. Pri-
mer la cantonera, que hem
adobat a dues cares amb el
picó i el martell, despres,
cada deu o dotze passes, una
altra de grossa, adobada a
una cara i que ens clonari
seguretat amb la fcina, en-
tre elles, altres pedres sempre de
caire, d'aquesta manera la paret serà
mes forta. El gruix i l'altura depe-
nen de l'amo, el mateix que el tipus
de paret i Pacahat: esquena d'ase,
encadenat, doble encadenat,....

Les parets les feim amb peu de
murada, es a dir, mes amples de
baix que de damunt i anam col.lo-
cant les pedres de grosses a petites,
si be quan es encadenada, ja deixam
les millors per fer la corona, després
les adobam amh el picó i amb el
martell. Tenen cara bona a cada part
i al mig s'omple de macada i rehle.

A les torrcnteres o a la galta de
la muntanya les parets han de tenir
mes fonaments, quatre o cinc pams,
i per una part han de tenir talús i
l'altra ha d'estar a plom, per poder
aguantar la forp de la terra i a ve-
gades dc l'aigua.

Els marges que són per a separar

dues veles de diferent nivell, també
els fe,im amb talús, si he són parets
només amb una cara bona. De mar-
ges, mes que fer-ne n'he arreglats
uns quants al puig de Randa, a Can
Martín, a Son Garau (amb en Felip
Cuera), a la Marina, a ses Comes .

Quines són les classes de pa-
rets que feis?

- La paret toma: es diu amb
aquest nom perquè és molt bona de
tomar, basta una sempenta per tirar-
la a terra. La forma de fer-la es po-
sar una pedra damunt l'altre, les
grosses abaix i anar pujant. Es fa
molt aviat però sempre hi ha ente-
rrossalls. A una finca, devora Go-
mera, hi ha mes de seixanta metres
d'aquesta paret feta meva.

- La paret d'esquena d'ase: la
forma de fer-la consisteix en posar
les pedres mes grosses i millors

abaix, ja que han d'aguan-
tar fort. Les pedres es posen
per ordre de grossària, pri-
mer les mes grosses, des-
pres les mitjanceres i final-
ment les petites. Quan arri-
ben a damunt han de fer
l'esquena d'ase, i per això
empren les que no han ser-
vit, que són les mós petites.
L'esquena d'ase per estar
Ilesta ha d'esser referida.
Les proporcions són: d'al-
tura un metre cinquanta,
d'ample abaix un metre i
damunt quaranta centímen-
tres, després ve l'esquena
d'ase d'uns vint a trenta
centímentres d'altura.
- La de cadena que era qua-
si igual que la d'esquena
d'ase, es diferencia en què
no va referida i les pedres
mes grosses es posen da-
munt; fent una corona,
aquestes són rectangulars i
a la part superior estan arro-
donides. Les mides són: un
metre cinquanta centímetres

d'altura per un metre abaix i qua-
ranta centimetres a dalt. Les pedres
de la corona fan d'uns trenta a tren-
ta-cinc centimetres d'altura,

- La de dos encadenats o doble
encadenat es mes ampla que l'ante-
rior i fan dos encadenats a damunt.
Les pedres de la corona han de ser
quadrades, cosa que es fa amb el pi-
có, martell amb punta, i amb el mar-
tell de tall. Sol tenir un metre cin-
quanta d'altura, un metre trenta
abaix i uns seixanta centimetres da-
munt. Les predes de la corona fan
d'uns vint a trenta centímetres d'al-
tura.

Amb el mateix tipus d'encade-
nat hi ha la d'encadenat cabrer o co-
nillera  comença amb "un peu de 
murada" i quan arribes a damunt en
lloc d'anar a plom acaba sortint cap
a fora la darrera pedra. Aquesta ha
d'asseure plana i hen ficada, no hi
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pots posar un rnac perquè sinó tom-
baria. La paret que comença amb un
metre acaba ami) un gruix de qua-
ranta i després hi va una pedra d'uns
cinquata-cinc o seixanta centíme-
tres. A Llucmajor, en trobareu a sa
Marina, a s'Aliga d'abaix, de l'amo
En Tomeu, són parets fetes pel meu
pare. Aquest tipus de paret atura els
an

- La paret verda, ahans la feien
amb fang i posteriorment la fcien
amb picadís i poriand. La paret feia
60 cm. d'ample i posaven una fila-
da, Ilavors terra que fos cap verniell 
i la porgaven. Ahaix de cada pedra i
al mig del reble hi posaven d'aquest
fang. Ara per fer-ho s'empra pasta
que no sigui forta. En aquesta es po-
sen les pedres de pla.

També es feien parets de tapiot i
mares. Aquestes les feien moltes
vegades l'amo de la finca o bé a es-
carada.

Ens podríeu dir com es fa un
safareig?

El que he fet, són les parets del
safareig i a molts la part interior era
de marés. El safareig de ses Pedre-
res de Can Jaume o el de Can Pola,
són leina meva. Avui, amh el for-
migó, la meva feina es lOrrar-lo de
paret seca per fer-los guapos.

Les parets del safareig estaven
fetes amb talús d'un vint-i-cine o
trenta per cent la part exterior i a
plom a la part de l'aigua. Antiga-
ment es referien milli fang de call
vermeil. Record, el que vaig fer a
Can Pola, amb mestre Tomeu Creus
que anava darrera posant fang, ja
que encara no s'emprava formigó.

- Les eines més emprades eren:
La ginyola, el martell, el picó

per adobar-les ja que moltes vega-

des del martell com aquell que din
se'n riuen; la picassa, es com un pi-
có molt gros, quan cau esbuca, la
nostra pesa nou quilos i a mi
m'agrada ¡lies per forjar una pedra
que el martell; les cines petites mol-
tes vegades espenyen. Si vas a fer
pedreny del Puig empres niartell en
punta en forma de picó, li dei nu pi-
easso si vas a sa Marina martell en
tall.

També empram cl parpal per
moure les pedres. De paipais en te-
nim unes quantes de mides i a la
nostra feina ens fan molt de servei,
els empram com a palanca per dur a
Hoc les pedres mes grosses o per
moure un poc una pedra coi. locada.
El punt de la pedra on col.locam la
punta del parpal li deim toc, és on
trasmenten la nostra força que fa
que aquesta es mogui.

Quines altres feines hen fet?
He arreglar i noites harraques de

niter, de calmi) i de caragol o curu-
cull que, amb el temps i la humitat
s'han fet malbé.

Per a les barraques de roter i
carro a Ines de pedres i fang, de call
vermeil, he emprat ullastre tallat a
l'hivern en Iluna vella, quan
dormint, ja que a moites he vist
l'embarrat i la jàssera d'ullastre de
quant les feren. Aquests Opus de ha-
rraca té les parets amh cara bona a
cada part i entre les dues tires de pe-
dies hi col.locam reble. La tira exte-
rior te talús cap a l'interior i l'inte-
rior s'aixeca a plom. L'altura per-
met que un home estigui dret. Hi ha
molta feina per fer a les predes can-
toneres, que estan treballades a dues
cares, als hrancals del portal i a la
tapadora. Per tapar empram Hoses
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primes, fent teu I ada, dam Li nt hi
col.locam fang que cobrim amb pols
del canil.

A l'interior de la ban-aca de roter
hi ha un caramull de forats i rebus-
te ls que servien per guardar infinitat
de coses. A algunes hi ha cisterna, i
a totes, una menjadora per a la hís-
tia, on hi cabia el morrió i la senal la
per a la palla.

Les harraques de caragol o curu-
cull tenen forma circular o rectan-
gular i són per al bestial ., quasi sem-
pre per als pores. Les parets són un
talús cap a I'Mterior i quan s'arriha
a l'altura desitajada empram lloses
clue van tent anells cada vegada més
estrets fins clue només queda col.lo-
car la clau. Damunt les lloses hi
col.locarem la terra i la pots que no
deixaran que l'aigua hi entri.

També he arreglat síquies pare-
dales aixecades com a un marge,
amb talús i una cara bona. La seva
funció era drenar el Hoc i conduir
l'aigua. Prop de les Piquetes del Pe-
lag, vaig arreglar la dal -rent.

He paredat pous quan aquests
s'han fet en zona de terra fluixa i
l'amo no vol que un dia els costats

s'eshuquin.
Algunes vegades he let escopi-

dors. Aquests són de pedra viva
adobada d'uns 40 o 50 ems d'alçada
i d'uns 25 ems d'amplaria a la base.
Serveixen per a guardar els baixos
dels portals de les fregades de les
rodes dels carros.

I a sa Marina tambO, he tapat bas-
ses aquesta feina es fa corn a les ha-
rraques dc caragol. encolcant les
pedres, unes damunt les altres en
cercles cada vegada més estrets i
que acaben amt .) una sola pedra ano-
menada clau o tap. •



CULTURA
Llibres que in 'agraden

Mallorca durant La Guerra Civil
(1936-1939)

Maties Garcias

Josep Massot i Muntaner és un
mallorquí que va ingressar a l'orde
benedictí de Monstserrat, on viu i tre-
balla en hé de la história i la cultura
catalana. Dic ai xò perque la seva la-
bor investigadora en materia históri-
ca, cultural i literària és ampla i de
bon gruix qualitatiu: ara edita llibres,
suara publica investigacions, i men-
trestant dirigeix les publicacions de
l'Abadia i duu al capdavant la revista
ir in vestigaci6 "Randa". En poques
paraules, no para.

Fa poc, cl pare Massot ha tret un
nou volum especial ment indicat per
tenir una visió global i succinta del
que varen suposar els tres anys de
guerra civil per a la societat
quina. Aquest volumet (tan sols té 64

iligines) fa el minter() 1 del Quaderns
il' História Contemportnia de les Ba-
lears i dun per títol el mateix que el
present article. Aquesta iniciativa edi-
torial és d'Edicions Documenta Ba-
lear i compta amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca i de la
Caixa de les Balears "Sa Nostra".

La tesi dc Massot -en aquest vo-
lam divulgatiu i en els dtres estudis
que ha &diem al tema- és que el con-
Hide no va passar de puntetes per
Mallorca, sin6 que ta ni  Ia va sacse-
jar profundament, tot i que no s'hi re-
gistraren grans esdeveniments
bèl.li cs. Així, ens anam fent una idea
del que va passar els primers dies de
Ia sublevació militar, de com el Lle-
vant mallorquf va esdevenir zona de
guerra, de la repressió contra els es-
querrans i els nacionalistes, dc l'arri-

hada del comte Rossi i els aviadors
italians, del paper de Mallorca com a
base per a bombardejar la península i
de l'actitud de l'Església.

El Ilibre es tanca amb una crono-
logia i una bibliografia, a més d'una
seria de documents complementaris.
Un d'aquests documents és el poema
que Miguel Ferrà va dedicar -sense
citar-lo, òbviament- en to rctret a An-
toni Salvi de sa Llapassa, director
que havia estat de la revista mallor-
quinista "La Nostra Terra'', perô ad-
herit a la causa franquista després del
18 de juliol del 36. •
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CULTURA 

Fam i robatoris
Bartomeu Prohens Perdió

Una justícia ràpida i eficaç. Una
exigencia insistent que temps enrera,
quan les sospites es veri heaven sense
gaire protocols -això sí, en l'unció de
Ia categoria social de denunciants i
denunciats- tenia la seva peculiar
aplicació. El 4 de gener de 1824 es
font -n.6 una denúncia. L'acusador era
Joan Mut, el batle reial de Llucmajor
de l'any anterior. L' inculpat era Pene
Monserrat "Païss6", amb el c..irree
d'haver robat quatre pans i un ciri de
Ia capella de Sant Josep del Convent.

Els quatre pans foren trobats dins
la casa del sospitós abans de la ins-
trucció del sumari. Aix6, tan sorpre-
nent, respon a un criteri d'aquel la
epoca. Se sabia que Pere Monserrat
era un Iladre i, per tant, només calia
comprovar directament si els objec-
tes robats es trobaven a la seva casa.
Un dels testimonis, Llorenç Vidal, as-
seguri mitjançant un discurs força in-
directe que Pere tenia fama de Iladre,
que era aficionat als robatoris, i que
ho sabia perquè algú que no coneixia
ii ho havia dit. El cas era mes greu
del que pugui semblar avui, sobretot
perquè, havent-se prodifft dins un es-
pai sagrat, el robatori tenia la qualitat
de sadleg. El culpable es defensi lent
referencia al dimoni, que l'havia
caure en temptació, i el seu procura-
dor argumentà que aquell home era
un pobre in feliç que mereixia més el
perch') i la compassió que un càstig
que de segur seria desproporcionat.

He volgut començar l'exposició
amb aquest cas perquè defineix molt
be tot un conjunt de robatoris que
succeïren a Llucmajor durant el reg-
nat de Ferran VII. Fou aquel moment

la darrera etapa d'un regim socio-po-
ft ic que s'havia perllongat durant se-

gles. Els sumaris criminals ens parlen
de la vida quotidiana, i en aquest cas
de la miseria que hi havia.

El concixement que el poble té de
Ia seva história sol esser mitficador.
La consciencia popular té una irresis-
tible tendencia a convertir els orígnes
en una Edat d'Or d'abuncLmcia i har-
monia que en realitat no existí mai.
Molt sovint es transforma el passat en
funció de l'experiència present, i
això, fàcil d'entendre, respon a uns
criteris d'aquest present. No
m'interessa, en aquesta ocasió, co-
mentar els criteris, sin() la vida real,
concreta, intrahistbrica d'aquells se-
gles. La matificació Cs una costant, ja
Bartomeu Pasqual, erudit del segle
XIX. advertia que la história de Ma-

llorca no era un procés de decadencia
de l'ordre i la justícia. Ho observO en
Ilegir i copiar els documents de Cúria
Criminal dedicats als processos de
bandejats de principis del XVII. Pas-
qual ja partia d'un que la situació
del segle XIX no diferia gaire de la
dels segles anteriors. Ara bé, la lectu-
ra dels processós del XIX ens confir-
ma aquest fet. A Mallorca, a Lluema-
jor, hi havia nombrosos robatoris, les
possessions eren assaltades per qua-
drilles de bandolers, es condemnava
per robatoris ridículs i, sobretot,
passava ram. Vegem ara alguns
exemples de furts motivats per la ga-
na.

El 1818 Maties Clar "Marionet"
ou empresonat per haver robat un xot

a Randa. L' home hagué de pagar tot
el procés i després fou castigat a fer



CULTURA
SIS mesos de serve's púhlics a Palma.
La raó de la talent, si era considerada
argúcia i no veritat, agreujava el cas.
El càstig per vagancia consistia en
treballar, recti f icar i donar una sortida
a tota l'energia inútilment conserva-
da. Aqucli mateix any també empre-
sonaren Miguel Monserrat per robar
cinc lliures i (fermi' sous. Miguel di-
¡pie que ho havia robat per fain, però
fou castigat a tornar els diners al seu
propietari i el desterraren un any a Ei-
vissa. El 1819 s'obrí un sumari contra
Joan Servera "Salim", que havia ro-
bat una ovella i un xotet. El Iladre di-
gué que tenia fain i que es va veure
obligat a robar per tal d'alimentar la
seva fain lia. Demostrà que havia anat
a diferents pobles de Mallorca a cer-
car leina, i que no en pogué trobar.
També el 1819 Antoni Puigserver
"Dragó" fou condemnat a un any de
presó a Màlaga per robar una ovella
de la tinca de Ca s'Hereu. Segons
"Dragó", la causa del robatori fou la
fam que ten ia. L'any següent empre-
sonaren Miguel Parets, de 16 anys,
per haver robat bresques de mel. Mes
sort tingué Antoni Noguera "Puig", el
qual també el 1820, i per causa de la
fain, robà "dos camayots, sinco so-

hresadas, una pultu, tres peisos de to-
cion; dos savanas, unas estovalas, una
estormia de higos secos, y un poco de
cafiamo sin hilar". (I) Antoni Nogue-
ra es posàmalalt a la presó, i a part de
fer-li tornar aquelles coses, no fou
condemnat. El mateix succeí amb Mi-

quel Clar de 16 anys, detingut igual-
mein el 1820. Miguel Clar havia robat
dues sobrassades, dos pans i tres o
quatre 'hues de figues segues. El ba-
de Joan Mut -tan estricte en el cas de
Pere Monserrat "Paissó", escriví a
Palma per tal de demanar clemencia
per l'al.lot, i després de dur-lo a la
presó l'amollaren l'any següent a Pal-
ma. Segons Mut, "en realidad vi6 la
pobresa de dicho Clar, y sus Padres y
que quando lo presentó el citado
Puigserver al referido Clar reparo que
este no trahia quasi ropa ensima de el
para cubrirle sus carnes..." (2)

Quina sort tingueren alguns po-
bres quail Ilur inseria era tan evident!
El problema era el criteri d'evidencia,
marcat per la vida d'un poble consti-
t Mt, coin tots els col.lectius, per un
entrunyellat de relacions viciades i
carregades de valoracions positives i
negatives.

Notes:
Arxiu Municipal de Llucmajor

C.R. Sumarias. Años 1820-1821.
1820, NI' 677, ( f.1.)

2. Arxiu Municipal de Llucmajor
C.R. Sumarias. Aims 1820-1821.
1820, N" 664, (f.8v.) •
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SOCIETAT

/ Sa penya
A(/d es falcó

L'òliba ha decidit deixar una nota damunt la taula del
despatx del senyor bade. No sigueu malpensats, no es cap
amençada anònima. Tot simplement, amb un consell i una
pctita recepta per tal que, abans d'anar a les sessions pleni-
ries, prengui una tassa de til.lo o de flor de taronger com a
remei casolà i a 111.1 contra els estats nerviosos i així, es ben
segur, que no es produiran envestides com la que va tenir
Hoc a la sessió del passat nies de novembre.

El batle va acusar al portaveu socialista de "fer el be-
neit durant les sessions plem'iries" quan Antoni Garcies va
voler comentar el punt 13 de l'ordre del dia mentre ja es
debatia el punt 14. El bade va considerar que cl regidor so-
cialista intentava desviar cl debat. Després d'uns moments
de tensió, com eis que precedeixen l'instant de treure els
revòlvers de les fundes a les pel.lícules de l'Oest, va tornar
Ia calma davant la serena resposta del portaveu socialista.
Un breu comentari dels assistents (d'aprovació o de de-
cepció?): "En Toni, avui no te ganes de brega".

• • •

Pea) mes val així, perquè com que la Telellucma ho en-
registra tot (els plenaris de cap a cap a fil per randa) de deu
vegades non i mitja sentim vergonya eterna davant el re-
gistre que utilitzen el senyor Batle i alguns dels seus regi-
dors. Sembla mentida que no destingeixin allò que es lien-
guatge formal d'una situació de carrer i que confonguin els
termes de inala manera. En una paraula, moltes de les in-
tervencions del Sr.Gaspar Oliver i dels seus sequaços, de
bon de veres que fan empegueir.

• • •

Com va fer empegueir la darrera actuació del "regidor"
(?!) Joaquín (que es vegi há l'accent, no his cosa que cre-
gui que li hem catalanitzat el nom- Deu ens n'alliberi!) Ra-
basco, el qual, al capítol de precs i preguntes, no va tenir
altre motiu (altre remei?) que erigir-se a defensor del cas-
tell (necessita defensa?). Talment cl Mio Cid, sobre el ca-
vall Babieca i amb la Tizona a la mà, va defensar el dret
dels funcionaris a expressar-se, oralment o per escrit (tant
se val), en la "I lengua del Imperio" i va arengar als fun-
cionris a rebel.lar-se i a no acceptar "imposiciones dicta-
toriales" en referencia a l'ús del català als documents i es-
crits municipals.

D'aquest tema, en podríem escriure molts folis, però
ens conformarem (ja ho val!) amb un pareil de línies més.
Aquestes observacions que leis, Sr. Rabasco, adesiara so-
bre la llengua, són fora de Hoc i demostren, nomes, sola-
ment i únicament, un total desconeixement i una postura
intolerant cap a la comunitat en que vostè viu. Mem si
d'una vegada ho enter)!!!

• • •

Els responsables municipals han negociat el pagament

del deute de devers 19 milions de pessetes que l'Ajunta-
ment té amb el CIM. El sistema elegit ha estat per com-
pensació. Es a dir, l'organisme insular aixeca l'exclusió a
l'Ajuntament de Llucmajor i per tant continuarà concedint-
h les subvencions a aquells projectes que s'incloguin en el
Pla d'Obres i Serveis.

Unes subvencions que en realitat només seran d'adju-
dicació perquè les argues municipals no enregistraran cap
entrada ni les del CIM cap sortida. Les quantitats quedaran

l'organisme insular a compte de la quanitat que l'Ajunta-
ment deu, per tant, els pressuposts de cada un dels projec-
tes, en teoria subvencionats en part pci CIM, hauran de ser
sufragats totalment pel consistori de Llucmajor.

• • •

I continuant amb la sessió plenària de novembre, hein
d'esmentar la presencia del regidor del grup mixt Rafael
Morales, després de moltes sessions sense donar senyal de
vida. L'ex-socialista, que no va protagonitzar cap inter-
venció, va tornar ocupar el seu escó i a les primers vota-
cions la seva no acostumada presencia va propiciar una di-
fucultat més en els ja problemMics recomptes de vots. El
falconet espera que, en aquesta ocasió, la carta als Reis
arribi d'hora i que les Majestats d'Orient arribin a la Casa
de la Vila amb un marcador electènic o, com a mal menor,
amb un sible artilugi amb capacitat per comptabilitzar un
total de desset vols. •
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\.Esports
Resultats de futbol

Llucmajor Benjamins Futbol 7

NI. Reynés
Fotos: J. Quintana.p

Benjamí Futbol 7
26-X-96: Espanya,3 - Llucmajor, I Gols espanyistes

dc Salinas, Rotger i Mut.
I-XI-96: Porreres,2 - Espanya,()
16-XI-96: Campos,4 - Espanya,1
23-XI-96: Espanya,4 - Santanyí,5. Gols de l'Espanya:

Mut (3) i Ferragut

Alevins Futbol 7
26-X-96: Valldemossa,13 - Espanya,2 (gols de G.Bar-

celó)
1-XI-96: Espanya,3 - Maria,4 (gols de Marín -2- i

011er)
9-XI-96: Porciiincula,1 - Espanya,4 (J.011er -2-, Marín

i Lara)
16-XI-96: Espanya,3 - Son Roca,7 (gols espanyistes

de Joan 011er-2- i Jordi Martí)
22-XI-96: Vilairanca,7 - Espanya,3 (gols de J. 011er)

Infantils H
26-X-96: Espanya,3 Porreres,1 (gols de Miguelito,

David i Mateo)
Barracar,0 - Espanya,4 (Oliver, Gal iano-2- i Nevado)
Espanya,1 - Manacor,1

Alevins Futbol 11
26-X-96: La VictOria,1 - Espanya,1 (gol d'Adrià Za-

noguera)
Espanya,1 - Sóller,2 (gol espanyista de J. Fernandez)
R. Calvo,2 - Espanya,2 (gols de P. Oliver i Vinceiro)
Espanya,3 - Felanitx.()

Infantils I
26-X-96: Espanya,8 - Cardessar,2. Gols de Dani (3),

CD Espanya Benjamins halm! 7

Gálvez (2), Edi (2) i Moragues
B. Ramon Elul 1,1 - Espanya,3 (Gálvez, González i Fc-

rragut)
Espanya,9 - Margalia0
P.Pol lença,2 - Espanya,7

Juvenils CD Espanya
Espanya,7 - Montaura,
Espanya,2 - Sta. Maria,1
Badia Cala Millor,1 - Espanya,()
Binissalem,2 - Espanya,1
Barracar,4 - Espanya,5 (gols de Matias -3- i Xisco)

CD Espanya Preferent
27-X-96: Espanya,1 - Arena1,3. Gol d'espanyista de

Francisco Marín
Son Roca,() - Espanya,3 (gols de Pomar -2- î Marín)
Espanya,3 - Escolar,1
P.Sóller,3 - Espanya,1 (Gelabert)
Espanya,0 - V ila franca, I •



Cadettes CD Espanya

Resum de tres jornades
Jaunie
Foto: J. Quintana.-

Tres són els encontres que ens fal-
ten per comentar des de la darrera in-
formació que us oferírem el passat
mes de novembre. El primer, jugat
dia 9 a Algaida, amb un resultat con-
tundent: Algaida, I - Espanya, 5. Val

a dir que el minut 2 de la primera part
el resultat ja era de 0-2 favorable a
requip visitant. Els gols espanyistes
'Oren de Sebastià Canyelles (3), Bar-
tomeu Manresa i Rafel Ramos.

Una setmana Ines tard, cliumcnge
dia 17 I' Espanya rebia cl Montuïri  al
municipal llucmajorer. Un partit que
va començar malament, l'irbitre va

mostrar la tarja vermella al porter lo-
cal, Rafel Tomàs, i des d'aquell mo-
ment, els Cadets del CD Espanya ju-
garen amb un element menys. El re-
sultat, al principi advers, 0-2, va ser,
però remuntat i al darrer mi nut de
l'encontre els Ilucmajorers guanyaren
per 3-2, amb gols de Rafael Secilla, S.
Canyelles i R. Ramos.

I, per acabar, el darrer partit jugat
aquest mes, a Santa Margalida, amb
un resultat negatiu per als visitants:
3-2. S'ha dc comentar que va ser un
partit dur, amb uns adversaris molt
forts i clue tot el temps jugaren amb
molta agressivitat, cosa permesa pel
collegial de torn, tot i que va ser pro-
ifftr a mostrar targes (4 de grogues
en total: clues per a cada equip, i al fi-
nal una dc vermella al defensa mar-

gal idù 4). En aquest partit, va co-
mençar marcant l' Espanya, amb un
gol de Canyelles i al &scans es va
arribar amb I empat a I gol. Tot d'una
començada la segona meitat, va sortit
B. Manresa, el qual va avançar un al-
tre cop el marcador (1-2), pea) quan
semblava que tot ja estava let 1'1 I lo-
cal va marcar clos gols, un rem l'altre.
•

Dia de l'entrenador
El proppassat divendres dia 22 de

novembre se va celebrar al Casino de
Mallorca un sopar de comanyonia i
l'entrega de traus corresponent al
"Dia de l'Entrenador". El Sr. Borràs
del Barrio, president de la Federació
Balear de Futbol va fer l'entrega de
trofeus corresponents ais diferents
equips que, en participar a les distin-
tes categories del futhol, varen aeon-
seguir el primer Hoc de la classifica-
ció la temporada passaria 1994-95.

Els actuals entrenadors dc l'equip
Cadette del CD Espanya, Maties Te-
rrassa i Jaunie Manresa tengueren un
d'aquests tract's, el de Campions dc
Lliga Infanti Is 1994-95. •

Janine Manresa i Maties Terrassa
actuals entrenadors del Cadets del CD

Espanya de Llucmajor



Club Bosquet Joventut Llucmajor

I Autonòmica
Equip entrenat per Pep Picornell

0

C:

T LLUG'

inventar Llucmajor, I Autonòmica.- Entrenador: Pep Picornell. Jugadors: Jan i Castro,
Julia Sastre, Bernat Sastre, Dani Linares, Jani Pérez, Xisco Pi fia, Damia Ripoll, Tomen
Miralles i J.L l'abonda. Falten a la PM: Miguel Martí i Tomen Sastre.-

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

ESPORTS

Guillem Oliver

Quan duim vuit partits jugats, qua-
tre de guanyats, el Joventut de Lluc-
major, esponsoritzat per Destil.leries
Vidal Catany, de categoria I Autonò-
mica, es un dels equips niés compactes
i que sap fer un joc seriós, net i eficaç.
Parlam amh Pep Picornell, entrenador.

UN ENTRENADOR AMB GRAN
VOCACIÓ

- Pep, sempre havies fet feina en el
bàsquet femení i ara entrenes un equip
masculí de I Autonómica.

- Es ver, en bàsquet femení som un
dels tècnics mes ben preparts de Ma-
llorca; m' hi he dedicat tota la meva vi-
da esportiva, tant amb cl Sant Josep
com amb el Joventut. Ara bé axiò for-
ma part de jo mateix i jo no se dir que
no; quan me varen proposar entenar el
primer equip masculí tenia els meus
dubtes, emperò vaig acabar acceptant.
Jo estim aquesta esport i estim aquest
club. Algunes vegades les circumstAn-
cies són adverses i jo sempre acab ac-
ceptant les coses tal com vénen per-
que les comprenc per tants d'anys que
tenc d'experiència.

UN EQUIP D'AMICS

- Quines quai i tais té aquest equip?
- Té una gran qualitat, l'amistat.

Els jugadors i jo formam un equip
d'amies, i això es la base de l'exit si en
tenim qualcun. Dins l'equip no permet
que la gent no se dugui hé. Som un
equip d'aficcionats, tots tenim el nos-

ire treball i això fa que algun vespre
faili algú als entrenaments, per tom de
feina, malgrat ai Xò, tots hi posam tota
la voluntat peque les coses surtin be.
Ara mateix estam a mitjan Hoc de la
classificació; jo crec que feint un bon
paper.

POSSIBILITATS DE L'EQUIP

- Fins on voleu arribar'?
- Volem continuar essent un equip

ben compenetrat i fer bon joc. Quant a
pensar en el final de temporada, segu-
rament quedarem així com anam, de-
vers mitjan Hoc com a míni in. No pen-

sam en pujar de categoria, som cons-
cients de les nostres limitacions; mal-
grat que tenim algun jugador que Os
ben hé de Il no volem ni parlar de pu-
jar. Per canviar de categoria ja se ne-
cessiten molts diners i el club no esGt
per gastar. Altres temporades s' ha in-
tentat, perà s'ha duit molts de juga-
dors de fora, però jo, ara per ara, estic
per continuar amb els del poble i amb
els que ja fa molt que hi juguen; tots
mos coneixem i sabem el que podem
esperar de cada un. El que volem es
passar-nos-ho hé i fer qualque sopar
junts... •

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
Kded/2ff ,X/7`eb r(444/1

(Cornare)

També hi ha servei de
massatges terapèutics

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



Concurso de Fotografia "Baloncesto Rural y Urbano"
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I Concurs de fotografia
"bàsquet rural i urbà"

Colom

Aquesta es la imatge guanyadora
del I Concurs Internacional de Foto-
grafia de Msquet rural i urbi; va sor-
tir al diari "Marca" cl passat 6 de no-
vembre.

L'autor de la foto, Oscar Cea
Echeverri, va voler contrastar la ciu-
tat de Mostar, la bella ciutat castigada
per la guerra, i els soldats de l'OTAN
que juguen a bàsquet com a la ni nor
arma dissuasiva, símbol per a la pau.

El jurat va premiar la sensibilitat
de l'autor de la fotografia, capaç de
transmetre' us aquest contrast. Però cl
mes sorprenent cie la loto es que en
primer terme apareix un jugador Iluc-
majorer, en Jaunie Bonet Julia, del
forn Ca' n Bonet; un soldat professio-
nal, ascendit a caporal, qui se'n va
anar a l'antiga Jugoslavia el febrer
d'enguany i hi va estar sis mesos. •



IX Campionat de Balears de caça amb
cans de caça Trofeu Ciutat de Llucmajor

{7*
C.ro am.	 C.14

El passat dissabte, 16 de novembre es va celebrar a Llucmajor el IX Cam-
pionat de Balears de caça amb cans de caça. Les classificacions foren les se-
güents:

Lloc Caçador/pohle finca conills
trobats

conills
agafats

punts

1° Blai Nadal/Llucmajor Son Verí H 9 84
2° Miguel Capella/Llucmajor S'Aguila d'en Quart 9 7 78
3° Toni Clader/Llucmajor S'Avall es Vergeret

es Tancat d'en Corne

10 7 72

4° Miguel Gornals/Sanlanyí Son Cardell I 	 I 6 57
5° Llorenç Colom/Alaró S'Atalaia 7 4 52
6° Pau Llaneres/Artà Son Boscana 9 4 45
7° Joan Ohrador/Felanitx Son Chaves 15 5 40
8° Miguel Cardell/Felanitx Es Rafal d'es Porc

s'es Rotes Velles
I 5 5 40

9° Toni Llu!!/Manacor Es Mas Deu 8 3 37
10° Damià Bover/Felanitx Coporcorp d'en Pula 10 3 32
11° Biel Burguera/Campos Gomera 12 3 29
12° Toni Monserrat/Llucmajor Solleric 6 2 18
13° Bernat Font/Campos Son Mut de

s' Apotecari
4 O D

14° Francisco Crespí/Muro Cas Frares 7 0 D
15° Sebastià Carrici/C'an Picafort S'Avall es Verger

de s'Avallet
D

16° Rafe' Vidal/Algaida Es Rafal d'es Porcs
sa Bassa Clot

0 0 D

Percentatge:40'68% 145 59

ESPORTS

Notes ColumbUiles del mes de novembre
Joan Janine

En el mes de novembre el Club
Columbàfil Llucmajorer ha duit a ter-
me les activitats d'entrenament pròpies
d'aquesta epoca. Aquest any s'han
canviat els punts d'amollada clins Ma-
llorca.

En aquests darrers anys els punts
designats per amollar els coloms ha-
vien seguit la línia ponent, direcció
Port d'Andratx, aunt -) la finalitat de po-
tenciar el sentit d'orientació de ponent
cap a levant, direcció que han de se-
guir els nostres animals una vegada
són amollats en els punts de cursa de-
signats per la Federació i el Grup Ma-
llorca, aquesta es la direcció en que es
troba d'Eivissa i la Península.

Aquesta temporada es faran un
conjunt d'amollades destinades a edit-
car als colomins, dins Mallorca, amb
totes direccions per acabar reforçant la
de ponent en el mes de gener i princi-
pis de febrer, en cl darrer mes, coinci-
dint anti les primeres amollades d'Ei-
vissa.

En aquest mes de novembre els
punts d'amollada han seguit la direcció
de migjorn i xaloc, ja clue es creu que
un bon lloc d'entrada dels nostres ani-
mals quan venen d'Eivissa o de la Pe-
nínsula és la plaja de sa Ràpida i la
platja (l'es Trenc. La primera fou a son
Marrano i la darrera a ses Covetes, la
major part dels coloms no han tingut
cap problema per trobar el seu colo-
met- , fins i tot el dia d'es Llobets (20-
1 1-96) en que feia una ventada. Per6
entre nosaltres ja es comença a parlar
dels falcons que una vegada mes han
donat seny i més d'un ha cosit un xap o
ha atribuït la manca d algun colom a
aquestes aus. Els darrers, que sabem,
clue feren de cosidors foren els alum-
nes del Col.legi Son Verí que eis arriNi
un colom ferit de ses Covetes i els en
manca un altre.

A més de les quatre amollades
d'entrenamcnt duites a terme pel nostre
Club, el grup encarregat de preparar cl
Pla de Curses per a la Temporada
1996/1997 la presentat, mitjançant el
seu president i portaveu, Llorenç
Tomàs, a la Junta Directiva, presidida
per Joan Janes, el Pla Social de Curses
que estableix un total de set curses
d'Eivissa, cinc curses de velocitat, des
del Llevant peninsular direcció ponent
i Ileheig, dos fons (punts: Baza i Ma-
(hrid) i un gran ions de mes de set-cents
quilòmetres (Cabeza de Buey). A riles
ha exposat, a la Junta Directiva, un non
sistema de concurs per als socis i que

afecta a una de les tres taules de classi-
Ficació. Aquest nou sistema, pel nostre
Club, es plant ja arnh la idea d'afavorir
cis socis que tenen un nombre mes re-
chill de coloms i igualar les forces, la
base en que descansa es la limitació del
nombre de coloms per soci per a agues-
ta taula que seria de cinquanta.

Per al proper nies de desembre la
societat eclebrarui Junta General de so-
cis amb data de quantre de desembre de
1996 a les 21 hores 30 minuts, amb cl
següent ordre clel dia:

Lectura de l'acta anterior
Presentació de comptes
Presentació del Pla d' entrenaments

i curses
Precs i preguntes
I dia 1 de desembre tendrà lloc la

primera amollada de les quatre curses
que formen el campeonat de Nadal

"TROFEU VII MEMORIAL BER-
NAT VADELL" en cl qual prenen
part deu dels nostres sods entre eis
quals hi ha els alumnes de Col.legi Pú-
Hie Son Verí, per primera vegada.
Aquest trofeu, clue des de fa vuit anys
se celebra, ens recorda En Bernat Va-
dell, que Dec' cl tengui a la glòria, gran
colombèfil, amic de tots nosaltres i
coLlahorador d'aquesta revista. Ell era
tot un especialista en aquesta modalitat
de curses de velocitat i un gran amant
dels coloms. Els punts d' amollada són:
Port d' Andratx, Santa Ponça, Port
d'Alcúdia, Cala Rajada, Cala d'Or i
Porto Cristo, aquests se sortejaran una
vegada s' hagi n engabiat els coloms per
a la cursa.

Tant d'aquestes curses nadalenques
com a de la Junta General wren i iffor-
mats cl proper mes. •
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CHEF:

PEP MARTÍNEZ

LocAL. C L. I naivirrrzxcr
TANCAT ELS DILLUNS

A PARTIR DE GENER ELS DIMARTS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA

PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

Entre noltros
Naixements

- Adrian Navarro i Ramos, fill de
Manuel i Margarita, 29-10-96.

- Noel ia Alvaradd i Gómez, filla
de Marcos i Maria José, 30-10-96.

- Francesca Ferrer i Panisa, filla
de Joan i Catalina, 28-10-96.

- Christian Jimenez i Roche, fill
de José-Ant. i Susanne, 28-10-96.

- Joan CaIdés i Vanrell, fill de Jo-
an i Francesca, 6-11-96.

- Antoni Ferre i Barceló, fill de
Joan i Rebeca, 7-11-96.

- Martin-Thomas Gutenberger
Maldonado, fill de Thomas i Ma Be-
lén, 8-11-96.

- Francina Mestre i Cardcil, filla
de Josep i Antònia, 11-11-96.

- Adrian Cruz i Garcia, fill de
Francisco i Josefina, li -11-96.

- Agustí Pou i Company, fill de
Agustí i Ma de Gracia, 17-11-96.

- Marina Mut i Gelabert, filla de

Diego ¡Catalina, 17-11-96.

Matrimonis

- Gabriel Gardas i Rosselló - Na-
tividad-Amparo Gazquez i Rodri-
guez, 15-9-96, a l'Esgl. de Sant Bo-
naventura.

- Onofre Ramis i Alemany - Joa-
na-Aina Vidal i Salva, 3-8-96, a
l'Esgl. de Sant Bonaventura.

- Melchor Bauza i Ferrer - Marga-
lida Seguí i Bibiloni, 5-10-96, a
l'Esgl. Ntra. Sra. de Gracia.

- Antoni Agüera i Llinas - Joana-
Aina Duran i Serra, 26-10-96, Esgl.
Ntra. Sra. de Gracia.

- Francesc Gari i Sastre - Frances-
ca Garí i Biosca, 26-10-96, a la Parrò-
quia de Sant Miguel.

- Jose-Luis Santos i Bravo - Con-
cepción Roman i Diaz, 16-11-96,
Esgl. Ntra. Sra. de la Lactancia.

- Francisco-Javier Chavero i

Llompart - Catalina Puig i Mut, 9-li-
96, a l'Esgl. de Sant Bonaventura.

- Miguel Font i Fullana - Maria
Mas i Mora, 28-9-96, a l'Esgl. de
Ntra. Sra. de Gracia.

- Miguel Magatia i Mas - Olga
Cardona i Rosselló, 13-7-96, a l'Esgl.
de Sant Bonaventura.

Defuncions

- Angel Vidal i Filon, 13-11-96,
als 88 anys.

- Trinidad Ramos i Cortés,  24-II -
96, als 82 anys. •
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Solució del mes passat

- Puntacorrent
- Banc
- Ferramental
- Xerra
- Ribot
- Ciment
- Plana
- Boet
- Jac
- Bocell
- Galzador
- Galera

Air( Pes forat
cl 'es irric•ix

Els que s'encarregaren de posar els senyals lluminosos
intermitents, indicant el maxim de velocitat permes a les
rondes, oblidaren que, a mes de la de Migjorn, hi ha la de
Llevant (Caries V), i que a aquest, des de les 5 de l'hora-
baixa fins a les 10 del vespre, la travessen centenars
d'al.lots que van i venen del Camp municipal d'esports, i
no sempre amb les mesures de precaució adients.

A mes del senyal Iluminós, no hi seria de mes que se
n'hi posas un de vertical, que indics que hi ha infants a l a .

zona, com els que es col.loquen a les zones escolars.
Amb els nins i nines les precaucions són poques i en

aquest cas creim que les que hi ha no són suficients. •



VOS DESITJA BON NADAL
I VENTUROS ANY NOU

1997

BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
RENAULT

DE VIVIRLOS 	Ronda Migjorn, s/n - Tels. 66 01 40 i 66 00 41
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Te prometemos cpie nada ha cambiado
Cambia( para quo nada
cambia, evolucionar
para quo todo siga
igual. El nuovo GTI. En
suinTenor. un evidente
sentido de la católica
reflejado en detalles
como la emblemática

pelota de golf en la palanca de cambio.
Por fuera, las nuevas llantas de aleación de tres

piezas ponen de manifiesto la rebeldia de su

caracter. Y en el corazón un motor de hasta 150
CV de potencia.

El nuevo GTI os. una voz más, el ideal a batir, un
coche que ljvanta todo tipo de envidias, obsesio-
nes y comparaciones con las quo el conductor dol
Gil ya ha aprendido a convivir. Un cocho que al
probarlo, convierte en banal la sensación quo pueda
experimentarso al volante de otros coches.

Potencia, belleza y caracter. Una conquista que
quizá tu cocho actual no tenga. Poro no to preocupes.
porque no es el enico.

Nuevo Golf GTI 16 V 160 CV, con AltS. EDS. doble aitbap,'
two acondicionado. dirección asistida. cimo. centralized°, ele-
valunas olectocu.s, computadora de a bardo, llantas de aloación
1113S, asientos Recaro, faros antiniobla, etc.

Nuevo Golf OTI 115 CV. con al rnismo equiparnionto quo la
vorsrOn I6V 150 CV excepto (OS bumf-tall

BONES FESTES!!!

Nuevo Golf Gil
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