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Una reivindicació justa

Alumes i pares d'alumnes de s'Arenal han sortit al carrer i s'haiì manifestat
davant la delegació del ministeri d'Educació i Cultura per tal de reclamar el
compliment d'una promesa: la construcció d'un nou institut d'ESO a la zona
costanera. Aquesta reivindicació es justa, i, com s'esdevé quasi sempre amb les
promeses dels polítics, ara resulta que ningú no s'havia compromès ni havia
promès de gestionar la construcció d'aquest nou centre escolar.

L'excusa es la de sempre i a ell es va apuntar el delegat del MEC: "les res-
triccions pressupostaries no permeten d'incloure la corresponent partida econò-
mica", i punt. La resta de l'entrevista, per camins semblants: el recordatori,
abans d'asseure's per parlar amb els representants de les APAS, "no tenien ci-
ta" i, com a comiat, el consell a seguir: a esperar a començaments del proper
any, quan el Govern assumeixi les competències". (0 allò que es igual, camí i
tornada a s'Arenal com Madó Morella).

Quinze o vint dies abans, cl baile de Llucmajor havia anunciat la creació
d'una comissió conjunta per treballar en favor del nou institut. Ja se sap, la mi-
I lor opció perquè un problema o una reivindicació quedi sense resoldre és no-
menar una comissió. S'anomena, i després, adéu siau.  Després de l'"exitosa vi-
sita" al delegat del MEC, reunió a la Casa de la Vila i una nova promesa (que
per cert les APAS ja coneixien): Dia I de gener el Govern Balear assumira Ics
competencies, etcètera, etcètera.

Reivindicació del nou centre, saturació, massificació a PIES Llucmajor,
qualitat d'ensenyament en entredit, horari nocturn, són realitats palpables. La
solució, una nova promesa, i ja van...•



LOCAL
Plenari de l'Ajuntament (31 de març)

Nova ordenança sobre
publicitat dinàmica

Arnau Tomàs. -

Entre els pocs temes d'interès aprovats en el plenari
mensual ordinari de l'Ajuntament, destaca l'ordenança re-
guladora de la publicitat dinAmica, per tal d'evitar els abu-
sos i els problemes de la propaganda dels carrers, de pa-
pers amb les molèsties que això comporta, molèsties als
habitants i brutor en places i carrers, a més d'embrutar
també les platges, ja que entre els apartats d'aquestes or-
denances s'ha de destacar la prohibició dels anomenats ti-
queters de repartir propaganda als transeilents a les zones
turístiques. El grup socialista va votar en contra tot aile-
gant que aquesta normativa ha d'anar refrendada per la
del Govern Balear.

Els altres acords aprovats varen ser aquests:
- Convocatòria i bases per cobrir sis places d'auxiliar

de policia municipal per temporada.
- Recepcionar i aprovació del preu de contracte de sub-

ministrament d'aigua potable del pou de son Delabau per
al subministrament de s'Arenal.

- Modificacid del conveni col.lectiu del personal labo-
ral de l'Ajuntament.

- Denominació dels carrers del Polígon Industrial de
son Noguera.

- Prorrogar el conveni amb el Conseil Insular per a la
concessió d'ajuts econòmics a families amb dificultats so-
cials.

- Convalidació de despeses per la quantitat de 9.800
milions.

- Reclamació al Conseil Insular per les tarifes del trac-
tament i transport dels residus sòlids urbans, per entendre
clue aquest servei ja es paga a SMAYA.

- Soilicitucl de subvenció per a l'adquisició d'una fur-
goneta destinada a l'àrea d'Acció Social. •

Projecte del nou enrajolat
i illuminació de la

Plaça Espanya
A.T.

En un plc nan  de caràcter ordinari celebrat cl propassat
dia 26, es va acordar per unanimitat, sol.licitar ajuts dins
del Pla Mirai! del Govern Balear, per tal de realitzar diver-
ses (Awes de millares urbanístiques en tot el terme. A Lluc-
major ciutat, a s'Arenal, a s'Estanyol i urbanitzacions.

Concretament a Llucmajor, els plans són de nou enra-
jolat de la Placa Espanya, il.luminació, arbres i supressió de
barreres arquitectòniques, tot i que el portaveu socialista,
Antoni Garcies, en donar el vot afirmatiu al pla, va expres-
sar el desig que aquest, que comporta un pressupost de 80
Indians, no suposi un endeutament nou del Consistori. •

Lluc Tomàs, reelegit President
de la Junta Local del PP

A.Tomás.-

En una Assemblea convocada a tal efecte Lluc Tomàs
va ser majoritàriament reelegit President de la Junta Local
del Partit Popular. LI. Tomàs és l'actual primer tillent de
bade de l'Ajuntament de Llucmajor i la Junta va quedar
constitMda així:

- President: Lluc TomAs Munar. Secretari: Joan F. Con-
zál vez Rodríguez. Tresorer i Vicepresident: Joan Canaves
Salva. Vicepresidents: Mateu Monserrat Pastor, Joan M.
Catany i Sehastia Verger Bauya. Vocals: Josefina Colom
Morey, Miguel Manresa Puig, Martí Matheu Marti, Jaume
Manresa Burguera, Jose Lolo Fernandez, Miguel BauçA
Aguiló, Bartomcu Tomás Wier, Jaume Salvà Llull, Martí
Pascual Santandreu, Sebastià Oliver Colom, José M. Wier
MeliA, Miguel Salvador Cibrian, Jaume Llabrés Pizù, Gui-
llem Salvà Oliver, Jaume Oliver Salvà, Joana Xamena Te-
rrassa i Miguel P. Espasas CaiieIlas.

També es nomenaren els presidents de les distintes Are-
es. De cultura, M. Monserrat, d'agricultura, comerç i in-
dústria S. Verger; asumptes socials, B. Tomás. Festes, Jo-
se M. M6jer. Medi Ambient, J.Xamens. Hisenda, J. CAna-
ves. Sanitat, J. Llabrés. Joventut i esports, Miguel P. Espa-
ses. Urbanisme, Joan M. Catany i Turisme, J. Oliver.

A "Nuevas Generaciones". Antònia Sufier, com a pre-
sidenta. Secretária: A. Nadal. Vocals: C. Ciarau, A. Ponce,
M. Verger ¡J. Martorell.

També ens comuniquen que el proper 25 d'abril se ce-
lebrarà al restaurant Galdent el sopar de companyonia per
a afiliats, amics i simpatitzants del PP, amb [assistència
dels principals mandataris de la Junta Regional. •

Feliç aniversari

Foto: M. Clar

El passat dia 21 de marc a la finca de Solleric es va re-
tre un acte d'homenatge a D. Margalida Contestí Amengual
que celebrava el WO aniversari del seu naixement.

A la festa assistiren familiars i amics i en el transcurs
d'un senzill acte cl Delegat de "Sa Nostra", Sr. Llorenç
Clar i el batle de Llucmajor, Sr. Gaspar Oliver li feren en-
trega d' unes plaques commemoratives per aquest relic ani-
versari. •
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El Molí d'en Gaspar,	 Gags a sac, al Teatre Recreatiu
"rehabilitat"

- Aquest molí que "SA NOS-
TRA" va recuperar fent una obra so-
cial en l'aspecte cultural i de conser-
vació del patrimoni, fa uns mesos
que es va veure afectat per les in-
clemències del temps i part del seu
ramell (les pales) fou enderrocat pel
vent.

Posats en contacte amb el Dele-
gat de "Sa Nostra" a Llucmajor, Sr.

Llorenç Clar, per manifestar-li la nostra preocupació pel
que s'havia esdevingut, i la pèrdua que podria representar
(no nomes per al poble sin() per a Mallorca) el fet que una
obra d'aquesta magnitud i única en la seva classe es fes
malbé.

La resposta del Sr. Clar ens sorprengué agradablement,
ja que segons ens va manifestar, ja s'havien pres les mesu-
res oportunes per tal que tot tornàs a ser com ahans.

S'havia contractat un fuster local per a la restauració,
que aniria a càrrec de "Sa Nostra" i de l'Ajuntament, el
qual te firmat un conveni de cessió de les instal.lacions i
col.laborart en untar d'un producte protector la fusta de
l'exterior. També se'ns va comunicar que el que feia que
les pales del molí haguessin sofert tant de mal en tan poc
temps era a causa de les pluges, que l'aigua entrava per les
escletxes de les unions de les pales amb l'arbre i la humitat
les podria amb una relativa rapidesa. Per evitar-ho, a partir
d'ara, quan hagi plogut i al menys un pic cada mes, es fart
rodar el molí mitja volta per tal que no tengui unes zones on
Ia humitat sigui permanent i ens cl torni a espenyar.

Allò que se'ns va comunicar fa unes setmanes, avui ja
es una realitat. Es per això que des d'aquestes planes volem
deixar constància d'aquesta bona iniciativa que fa que cl
nostre patrimoni queda preservat. •

"partait de zero, de la solitud, del no res, de l'aalament
més absolut, de la presó... pet -6 de mica en mica... tot es
transforma, els objectes cobren vida i adquireixen infinitat
d'utilitats, els personatges es dupliquen, l'entorn canvio
constantment, es perd el control... i és llavors quan apa-
reixen les sorpreses., la complicitat, el ridícul, els malen-
tesos, l'humor, el gag...

Als personatges de "Si et sents !mit" els ho han pres
tot: els amics, lafarnília, la Hum del dia, la foscor de la nit,
ia llibertat... pet-6 el que no els podran prendre niai, és la
imaginació

Aquest es el text que encapçala la publicitat del trio ca-
talà de Sant Feliu de Buixalleu, GAGS A SAC, i que amb
l'espectacle còmic "Si et sents huit" actuaren a Llucmajor,
al Teatre Recreatiu, el passat dimarts dia 25 de marg. Feren
dues representacions, una al migdia per a l'alumnat de
l'IES Llucmajor i al vespre per al públic en general. A la
funció per a estudiants, al final hi bague debat entre actors
i alumnes i l'experiència va agradar molt. espectacles com
aquest haurien de tenir més ressò entre el públic Ilucmajo-
rer perquè va ser digne de veure. •

"Si et sertis buife 11
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Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort!)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Ajuntament de Llucmajor

C/Berga, 64

07600 S'ARENAL-LLUCMAJOR

Tlf. 440641

Horari: de dilluns a divendres de 15,30 a 20,00 h.

dissabtes de 10,00 a 13,00 h.

Vine a la gran festa del LLIBRE i del 6è aniversari de la Biblioteca de s'Arenal
(Lucmajor)

Dimecres, 23 d'abril a les 19,00 h.

PRESENTACIO del llibre d'en Jaume Oliver i Maura, "Pelin": Set decades d'un arena-
ler nat a Llucmajor. Merneffies (1923-1993). Presentació a càrec de Tomeu Sbert i

Mateu Monserrat. L'autor dedicarà el llibre als assistents que ho desitgin.

Divendre, 25 d'abril a les 18,00 h.

FESTA INFANTIL amb el grup FAX-6, amb l'actuació "CONTA CONTES".

Us esperam a tots.

Conseil insular de Mallorca

-4,41****
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Cosme Aguiló presenta el llibre
de noms de la costa

L'emblemàtic Cafe. Colon - la Ce-
da, que encara diuen els més yells -
s'ha convertit en l'escenari d'activi-
tats públiques de l'Obra Cultural Ba-
lear. Així, el passat 14 de març al ves-
pre s'hi va fer la presentació del II ibre
de Cosme Aguiló La toponímia de la
costa Ilucmajorera, cditat per l'Insti-
tut d'Estudis Catalans no fa encara un
any.

Com ja s'ha ressenyat en aquesta
revista en altres ocasions, el II ibre de
Cosme Aguiló es un estudi dels noms
de Hoc dc la costa del municipi.
Aquest estudi va ser efectuat entre el
1990 i el 1993 a traves de la realitza-
ció de nombroses entrevistes perso-
nals i de la consulta de Ilihres, mapes
i documents que constaten l'cxisten-
cia de noms específics per a algun in-
dret de la costa Ilucmajorera. El re-
sultat es un conjunt de 776 noms lo-
calitzats, cartografiats i catalogats en
cl Ilibre.

La presentació acadèmica, la va
fer Onofre Rul.lan, professor de geo-
grafia de la Universitat de les Liles
Balcars, el qual va suplir l'absència
del prologuista del Ilibre, Baltasar
Coll, impedit de ser-hi present per
motius de salut. Onofre Rul.lan va
destacar els merits de Cosme Aguiló

l'hora de realitzar les seves tasques
d'investigació i el rigor amb que ac-
tua en consultar documents i, sobre-
tot, trepitjar i conèixer la terra d'on
arreplega els noms.

Per la seva part, Cosme Aguiló va
agrair la col.laboració de tots els qui
proporcionaren in formació durant
l'etapa de recerca. Va dir que aquests
informadors -pescadors, mariners, pa-

gesos...- li varen transmetre genero-
sament els noms de Hoc que havien
après per via oral. Ara, aquests noms
de cales, racons, pesqueres, penyes,
barraques i altres accidents geogràfics
o construccions antigues han passat a
les pàgines del llibre arnh la intenció
ben clara de l'autor que no se'n perdi
I ' ús.

Arab agraïment emocionat, l'au-
tor va recordar públicament el nom
de tots els informadors i va fer espe-
cial menció dels qui ja han desapare-
gut sense haver vist publicat el llibre,
com es el cas d'Antoni Munar, des
Pas, o Gabriel Tomàs, Terrola. Tam-
be va tenir paraules de reconeixement
per a altres treballs toponímics ante-

riors, com es el cas del Ilibre Llucma-
jar, espai educatiu i recursos am-
bientals de Jaunie Oliver i Francesca
Florit.

Finalment, el públic, format per
una cinquantena Ilarga de persones
que s'havien assegut al voltant de les
di ferents taules del care, va aplaudir
les intervencions dels dos oradors i
molts aprofitaren l'ocasió per com-
prar un exemplar de l'obra presenta-
da. Mentrestant, Cosme Aguiló va
obsequiar els informadors que hi  eren
presents amb un exemplar dedicat del
libre, i a cada taulada s'anaven allar-

gant les tertúlies fins que es va fer
hora de tancar i part ir. •

Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)

ItSEItAlt
Industries Semar, s.a

C/. TOROS MOSEPPOI, 6 - 8
Tel. 66 01 57- Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOP)
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Cafè teatre al Colon:
Unes viudes ben especials

M.C.

El vespre del passat dissabte, dia
15 dc marc, el Cafe Colon era pie que
no hi cabia ni una anima, i entre tanta
concurrencia destacaven dues clien-
tes ben especials i endolades, a les
quals atenia un cambrer no gaire dis-
cret que, als parroquians de la casa no
els resultava gens conegut.

Les dues endolades iniciaren aviat
una conversa, no sempre cordial, que
va permetre que els assistents ens fés-
sim carrec de la situació: totes dues
eren viudes i acabaven d'enterrar els
seus respectius marits. I això no era
tot, resulta que el marit de cada una
s'entenia amb l'altra, i que havien
mort ambdós en duel, vaja, que s' ha-
vien mort l'un a l'altre. Amb agues-
tes, resulta que es tractava d'una com-
panya de teatrc, no massa ben aven-
guda, ja que els actors interrompien el
drama per gatinyar-se entre ells, o afi-
car-se amb el públic. Aix i tot, l'obra
va arribar al final, un final que té molt
a veure amb l'arribada d'una tercera i
mes misteriosa endolada, qui sap si la
causa veritable del duel fatídic. El pú-

que hi era en bona part a posta,
s'ho va passar d'allò millor i va poder
riure per les butxaques, i sorprendre's
amb els tombs de l'acció d'una de les
primeres experiències de cafe teatre
que hem tengut a la vila en anys: la
representació de Les vídues, en pro-
ducció de La Lluna de Teatre, dirigi-
da per Antoni Maria Thomas, director
habitual de la companyia, que els da-
rrers deu o dotze anys s' ha guanyat
un merescut prestigi com una de les

iniciatives teatrais de millor qualitat i
coherencia de l'Illa, amb un ample
ventall de propostes que han anat de
comedies renaixentistes a estrenes
d'autors contemporanis d'arreu del
món, i també mallorquins.

Mercè Ginard, Iolanda Fuster, Jo-
an Carles Bestard i Sara Mingolla do-
naren cos, vida i credibilitat als seus
personatges, superant la di ficultat afe-
gida de fer entre el públic i sense el
suport de la illuminació una comedia
que normalment representen damunt
l'escenari, i varen resoldre amb mar-
xa i brillantment les situacions que re-
querien improvisar i provocar una mi-
ca el públic, que va riure per les but-
xaques amb un espectacle que se li va
fer curt, i va quedar amb ganes que
l'experiència es repeteixi.

La delegació llucmajorera (l'Obra
Cultural Balear havia organitzat la re-
presentac ió, i d'aquí a molts pocs
dies, els dos darrers divendres d'Abril
té previst organitzar aiIi mateix, i
sempre amb Famable col.laboració de
Cafe Colon dos nous actes, a fi (rani-
mar una mica la vida cultural de la
vila: mi no gens habitual concert de
xeremies i un acte en record i home-
lunge del poeta campaner Damia Hu-
guet. Es a dir que atenció als progra-
mes. •

bitrab
L-libs, cord-es,

jocs e.chAccd-it4s,

mcAte_v•icAl croficivu_x

cv. So Font, 75 (Llucmajor)
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S'ARENAL

S'Arenal

De Pasqües i Pancaritats
Tomeu Shert (text i foto).-

Viscuts amb total plenitud els actes
de Setmana Santa i festes pasquals arena-
leres, ens hem de rendir davant l'eviden-
eta que quan les coses es fan a l'empart
d'una comunitat totalment independent de
qualsevol partidisme. com es la Parròquia,
apolítica cent per cent, la gent del noble
respon generosa a la crida. con vidada o
suggerenci a.

Els actes religiosos a hesglésia, les
processons per places i carrers han estat
molt concorreguts i plens d'esplendor. de-
voció, testimoni de fe i d'estima entre to-
ta la gent. nativa o no, pern síunida per
l'ideal del bon conviure, sense cap mena
de racisme sinó amb estima fraternal.

Si queda alguna persona o persones
que no pensen així és per lamentar-ho de
veres. I pregar perquè ens arribem a veu-
re tots amb el coneixement i seny neces-
saris per aconseguir una comunitat de cor
noble, digna en tot.

La molta gent que va participar a tots
els actes religiosos donaren clarament su-
port a un present brillant i obriren fines-
tres plenes de Ilum a un futur hen espe-
rançador.

Diada de Pancaritat
Si Llucmajor i Palma des de fa molt

temps tenen els seus propis dies de Pan-
caritat, els primers al santuari de Gràcia i
els segons al castell de Bellver, s'Arenal,
des del 22 d'abril de 1990 va començar a
tenir-ne un. Fou una convocatória d'un
grup d'amies, sota el nom de "S'Unió de
s'Arenal", a l'empar de la Parróquia, que
va donar vida i impuls a una diada mera-
vellosa viscuda a l'obra arquitectónica del
majestuós pont de ses Set Rogues. Un
pont construit entre 1914-16, per passar
la línia del tren Palma-Santanyí, anant per
s'Arenal i Llucmajor entre altres pales.

Aquella convocatória del 1990 ha ten-
gut seguiment cada any, a la diada de
l' Angel. L'any passat es va celebrar en te-

El polifacètic Plume Oliver i Maura,
mostra un exemplar del llibre que ara
acaba de publicar

rrenys generosament cedits pels frares de
la Porciúncula. Enguany, el diumenge dia
6 d'aquest mes d'abril tornaran al line pri-
mitiu.

El que es cert es que la festa, solem-
nitat, devoció, entusiasme, anar a missa,
fer el camí que separa l'església de Ses
Set Rogues, menjar les darreres panades i
robiols asseguts damunt una roca, donar
estretes de mans als amies, cantar, ballar,
riure, és tot això. El dia d'un Pancaritat
neixen amistats noves entre els joves,
amistats que, de vegades duren tota la vi-
da. I a l'horabaixa, quan cl sol comença a
baixar cap a la posta, tothom retorna a ca
seva, contents i satisfets. Una romeria que
ja mai no pot morir. Allà, al Pont de Ses
Set Boques, cl 22 d'abril de fa vuit anys,
aquest informador ja hi va dir uns versos
que deien així:

Avui neix la romeria
en es Pont de ses Set Rogues.
Amb bon vi, panades, coques,
ball de bot, sana alegria,
i un recital de poesia.
És un dia memorable,
és una festa entranyahle.
Una testa per tothom,
lo de menys és el seu nom,
festa del poble. imparahle!

Al proper nómero donareni in forma-
ció d'aquesta simpUtica festa. on joves i
menys joves disfruten a plaer. Una lesta
que ja va arrelant i que ningú no la vol di-
vidida.

Recital poètic
'Fambé. al proper número, oferirem

informació del recital poètic de s' Arenal,
un acte que va néixer aiximateix el 22
d'abril del noranta, al mateix recinte del
Pont de Ses Set Boques, al llarg del pan-
caritat. Som a la vuitena edició, per mo-
tins acústics el recital es fa a l'antiga ca-
pella de s'Arenal.

Enguany actual Josep Casadesús, Bel
M. Servera, Margalida Salvà (violoncel),
Verónica Jacopson, Aina F. Sbert, Agus-
tina Noguera, Antònia Salvii, Jesús Rebo-
lledo, Jaume Oliver, Marta Gómez, Cati
Riutort, Magdalena Noguera, Magdalena
Tomàs, Joan Perdió, Damit'i Tomils, Mar-
galida Capellà, Pep Lluís Gallardo, Mateu
Monserrat, Magdalena Servera, Francesca
Canchas i Sebastià Salvó (violí).

Un Ilibre de Jaume Oliver i Maura
En J. Oliver i Maura, home conegut

per tothom, ha tengut la valentia de contar
la seva vida, als seus setanta anys d'edat i
ha publicat un Ilibre. Té devers tres-centes
planes i un bon nombre de fotografies. En
Jaume conta moltíssimes coses, no hi ha
venjança, no agravia, no insulta, però fer.
Un I libre que ja és a la venda i serà polè-
mic. •



Assabentat del contingut de la
Circular de la Direcció General
de Centres Escolars relativa a
adscripció de centres de primaria
a centres de secundaria i a la de-
limitació de les zones d'ailluen-
cia dels mateixos, el Conseil Es-
colar del Col.legil'ablic Jaime'
III de Lluemafor, per unanimitat,
considera:

I.- Que l'adscripció a l'IES
Llucmajor dels centres de S'Are-
nal, Son Verí i Sant Jordi inci-
deli negativament sobre la ja
precaria situació educativa que
causa 14 massificaciaa PIES es-t •
mentat.

2.- Que aquesta situació no-
més trobarà solució adequada
amb l'urgent construcció d 'on
%sand d'Ensenyament Secundo-
ri a la zona de q:Orenol, o com a
mesura provisioned, l'habihtacia
d'una secció pel pròxim curs.° Itt
zona esmentmla. •

*stt
Fl Consell,Yscolar del Cll.

unie Trt de Lluernajor

LOCAL

S'Arenal surt al carrer per exigir la
construcció d'un institut

Francesc Verdcra.-
Fotos: C. Julia.

S'Arenal és en peu de guerra. Du-
rant la primera quinzena del passat
nies de marc es varen multiplicar les
accions i les manifestacions de pares i
alumnes de la zona costanera tot re-
clamant la construcció d'un institut
d' ESO. Les habituals concentracions
dels dijous al matí varen tenir la Inf-
xima expressió dia 14 a mitjan hora-
baixa en que un miler de persones
sortiren al carrer per denunciar la pas-
sivitat del ministeri d'Educació da-
vant les reiterades posicions dels ma-
ni festants.

La concentració de protesa va dis-
córrer pels carrers mes cèntrics de
s'Arenal, provocant un collapse de la
circulació que es va allargar per espai
de mes dc mitja hora. Els manifes-
tants -pares i al 1111111CS dels cinc colle-
gis públics de la zona- portaven pan-
cartes i, amb el suport de xiulets, tam-
hors i sirenes, corejaven sense aturar
consignes reivindicatives.

La manifestació culminava una

serie de protestes a menor escala que
les AIDAS del coldegi de son Verí,
s'Algar, Sant Vicenç de Paid, es Ta-
mardis i es Pi I. venien protagonit-
zant amb una freqiiencia setmanal.
Els pares exigien una actuació urgent
del ministeri d'Educació per evitar

que els alumnes de s'Arenal que cur-
sin l'Ensenyament Secundari Obliga-
tori (ESO) es vegin obligats a des-
placar-se a Palma o al ja saturat insti-
tut de Llucmajor per seguir classes
d' horari vespertí.

Cinc dies Inds tard dc la multi-
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dunaria reivindicació, devers quatre-
cents pares i alumnes es concentra-
ven davant la seu del minsteri d'Edu-
cació a Palma per entregar devers tres
mil firmes al maxim responsable, Jo-
an F. Romero. Entrega que va esde-
venir una poalada d'aigua freda per a
l'objectiu reivindicatiu del plec de
signatures.

El delegat del MEC va descartar
totalment la construcció de l'institut
durant el present curs i també l'adop-
ció de qualsevol solució alternativa
corn, per exemple, aixecar aules pro-
vissionals o la possibilitat de cursar
els estudis d'ESO en espais habilitats
(les dependencies d'algun hotel de la
zona) o en els col.legis d'ensenya-
ment primari de s'Arenal.

Romero va criticar les manifesta-
cions reivindicatives que es realitza-
ven a s'Arenal i va recordar als re-
presentants de les APAS que el retall
pressupostari que ha sofert el minis-
teri d'Educació enguany impideix
abordar la construcció d'un insti tut a
Ia zona turística, tot afegint que a co-
mençaments de l'any vinent, el Go-
vern Balear assumira les competen-
cies d'educació i, per tant, sera l'exe-
cutiu autonòmic el responsable de de-
cidir la construed() del nou institut.

Finalment, el delegat va emplaçar
els pares per al proper 28 d'abril per
donar-los una resposta definitiva a les
reivindicacions. Un termini que seria
rebutjat pels representants dels pares.
El comiat de Romero va ser altament
significatiu: el delegat del MEC va
advertir que només admetra com a in-
terlocutors de les reclamacions els re-
presentants de la Federació d'APAS
de Mallorca i que per tant no man-
tendra més contactes directes amb els
pares representatius dels coldegis de
s'Arenal. •
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1 ,/Quatre mots
Pere Ramis, 7 anys a la Mostra

de Cuina Mallorquina
C. Font
C. Julia.-

Des de quan i per què participau
Ia Mostra de Cuina Mallorquina?

Hi hem anat 7 anys, començàrem
coincidint ana) la 2a edició i enguany
s'ha celebrat la 13'. Algun any no hi
hem anat perquè per participar-hi has
de presentar molt de gènere i has de
comptar amb l'equip de feina ede-
quat.

Hi participam perquè ens convi-
den cada any i perquè d'aquesta ma-
nera ens donam a conèixer un poquet
niés.

Quins productes exposareu en-
guany?

El pastís "Alfonso", aquest és un
pastís molt antic que es va fer per pri-
mera vegada amb motiu de l'arribada
d'Alfons XIII a Mallorca. Està elabo-
rat ami-) una pasta de full farcida de
melmelada i de cabell d'ange!, amb
una capa de meitat xocolata i meitat
de merenga, una altra coberta de bes-
cuit i acaba amb merenga cremat.
Aquests eren els ingredients del mo-

De (mina manera correspon la gent
a aquestes Mostres?

Hi ha molt bon amblent; cada any
hi va mol tíssima gent, sobretot al fi-
nal. L'any passat hi anàrem el primer
dia perquè l'any anterior hi havíem
anat al final i 110 podíem dinar l'ahast.

És un bon moment, l'actual, per a
Ia pastisseria mallorquina?

No, perquè hi ha unes competen-
cies adquirides, unes pastisseries con-
gelades que entren de fora, d'Espanya
i de Centre Europa, i la gent les ha
acceptades, fins al punt que alguns
professionals ja compren aquests pro-
ductes, diuen que els fan ells, engan-
yen la gent i ens fan molt dc mal als
pastissers que no entram en aquest
joc.

Aquestes multinacionals cerquen
punis de venda a Is Su permercats,
croissanteries..., sobretot a les grans
ciutats. A Espanya ja n'hi ha devers
32 que fabriquen congelais de bon dc
veres, i aix6 és molt negatiu per als
artesans. •

ment, ja que un temps no es coneixia
Ia nata.

També exposàrem el "Músic",
amb full de mantega i fruits secs. La
gent l'accepta bastant i es un pastís
relativament nou. La mantega és un
greix noble i es fon a baix punt al pa-
ladar, i per aixó agrada tant.



ENTREVISTA

D'ofici.,. cerer o candeler de cera
Miguel Manresa i Puig

Ignasi Barceló.
Celso Calviim.
Franc Jaume.
Joan Jaume.
Fotos: Coloma

L'entrevistat (Vaguest mes és un home
molt conegut i popular a Llucmajor, en Mi-
guel Manresa i Puig nascut el dia 6 de febrer
de 1932. Ell ens parlarà d'un ofici que pràcti-
cament ja ha desaparegut en el nostre terme,
de tal manera que els llucmajorers que neces-
sitin ciris o aixes han d'aliar a comprar-los a
Campos o Ciutat. També hem d'esmentar que
la desaparició d'a quest afiei està relacionat
amb els canvis de costums que en els darrers
temps ha sofert la simbologia religiosa arrel
del Concili Vallee: II.

Quan començàreu en aquesta feina?
Va ésser devers l'any 1946 o 1947, jo tenia

catorze o quinze anys, quan vaig venir de Ciu-
tat per ajudar el conco en Julia en l'ofici de la
cera i els confits. Ell feia anys que s'hi dedica-
va, ho tenia tot montat i controlava totes i cada
una de les passes. Poe temps després de la me-
va arribada va tenir un accident amb un carro i
es va rompre les dues cames i jo, per necessitat,
me vaig haver cie fer càrrec dels negocis de la
lam II ia.
D'on obteníeu la primera matèria?

A la nostre finca de Purgateri, hi havia uns
cinc-cents hues d'abelles que ens permetien
aprofitar facilment la mel i la cera que elabora-
ven aquests insectes. Record que el conco no
les temia gens i s'hi sabia acostar i fer la feina
a cara descoberta, treia les bresques de cera.

expert ELÈCTRICA
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ENTREVISTA
que eminagatzemaven la mel i el
pollen d'aquells eixams, sense rebre
cap picada. I s'enfabiolava quan veia
Ia por que jo els tenia i les picades
que just arribar m'enduia, "com més
espolsava mós en venien i manco em
podia controlar". Les sobres de la
con fiteria no es deixaven perdre, eren
per a les abelles de Purgatori, les re-
elaboraven i les ens tornaven conver-
tides en cera i mel; en els mesos de
fred hi dúiem xarop per evitar mor-
tandats. D' aquí trèiem la primera
matèria per fer les candeles, ciris i at-
xes. Hi havia anys que compritvem
cera a abre gent que tenia bues.
Quines passes seguíeu per fer els ci-
ris?

Una vegada teníem la cera verge,
de les bresques fetes per les abelles, la
posàvem dins una gran olla al foc. Era
una feina molt delicada, el foc havia
d'estar molt controlat per evitar que la
cera prengués el bull ja que si ho feia
era mós perillosa que la benzina i amb
un no res prenia. Quan estava en esta
liquid, per cremar millor, hi mescla-
vem un petit percentatge de parafina,
que compravem en barres a una dro-
gueria de Ciutat. Així teniem feta la
cera pels ciris.

L'altra matèria era els fils de cotó,
comprats a Barcelona, amb els quals
fèieni el ble. Per fer els blens, que
posàvem a ' interior de les candeles,
agafàvem una post de la Ilargada que
volíem fer els ciris i hi embolicavem
el fil de cotó, després xapàvem a cada
cap i em fèiem un feix. Seguidament
els anàvem agafant de deu en deu i
en fèiem els cordonets que eren els
blens.

Quan teníem la cera preparada i
els blens fcts començava la feina de-
licada. En un aparell en forma de ro-
da, que tenia uns forats per la part de
damunt i uns ganxets per la part de
baux, hi penjàvem els blens i co-

mençavem a tirar-hi, a poc a poc, la
cera líquida que agafàvem amb un ca-
claret de l'ou a. Les primeres vegades
Ia cera feia molta via a recórrer el hie
i nomes en quedava aferrada una po-
ca al cotó, la resta era recollida en una
safata que es collocava a baix i que
sempre estava calenta amb un braser
per poder aprofitar la cera que no es
solidi ficava entorn al ble. De mica en
nica, al voltant del feix de cotó, el ci-
ri ananva agafant cès i quan tenia el
gruix que volíem ens aturàvem i el
despenjàvem quan s'havia refredat.
La feina esta llesta.
Quins tipus de ciris fèieu?

Per si l'electricitat s'aturava, cosa
que passava molt sovint en aquells
anys, i per tenir Ilum a les cases de fo-
ravila, fèiem espelmes. Però la major
part de la nostra feina era per a l'Es-
glésia. De ciris en fèiem un grapat de
tipus: curts, Ilargs, prims, gruixats,... i
també fèiem les aixes.
Com es feien les atxes?

L'atxa es un ciri gros i gruixut de
forma prismàtica i de quatre Neils. Es
feia amb quatre ciris prims i una ve-
gada junts seguíem posant-hi cera tins
obtenir el gruix que volíem. No totes
les aixes eren iguals, variava el gruix

de cera i la I largada.
Quan s'empraven les atxes i els ci-
ris a l'Església?

En aquells anys, els ciris i les at-
xes cren, majoritariament, pels fune-
rals i les misses en record dels di-
funts. Segons la categoria social i
económica del mort, l'Esglesia era
adornada amh més o manco nombre
d'ells. Els funerals podien esser de
sis, vuit o dotze atxes, a més, damunt
l'altar major, es coldocaven dues
piram ides de fusta plenes de candeles
i una abra en el conventual. També
es repartien ciris als familiars, als ca-
pellans, a les autoritats presents i al
coro, si la missa era cantada, en el
moment de donar el condo!.

Quan s'havia acabat l'ofici, era
costum, acompanyar cl mort, fins es
Molí d'en Monjo, que hi ha en es Ca-
nn' de Galdent. portant les atxes ence-
ses. Aquestes les repart fern als acom-
panyants i recolhem quan havia aca-
bat l'acte. A principis dels anys cin-
quanta en repartíem mós de dos-cen-
tes, era una feinada, i després les re-
collíem dins sacs. Normalment ser-
vien per mós d'una vegada i la major
part de gent les tornava en bon estat,
pea) sempre n'hi havia que, pet seu
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caràcter o per distracció, les rompien
i nosaltres, que els coneixíem, les hi
donàvem más petites.

Les atxcs i els ciris s'empraven
sobretot a les festes religioses i per
acompanyar les processons. Les de
les festes eren veritables obres d'arte-
sania que no tots podien pagar i que
luïen, a mes del clero, el comanda-
ment militar, el consistori, els grans
propietaris i els rics. Solien estar
guardades a l'Església, dins la caixa
del banc de les autoritats, i les repar-
tia, el cap de caminers de l'Ajunta-
ment, moments abans de començar la
processó. Una vegada acabada eren
recollides i guardades al mateix Hoc.
A cap d'any, el que quedava d'aque-
lles atxes era regalat al rector i en co-
manaven de noves.

Un dia assenyalat, Tot Sants, el
cementiri quedava ple d'atxes i ciris,
record que m'aixecava ben prest per
anar a col.locar-les i encendre-les da-
munt les tombes.
Com fèieu les atxes de les festes i
processons?

La cera, d'aquestes, era blanca.
De les bresques de cera, que trèiem
dels nostres hues de Purgaron, tria-
vem les riles blanques, n'hi havia que
ho eren del tot, i en tot el procés aria-
vem molt alerta a no embrutar-la. Just
havent juntat els quatre ciris, per fer
el cos de l'atxa, l'entorsillavem un
Poe en els extrems i seguíem posant-
hi la cera. Quan l'atxa estava feta,
amb les mans ben netes, l'agafàvem i
amb l'ajuda d'un burl let i una espàtu
la començavem a marcar figures, sig-
nes religiosos i ornaments que más
tard rebaixàvem amb un ganivet, un
burilet o un ganxet. la segiient passa
era omplir els rebaixats amb tintes de
diferents colors que una vegada se-
gues eren recobertes per unes noves
capes de cera blanca que transparen-
taven els dibuixos i els colors. A totes
aquestes atxes hi solíem posar el nom
del propietari o de la possessió, les
lletres també es rebaixaven i s'om-
plien de tinta xina i una vegada seca
era recoberta de cera blanca transpa-
rent.
Que en fèieu de la cera ja empra-
da?

Tota la cera que podíem la recu-
peràvem i la reutilitzavem en l'elabo-
ració de nous ciris i candeles. Nosal-
tres recoil fern les atxes dels acompan-
yants del mort i les qui eren massa
curtes per poder ésser utilitzades una
altra vegada eren reelaborades junta-
ment amb les aportades pel clero que
ens venia la cera recollida a l'Esglé-
sia. La major part de ciris i atxes te-

nien com a primera materia aquesta
cera reciclada.

El procés per poder reutilitzar-la
era el següent: tota la cera era trosse-
jada i posada dintre de l'olla de la ce-
ra i una vegada líquida era abocada
dins un ribell amb aigua. Dins el ri-
bell la cera no es barrejava amh l'ai-
gua i quedaven tres sostres: primera-
ment l'aigua, després la brutor i final-
ment la cera. Quan la coca de cera es
refredava la trèiem de l'aigua i amb
un ganivet li rascàvem la brutor. I ja
es podia utilitzar-la novament en les
nostres elaboracions.
Quan deixareu de fer aquesta fei-
na?

En els anys cinquanta, ja compra-
vem a la Cereria Barceló de Ciutat ar-

tides per vendre en el nostre establi-
ment i varen esser ells els qui me van
proposar canviar cera verge per ciris i
aixes fets. D'aquesta forma deixarem
de fer nosaltres els ciris i les atxes i
passarem a ésser un intermediaris. Els
primers que es varen a donar varen
esser els capellans, veien com els ciris
i les atxes de les misses de difunts
cremaven mes alegres i quan ens re-
tornaven els sobrants n'hi havia man-
co que abans.

Me vaig deslligar de la cera als
vint-i-quatre anys quan nie vaig casar
i va esser el meu germa Guillem el
que va seguir despatxant la cera que,
elaborada, compràvem a les cereries
de Ciutat. •
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S'ARENAL

---- 	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

SOCIETAT

>C arte s
De política, no n'entenc

Sra. Directora.

Li agraire de veritat que publiqui la següent carta:

Vull començar dient que, vertaderament, a aquestes
alçades de la meva vida, ja que he complert 70 anys, mai,
corn dic, no havia hagut de passar per situacions com les
actuals, m'estic referint a acusacions, mentides i falsos tes-
timonis. M'explic.

Després de molts anys ja, en què vaig ser elegit i reele-
git president de l'Associació de la Tercera Edat del meu
municipi de Llucmajor, i, com a conseqüència haver de re-
gir aquesta "modèlica" associació, i no he estat jo qui ha
posat l'adjectiu, sinó al contrari, totes i cadascuna dc les
personalitats que han pogut estar en contacte, per un o un
abre mot iu amb la nostra associació, i com no, per cada un
i fins arribar al miler, dels nostres estimadíssims socis
d'aquest club

D'altra banda, estant a prop la data en que novament
tots els socis podran tornar a elegir lliurement quina per-
sona volen que els representi es per la qual cosa un grup
ben reduït, redifidissim, de persones, fixau-vos que die per-
sones, tendrien segurament altres qualificatius millors però
aquí vull començar a establir les diferencies, que aids en-
davant anomenaré. Deia que un grup de persones, que per

únic flanc possible, el de la política, vul I deixar ben clar
que niai no vaig permetre ni permetre el "maneig -

de l'Associació, mentre jo en sigui el president; aquest
grupet polític, die, últimament empra i difon tot tipus de
falsedats, mentides, calúmnies, falsos testimonis i no se
quantes coses mes contra la nieva persona, per fer-me mal,
com mes minor. Però, coin deia abans, aquí hi ha les di-
ferencies. En el seu moment, a la darrera Assemblea Ex-
traordinària que tots ells s'havia guisat i menjat, en presen-
cia de nombrosíssims socis que hi havien assistit, varen
quedar provades ijustiiieades, totes i cadascuna de les acu-
sacions que aquests senyors al.legaven, conseqüència
d'això i després d'un espantós ridícul, varen manifestar la
sea dimissió sortint tots junts amb el cap cot. Ara volen
tornar a la c;'.irrega.

Per acabar, vull posar-me a disposició de tots els socis
i de tota bona persona per aclarir tots els dubtes i tot allô
que calgui per al seu total coneixement. I pel que fa al
grup de personatges politics ressentits, que no se sap ben
be, quins interessos obscurs persegueixen, ni vull contestar-
los; però vull optar per no perdre cap minut més del !lieu
temps a saber que existeixen, la gran majoria de socis i de
gent de la nostra Associació, ja els havien rebutjat i a par-
tir d'aquest moment jo també em sum a aquesta majoria. •

Antoni Gamundi Tomàs.
President de l'Associació de la Tercera Eclat

Llucmajor
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Benvolguda senyora:

Davant la polêmica sorgida sobre
l'Institut de S'Arenal i les moltes in-
formacions aparegudes, algunes
d'elles contradictòries, us feim arri-
bar aquest escrit perquè el publiqueu
a la Revista que vos dirigiu, si així ho
creis oportú.

El Mapa Escolar elaborat per la
Direcció Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciência a les Balears ha-
via previst un Institut a S'Arenal, al
qual havien d'assistir els alumnes
procedents de les escoles de S'Are-
nal, així com els alumnes procedents
de Badies, Sant Jordi, Casa Blanca,

S' Aranjassa i Es Pil.larí, (això ho po-
deu comprovar a les fotocòpies que
vos adj untam).

Com també podreu observar, no
hi ha previsió d'obrir-lo glans del
curs 97/98; això té la seva lògica ja
que, si el desembre del 95 no es dis-
posava de solar, di ficilment podia es-
tar construit el setembre de 1997.

Confirma també la idea que el Mi-
nisteri tenia prevista la construcció de
l'Institut el fet que a la relació de cen-
tres adscrits a PIES de Llucmajor hi
figuren el CP S'Algar, el CP Son Ve-
rí, el CP Badies i el CP Sant Jordi
anth una observació: FUTUR IES
S'ARENAL.

Per poder dur a terme una obra
d'aquestes característiques, es neces-
sari fer una previsió de fons i així ho
va fer el Ministeri, els tècnics calcu-
laren que serien necessaris uns 497
milions. Aquests m il ions no es guar-
den durant anys dins un calaix per
gastar quan sigui l'hora. El que fa el
Ministeri d'Educació, igual que qual-
sevol administració, es, després de
conèixer les necessitats existents i els
limits pressupostaris, elaborar unes
prioritats i aquestes prioritats són les
que després apareixeran als Pressu-
posts Generals de l'Estat.

Per tant, aquest any havia de ser
prioritari invertir els doblers en l'Ins-
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titut, però no ho ha estat per decisió política del Govern del
Sr. Aznar. També s'ha de dir que difícilment es pot iniciar
una construcció si no es disposa de solar on construir.

Finalment només ens queda desitjar que s'acceleri la
donació del solar a fi que l'IES S'Arenal aparegui defini-
tivament als Pressupostos Generals de l'Estat de 1998 i,
que mentre no estigui construit es trohi una solució digna
per l'escolarització de l'alumnat de SecumEria. •

A tentament,

Joana LLuisa Mascaró Melià
Regidora del PSM a l'Ajuntament de Llucmajor
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Clio auténtico
a precio

de imitación

Nuevo Clio Campus

desde L250.000 ptas.
Ya no tienes por que conformarte con imitaciones. Consigue el auténtico co-
che de tus sueños: el Nuevo Clio Campus. Nuevo motor de 60 CV, con más
prestaciones y menor mantenimiento y consumo, paragolpes color carrocería,
lunas tintadas, embellecedores integrales Energy, sistema de antiderrapage
electrónico, cinturones de seguridad con pretensores pirotécnicos regulables
en altura, tercera luz de freno, volante con sistema Padding de amortiguación
en caso de impacto, *radiocassete con frontal extraíble y mando satélite en el
volante, estructura reforzada, barras de protección lateral y muchos detalles más
de serie, desde sólo 1.250.000 pesetas. Un precio inimitable para un coche
realmente único.

Clio 	 RENAULT
Joven Aunque Sobradamente Preparado

	
EL PLACER 

DE VIVIRLOS

Equipamento opcional según versiones. Clio Campus disponible en versiones 1.2 60 CV, 1,5 D 65CV en 3 y 5 puertas.

Promoción válida haste tin de mes.

BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
Ronda Migjorn, s/n - Tels 66 01 40 i 66 00 41

,Xerrades

Un que escoltava.-

- I ara ens han de fer la plaça no-
va...!

- Com es això?
- Sí, diuen que han fet un Pla Mi-

rall, on es miren tots els Ajuntaments
de Mallorca per esser mes hells.

- Encara no entenc res...

- Icier aquest Mira ll són unes sub-
vencions que dóna el Govern Balear
als Ajuntaments perquè embelleixin
els seus carrers i places.

- Ara ho entenc!
- I el nostre ja ha presentat el seu

Pia, per reformar cl nostre terme
entre aquests plans, la plaça d'Es-
panya de Llucmajor.

- I que hi faran?
- Diuen que volen posar rajoles

noves, d'aquestes que no es rompen,
no s'embruten i són bones d'agranar.

- Idò digues que sera una bona re-
forma, perquè les que tenim ara, a
mes de trencar-se molt, són molt em-
brutadisses.

- També diuen que han de can-
viar els fanals per un nou enllumenat.

- I com seran?
- No ho sé, però supès que seran

uns fanals més artístics i que faran
més claror que els d'ara.

- Trob que són ganes de canviar.
- Per mi que van errats, el que

diuen que volen canviar és la línia
elèctrica, que no te la forga suficient
per suportar [augment d'energia,
quan se celebren festes que necessi-
ten molt dc Hum.

- També diuen que posaran nous
arbres, que canviaran aquests que es-
tan moribunds.

- I els banes?
- No, diuen que no els tocaran,

que seran els mateixos.
- Allò que haurien de fer es ta-

par-los amb un plastic els dies de
mercat, perquè els embruten de mer-
da d'animals i altres especies.

- Jo crec que la nostra plaça sem-
pre tendra un gran inconvenient i es
que com que la feim servir també de
mercat, tenir-la sempre bella i nete-
jada es molt dificultós.

- Tal vegada hagués estat la solu-
ció quant tornaren la illeta de Can
Mataró, fer un edifici per al mercat,
amb un pont que enilaças amb la pei-
xateria.

- Encara hi serien a temps...
- No fotis! Ara es un bon espai

verd, i els ecologistes aviat posarien
el crit al eel.

- Be, cl que jo veig a la premsa es
que molts Ajuntamcnts s' han apuntat
al pla Mirall i no «hi haurà per a
tots.

- I si hi ha política per enmig, no-
mes Ileparan els del seu partit.

- ldò nosaltres estain salvats!
- Ens veurem en aquest Mirall...

•





1-Joan Socies.
2- Sebastia Rubí
3- Miguel Cardell
4- Joan Clar
5- Celso Calviiio
6- Franc Jaunie
7- Jeroni Tomàs
8- Llucia Ca ldes
9- Biel Thomàs
10-Miguel Sbert

I I - Ignasi Barceló
12- Francesc Verdera
13- Arnau Tomàs
14-Catalina Garau
15-Joan Jaunie
16-Catalina Serra
17-Miguel Barceló
18- Joana Font
19- Sebastià Carden
20- Coloma Julià

21- JerOnia Socles
22- Guillem Oliver
23- Maties Garcias
24- Jaunie Manresa
25- Antònia Font
26- Miguel Janer
27- Catalina Font
28- Llorenç Mascaró
29- Josep Sacarès



Joana Clar
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Infants, home i clona
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De noms i de Rocs (XL)

Son Garcies de la Mel (V)
Es Sementer de sa Bassa
de Son Mendívil de Baix

C.Calvifío
F.Jaume
J.Jaume
J.Monserrat
A.M.Monserrat
F.Mut
Fotos:

Aquest mes hem fet la recolli-
da toponímica de Son Garcies
de la Mel i d'un tros gran del
Sementer de sa Bassa de Son
Mendivil de Baix.

Els/les informadors/es
d'aquest redol del nostre ter-
me que fa partió amb el de
Ciutat, a la part de Sant Jordi,
han estat na Joana Clar i Con-
testí, nascuda a Llucmajor, bi-
bliotecària de la Caixa de Pen-
sions, tilla de l'amo en `Gustí i
propietária de Son Garcies de
la Mel, en Toni Oliver i Ca-
pellà, nascut a Sant Jordi I'll
de març de l'any 1926, home
molt popular en aquest poble,

fuster de professió encara que
ara ja està retirat, bon caçador
amb cans eivissencs i molt afi-
cionat a les gloses fins al punt
que, com veureu 'nés enda-
vant, no li costa gaire fer-ne
qualquna, i l'amo en Miguel
Vic i Canyelles, nascut a Santa
Eugenia el 28 de gener de l'any
1922 i que fa uns quaranta-
cinc anys va estar amb els seus
pares a Son Gardes d'en Tan-
ca.

Els/les informadors/es
d'aquesta primera part de
I 'entrevista són: Na Joana i
rani() en Miguel.

Joana, que ens podries dir
dels topónims de Son Gardes?

Els noms dels sementers i
tangues que jo conec són els se-
güents: Sa Quintana, alhsi hi ha
el molí fariner; es Figueral o sa
Tanca des Pi Ver; sa Pleta Vella;
ses Tan queres de s'Era de darre-

EARNISSERIA	 XABITTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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ra ses cases a dins sa Tonca de
s'Era; s'Era, sembrada d'ametlers
de tota casta: potes, Ilinets, verdere-
tes... Aquestes tanques petites i
s'Era feien molt de gra perquè hi ha
bastant de terra; Na Pujarol, un se-
menter de trenta quarterades i està
dividit en dues parts separades per
una línia de mates. Quan se sembra-
va, feia un blat molt bo. A la part de
dah, la terra és call vermeil i a la de
baix, argila; ses Rotes, sementer gran
que nomes tenia un redol amb quatre
figueres i un parell de garrovers a
dins el comellar. Dins aquest, hi ha-

via una sèrie de marges amb bastant
de terra i ara aquests redols ja han
tornat garriga. Sa garriga de dins ses
Rotes té ullastres, mates, estepes i
qualque pi; es Sementer de Baix o sa
Marina, és gran, però molt magre:
un llisar amb quatre pins molt es-
campats devora Can Vola-Vola i aquí
prop, estan molt clars... A dins es
Comei/ar hi ha ullastres, estepes i
mates i un torrent que se'n va als
horts.

Quines coses t'atreuen més de
Son Garcies de la Mel?

Crec que allò que més m'atreu es

Ia situació de la finca perquè, de se-
gons quins redols, veus la mar i és
una vista molt alegre i també perquè
està prop de Llucmajor de Ciutat, de
s'Arenal...ts un lloc que a mí em
sembla agradable i, per altra banda,
pens que una de les coses més inte-
ressants d'aquesta finca és el molí
fariner que hi ha dins sa Quintana
que encara es conserva bé i al qual
pareix que hi duien a moldre el gra
les finques d'aquells voltants sobre-
tot si ens guiam per la guantitat de
fermadores de pedra, que hi ha vol-
tant la paret de s'Hortet.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Gardas 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



Toni Oliver i Miguel Vic

TOPONIMIA

Com es duia la possessió el
temps de ton pare?

La tenia arrendada al "Ros" de
Son Garcies, un home de molt bon
caràcter i amb el qual s'entenia molt.
Record que hi anava un pic cada
quinze dies. El temps del lbrmajar
Ia madona Esperança ens donava un
brossai i un formatge tendre bonís-
sims.

L'amo en Miguel qué recordau
de Son Gardes de la Mel?

En aquell temps, els ametlers de
clins s 'Era encara eren molt joves
devien tenir una vintena d'anys. En
Toni "es Ros de Son Garcies" la te-
nia arrendada. Era un home de molt
bon dir, tota una institució (fins ague-
Ila rodalia. Vos contaré algunes co-
ses tenia tanta força que amb
els pens dins una barcella era capaç
d'aixecar cent vint quilos de blat; a
més, era molt bon corredor de po-
llastres. Com que era el garriguer i
corria molt fort, un vespre estant
amb els sods de la caçera sentirei)
trons d'escopeta, hi anaren i amb el
gaiato va fer caure el furtiu. Llavors
PaixeciA i el duple a la caseta a cu-
rar-lo.

L'informador de la segona part
de l'entrevista és en Toni "Maví".

Per la proximitat de Llueniajor
amb Sant Jordi sempre hi ha ha-
gut molta de relació entre els dos

La maioria de gent descendeix
d'Algaida encara que n' hi ha d'al-
tres pobles.

Toni ens podries dir els topò-
nims de la teva finca de Son Men-
(Evil de Baix?

Els topònims són dos: es Semen-
ter de sa Bassa el men tros es una
part d'un antic semcnter que duia
aquest nom- i s'011a, un clot que té
aquesta forma. Crec que un temps es
sembrava perquè la terra s'hi escola,
pet-6 ara tot ja es garriga. Els vol-
tants de s '0//a són roquissars excep-
te per una banda. La garriga d'aquest
tros estù formada per estepes, mates,
ullastres i qualque pi. Hi ha un parell
de redolets de la finca que encara se
sembren per a la caça.

Toni, nosaltres sabem que ets
molt aficionat a les gloses i que en
saps fer qualquna i ens agradaria
molt que ens en diguessis algunes
d'aquelles que, de més jove, escol-
taves a les trobades de glosadors.

Akins de dir-vos dues gloses que
en CapeU i en Vidal es feren a una
trot-m(1a, hatire d'explicar tins cos-
tums que un temps hi havia pels po-
bles: ()Ilan passava el salpis, ce-
rimònia feta pels capellans després
de Pasqua per beneir les cases, de-
manaven el hit Ilet que donaven a les
persones que s'havien confessat per
tal de complir amh el precepte pas-
qual. S'ha de dir que una glosa per
estar ben feta sempre ha de tenir cios
sentits. Va ésser així:

pobles i per aquest motiu ens
agradaria que explicassis als Iluc-
majorers/eres algunes coses sobre
aquest poble.

La meva mare va morir l'any
passat a l'edat de 101 anys, era la
Ines vella i antiga de Sant Jordi. En-
cara que nasqués a Algaida, em con-
tava que Sant Jordi era un poble re-
lativament non i que quan ella hi va
anar, nomes hi havia ducs cases: Son
Bauça i Cas Rebasser que era aquí
on jo estic.



Molí fariner

(En Vidal)
Aixa és un capellanet
sense roquet ni corona;
fa pecats i no en perdona.
No m'he confessat fa estona
i de consciència estic net.
Emperò tenc un secret
que en 'ver de mester un bitllet
sa seva dona el me dóna.

(En Capella)
Sa dolentia no es tanta
com has volgut suposar
Ara els hi he d'amagar
i no te'n tomara dar d'altre;
veuràs a aqueixa berganta
si n'hi donaré de branca
si sé que n'ha tornat dar.

Una Arc anècdota que vos con-
tare es la d'un home que era glosa-
dor, ii deien de sa Font i glosava
amb el "Cabo Loco" de Coll. Tenia
el seu fill a una possessió. Quail va-
ren vendre les ametles, hi va anar un
mercader que nomia Guillem. El dc
sa Font scia a un pedrís i mirava la
feta, i mentre mesuraven les amctles,
el senyor li deia: ens n'heu de fer
una avui i ell li responia: no estic per

cançons. Sí, ens l'heu de fer. No, no
vaig de cançons, ara no em sortiria.
Res, quan varen haver acahat de pe-
sar comptes i en Guillem, que era el
mercader, treu els doblers de dins la
seva cartera, i els dóna al senyor i
aquest quan va tenir els doblers dins
la butxaca, torna dir al de sa Font:
au! venga jo la vos començaré i vols
l'acabareu iii digué: -se'n degué re-
cordar d'una canco vella-

Un home assegut reposa
i d'ajagut reposa més;

(Au! acabau-la)

ja haguera conven gut més
ni 'haguéssiu dat els doblers
enlloc d'acabar sa glosa,
que no ent,feien gens de nosa:
no és que en Guillem no ho sa-

bés.

En Mavi va continuar dient-
nos que en Vidal, home pescador,
una vegada va a anar a fer un glo-
sat amb un que ii deien es "Sence-
ller" i com que sempre li donava
branca sobre el pescar li va dir:

Vaig fer fer una pastera
que de llarg té tretze pains;
d'amplaria ja no en té tants;
ets homes, un poquet grans,
`riben a cada vorera.
I un temps sa nieva quimera
era de pescar serrans
i ara he canviat es plans,
ara barqtteig ignorants
de sa Iwo sencellera.

Toni, aquesta finca es d'herèn
-cia o comprada?

Jo la vaig comprar i ara vos ho
explicare amh una glosa:

A foro de molta Uinta,
de feina i estoviar;
sa finqueta vaig comprar
que hem serveix per fer sa fitita.
De llentrisca !tomes fruita
hi ha molt poc que pelar;
poc que no hi poden menjar
si ntenjua no s'ha daifa.
Tenimn s'011a, però buida.
Moltes paparres hi ha
que ferrades se'n dura
qui hi vengui si se descuida. •



Corn és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies

al nostre ordinador

podreu veure a
MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.
A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,

sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,

complements... Tot tal com ho havíeu

somniat i sense començar les obres.

Veniu a MASSANELLA i deixau de
somniar.

MASSAN ELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45
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Testimonis documentals
de la nostra història

Una personalitat tan remarca-
ble com el Bisbe Jaume mereixeria
un estudi biogràfic complet i pro-
fund. Mossèn Joan Vich i Salom

l'any 1962, un esbós de la
seva vida amb motiu d'esser pro-
clamat fill predilecte de la nostra
ciutat j, darrerament, al tom VI dc
Ia nostra História, s' imprimí una
memória coetània de l' insigne pur-
purat deguda a Josep M. Quadrado.

Un aspecte notori de seva edu-
cació llucmajorera es l'amistat de
Ia família Jaume amb els Sastre de
Tió. Mossèn Pere Francesc Sastre,
rector de Campos i canonge, va ca-
sar els seus progenitors, Mateu i
Rosa, i clon Climent Sastre, nebot
d'aquell. el feu cristià amb els
noms de Mateu, Josep, Joan i Cli-
ment. Mossèn Sastre, que tenia el
títol oficial de Mestre públic de
primeres Iletres, exercia a l'escola
de la vila, al Lloc sagrat, i fou men-
tor educatiu i espiritual de l'eximi
sacerdot. L'època, amb alternància
de la política, fou adversa per a l'en-
senyament, i no obstant això, la ligu-
ra de Mn. Sastre de Tió brillà amb
Ilum própia.

L'any 1832, l'eclesiàstic rehe el
subdiaconat i el consegüent títol pa-
trimonial en el qual, a més de la do-
nació del seu pare, clon Climent hi feu
entrega vitalícia d'una part de la pos-
sessió de Tió tal coin ligura al docu-
ment adjunt:

Dia 15 de Maig de 1832

In Dei etc. Sia a tots notoria com
nosaltres Mateu Jaunie Fuster fill de

Exm. i Rdm. Sr. Dr. Mateu Janine Garau,
Assistent al Soli Pontifici, Noble romà,

Gran Creu d'Isabel la Catòlica, nas què a
littentajor dia 31 d'agost de 1811, Canònic

Magistral i Rector del Seminari de Mallorca,
morí el 19 de febrer de 1886

Mateu, y de Juana Roig consortes di-
funts y dn. Climent Satre Pre. y mes-
tre de la present vila de Llummajor
fill ciel honor Chinent, y de Angela
Garau consortes difunts naturals etc.
Per cuant Vinci. dn. Mateu Jaume
clerge Seminarista del IV del Consi-
liar de St. Pere de este Reync fill co-
mu a mi dit Mateu y de Rosa Garau
me Muller desitje ser ordenat de los
sagrats ordes majors, y sia para ello
ncsesari crearse titol patrimonial
Eclesiastich etc. Per esto de grat etc.
Per el termini que no tendra prebenda
Eclesiastica de redito suficient per la
sua decent congrua sustentacio do-
nain ab donacio pura etc. son efecte

surtidor luego de haver obtes el sa-
grat orde se subdiaconat; á saber jo
el mateix Mateu una porcio de te-
rra estensio de tres quarterades,
poch mes, ó menos, ó revera, lo
que es situada dins el terme de es-
ta vila, y Iloch anomenat son Vidal
tinguda en Alou, y directe Domini
del RI. Convent cie las Monges de
Santa Clara á merce de lluisme, y
presentacio de fadiga de deu dias
franca de cens confrontant ab terra
del Predio Gomereta propi del Ho-
nor Jaunie  ab terra de Juana
Maria Jaume antes de las matexas
pertinencias, ab terra de Miguel
Noguera de son Tort, ah terra del
Predio Son Marionet propi de Ber-
nard Clar la cual finch posehesch
en virtut de Ilegat a mon favor fet
per el sobredit mon Pare segons
son testament rebut en poder de dn.
Bartomeu Thomas Notari als 3 Oc-
tubre de 1805, efectiu als 25 Se-
tembre de 1816,•y publicat als 27
de los matcxos, y el referit mon Pa-
re la matcxa tenia, y posehia en nu-
mero de 6. quarterades poch tiles, O
menos, á revera lo que es en virtud
de venda á son favor otorgada per
Pere Thomas alias Rubert segons
acte rebut en poder de cin. Juan Fo-
nollar Notari als 22 Maig de 1796,

y jo lo espresat dn. Climent de abre
pesa de terra estensio de vuit quarte-
rades situada clins el espresat terme, y
lloch anomenat Tio, de pertinancias
del mateix predio Tio, tinguda en alou
del RI. Convent, y Monges de Santa
Margarita á merce de Iluisme, y pre-
sentacio de fadiga als deu dias franca
de cens; confrontant ab terra de Ono-
fre Con testi Borronat, antes de las
matexas pertinencias, ab terra de Ma-
teu Garau, la cual te, y poseheix en
virtut de venda á son favor otorgada
per Antoni Salva segons acte rebut en
poder de dn. Pere Juan Ferrer Notari
als 22 Fabrer de 1828.

Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

(II) Titol patrimonial de Dn. Ma-
teu Jaume, després Bisbe de Ma-
llorca (1832)
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JOIERIA I RELLOTGERIA

CAS COTXER

Dia 4 de maig

FESTA DE LA MARE

FELICITAU-LA

AMB JOIES
Plaça Espanya, n. 24 - Tel: 66 16 02 (Llucnunor)

C/. Ramon Llull, 42 - Tel. 54 19 65 (Sa Pobla)

Cuya particular donacio feim no-
saltres dits de la manera y com millor
etc. Per lo que etc. Constituint etc.
Prometent etc. Renunciant etc. Subs-
metentnos etc. Y present jo el mateix
dn. Mateu Jaume de mon bon grat
etc. accepti la sobredita paticular do-
¡lacio que í mon favor tenen otorgada
los espresats Mateu Jaume Pare, y dn.
Clement Sastre Pre. per el tems es-
presat de la cual etc. Y presents no-
saltres dits donadors, y donatari ju-
ram que en el present acte no ha in-
tervengut ni esperam intervenga dolo,
frauda, simonia, ni altre pacte illicit,
ni corruptela etc. Y jo lo Notari don
le de haver advertit al donatari que el
present acte se deu haver de registrar
en lo ofici de Hipotecas dins 20 dias
en la vila dc Llummajor etc. El cual
fonch let etc. Esent testimonis dn.
Antoni sal ví Practicant de Notaria
Publica y dn. Chrsitofol Catany, y dit
de Garonda vizins de esa vila, y los
donadors y donatari lo firman de la
sua ma de tot lo cual don fe y de son
conexament. Clement Sastre Pre.
Vic.; Matcu Jaume, Mateu Jaume
Clerge y Semta. (rubricat) Devant de
mi Miguel Salvd Not. (rubricat).
ARM, Prot. S 230, 186-187 v •



IR LLER MECANICO 

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

AGENT OFICIAL 
Pedro Noguera Ensefiat 

Taller autoritzat

*SHWA
autornalls

e
piva motor s.a.
C/ Rico!. 30- Tel_ 66 22 13

CONSTRUCCIONS

LAMPINO, S. L. 

Especialistes en reestructuració
de cases antigues

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

SOCIETAT

ff>Sa penya
s falcó

- El falconet ha comprovat que en totes les ocasions
que s'ha proddt una sentencia o resolució judicial contra
l'ampliació del Club de s'Estanyol, el president i la cort de
directius de l'entitat responen amb expedients destinats a
expulsar a alguns socis que no accepten o no comparteixen
el seu projecte. En aquest sentit, sembla que han elaborat
una llista dc "condemnats" o de "gentussa" a expedientar,
quan els jutges es pronuncien en contra dels interessos del
president.

El projecte d'ampliació, ara per ara, només es concre-
ta en una interminable serie de plets u una progressiva ra-
dicalització de postures, amb el consegüent deteriorament
de la convivencia. La divisió de s'estanyol en dos bandols,
amb llistes negres que fan empegueir qualsevol imparcial,
és el rosari de mai no acabar entre els ve'ins de la localitat.

* * *

Les mobilitzacions dc pares i alumnes de s'Arenal rei-
vindicant la construcció d'un institut sembla que no són
del gust del regidor d'ASI i batle pedani del nucli turístic.
Joaquin Rabasco ha criticat repetidament els responsables
de la moguda reivindicativa i per ventura, seguint l'exem-
ple de s'Estanyol, ha elaborat, segons ha pogut saber el
mussolet, Ilistes negres d'aquelles persones que sembren
la discòrdia al seu galliner, amb retails de transit i amb cri-
tiques a l'equip de govern municipal que Rabasco com-
parteix amb el PP. El mussolet no ha tengut l'oportunitat
de conèixer el contingut de les ilistes esmentades, pea)
posaria la ma al foc que la majoria dels integrants són mi-
litants o votants del PSOE.

* * *

- El passat mes de març ocupara una de les principals
planes de la història negra de Llucmajor perquè les pàgi-
nes de fets diversos dels mitjans dc comunicació han ten-
gut el nostre municipi com un dels protagonistes princi-
pals. El terme municipal llucmajorer sempre havia estat
notícia per l'elevat nombre de casetes que, per germinació
espontània, es converteixen en xalets, vivendes perma-

nents o segones residencies. Aquests dies, segons va de-
nunciar un diari palmessà, s'ha conegut que Llucmajor
també ha estat elegit pels caps del narcotrafic de son Ban-
ya per construir els seus xalets.

Un altre capitol recull l'episodi d'un conegut vident
que ha passat de les planes dels anuncis classificats a les
de fets diversos. En aquesta ocasió tot sembla indicar que
la holla de vidre, les cartes o les privilegiades dots de fu-
turôleg que el caracteritzen li varen jugar una mala passa-
da. No el varen avisar a temps de les intencions d'alguns
clients que varen decidir passar per comissaria i el vident
va rebre a la consulta la visita d'agents  policiais que no es
varen interessar per cap predicció, sin() pel present i passat
cie les elevades quantitats que el vident havia cohrat als
clients.

* * *

- A l'Associació de la Tercera Edat, el galliner també
va esvalotat. A més de les excursions gastronòmiques qua-
si setmanals, les interminables festes, celebracions i halls,
que aclaparen la pràctica totalitat de la programació de
TV Llucma, la clientel.la del carrer de Sant Joan encara té
temps per muntar-se batalletes que fan olor de campanya
electoral. La presidencia de l'Associació és una cadira tan
estimada o més que un carrec politic i en aquesta direcció
s'ha de situar el que ha passat aquests darrers mesos.

Com si d'un petit cas túnel de Sóller es tractàs, han
sortit a Hum casos de corrupció, cessions, amenaces i pur-
gues (tot entre cometes per tal que ningú se m'espanti). El
mussolet vol fer una crida a la clama i en els propers dies
enviarà un barral de tilt als locals del carrer de Sant Joan.
Les rabietes i llistes que configuren hanclols enfrontants
només porten pujades de tensió que es tradueixen en un in-
crement de les llistes d'espera al centre sanitari.

* * *

Aquestes vacances de Pasqua hem pogut veure, penjats
a les vidrieres dels comerços Ilucmajorers, un full fotoco-
piat que convida els Ilucmajorers a pujar a Gracia i a la ha-
Hada popular. Aquest full, editat conjuntament per un grup
de ball de bot Ilucmajor (que no hem identificat) i per
l'àrea d'educació i cultura de l' insolvent de sempre, pre-
senta un dibuixet que mos sona. I si no, mirau la capçale-
ra de la revista que teniu a les mans. No han demanat res,
creuen que tot ho poden copiar. Copietes. Ines que copie-
tes!!! •



Esports
CD Espanya

Magdalena Reynés
Fotos: Joan Quintana

Benjamins

Espanya, 0- Campos, 6
Santanyí, 0- Espanya, 3
Espanya, 2- Manacori, 4

Alevin Futbol 7

Espanya, 3- Validem., 5
Sta. Ponsa, 8- Espanya, 2
Mariense, 14- Espanya, 4
Espanya, 2- La Porciiincula, 7

Alevin Futbol Il

Sóller, I- Espanya, I
Rel.Calvo, 1- Espanya At., I
Espanya At., 3- Coherence,

Infantils 11

Espanya At., 0- Cala Millor, 4
Son Servera, 4- Espanya At., 3
Espanya At., 1- Cala d'Or, 3

Infantils I

Espanya, 4- Porto Cristo, 1
Cardessar, 0- Espanya, 2
Espanya, 3- Ramon Lltill,
Margalia, I- Espanya

Juvenils

Montaura, 2- Espanya,
Espanya, 0- Binissalem, 2
Sta. Maria, 4- Espanya, 5

C.D. Espanya. la Prelerenl  

Llueniafor. II Regional 

Preferent

Alcudia, 2- Espanya, 2
Espanya, 2- La Soledat, 2
Arenal, 2- Espanya,

Si us n'heu adonat, els Alevins de
futbol 7 nomes han guanyat tres par-
tits. Això és a causa que no es juga
dins la própia categoria. De l'equip
d'alevins nomes hi ha 5 al.lots que ho
són, la resta són I() benjamins i per

afegitó quasi tots nascuts a final
d'any. Cal afegir a aqucst problema
que en aquesta categoria la Federació
permet que hi juguin tamhé infantils,
és a dir, nins nascuts el 1984 la qual
cosa provoca una diferència tan gran
que els petits no poden fer res. Es ve-
ritat que nosaltres podríem agafar, per
suplir aquest buit, nins de l'equip
Aleví de futbol 11 i fins i tot infantils,
però això faria que els mes petits no
poguessin jugar i no ho consideram

positiu.
La veritat es que aquests petits fan

tot quant poden, juguen prou hé i en
aquests moments ja estan una mica
cansats de perdre sempre, ja que en-
cara queden devers una dotzena de
partits. •
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Cadettes CD Espanya

A Primera!

Kaki Tomas j Plume Garcia, porters dels Cadettes C.D. Espanya

Jaume
Foto: C.Font

Després d'una primera volta ben irregular (recordem
que l'única victòria fora camp va ser a Algaida) els Cadet-
tes del CD Espanya de Llucmajor feren una volta de cam-
pana i a la segona meitat del campionat de lliga s'aconse-
guiren posar en els Ilocs capdavanters fins que han arribat
a la segona posició, darrera l'Escolar de Capdepera corn a
líder, la qual cosa significa que els nostres Cadettes pugen
a Primera i estan d'enhorabona tots, jugadors, entrenadors,
delegats i afició en general.

Els dos darrers partits de la lliga que tenim per comen-
tar són aquests:

Dissabte, dia 8 de març, CD Santanyí, 3- CD Espanya,
3. Els gols Ilucmajorers varen ser marcats per Rafel Ra-
mos, Bartomeu Manresa i Sebastia Canyelles.

Dissabte, dia 22 de marg., CD Espanya, 5- Olímpic de
Manacor, 2. Tots els gols espanyistes marcats per  l'ex -
trela Canyelles, el qual és el maxim golejador del campio-
nat amb més de 40 gols, seguit de B.Manresa amb 10 i
R.Ramos, amb 9. Creiem, pel que fa a Sebastia Canyelles
que no calen mes comentaris.

Després d'aquest campionat ha aribitt la copa Presi-
dent de laquai ja s'ha jugat un partit i on Canyelles ha tor-
nat demostrar que amb ell, el gol és segur. Partit jugat a
Montuïri, dissabte dia 5 d'abril. Un encontre en que el re-
sultat era de 4-2 favorable, dones, als de casa, però re-
muntat pel CD Espanya am() un resultat final de 4-6, amb
4 gols de S. Canyelles, R. Ramos i Llorenç Gari.

Que hi hagi sort, idó, en aquesta Copa President! •



ESPORTS
Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Categoria Sub-22

Entrenats per Rafel Cladera
GuiIlem Oliver
Foto:

Des& la desaparici6 de la catego-
ria Junior, els joves and) edat com-
presa entre els IS i 22 anys han passat
a pertinyer, el primer any de la crea-
eV) a la categoria Sub-2I, després a la
Sub-23, enguany Cs denomina Sub-
22.

El Club de I,lucmajor ti5 nou juga-
dors que formen aquest equip;
d'aquests nou, quatre, per edat passa-
ran de categoria i, si no poden jugar a

Autonômica, no tendran equip.
La veritat es que la Federació Ba-

lear de Bàsquet ho va programar així,
segurament per afavorir la categoria
Amoniunica i Provincial, emperú cis
resultats no han estat bons, sin() tot el
contrari.

L'entrenador ens ho explica

Que hi pugui haver quatre anys de
di ferencia és molt, en aquesta edat
Pensam que la Federaci6 no ho té hen
planejat. Els Clubs fan tot el que po-
den cercant jugadors per completar
equips, per6 moltes de vegades ens es
molt di fíci .

El nostre equip té unes particula-
ritats diferenciais que poden despistar
el públic i en algunes ocasions inclús
el propi entrenador. Hem guanyat un
partit niés dels que hem perdut, estam
a mitjan floc de la classificació. Pre-
cisament hem guanyat els partits més
di fíci Is, als equips millors que nosal-
tres; aix6 es que davant la dificultat
els jugadors creixen i se superen a sí
mateixos, en ocasions han jugat ex-
traordinariament. En canvi, jugant
amb equips niés fluixets s'han rela-
xat massa i hem perdut, la confiança
els ha fet perdre. Sols quan hem jugat
amb equips superiors han demostrat
les seves possibilitats.

Treballar més les jugades

Quant a la preparació, de lisie es-

tan molt be. Hem de trehallar més la
tactica, ha de ser una Iluita constant,
ja s'ha demostrat que no poden aban-
donar-se ni un moment perquè des-
prés no poden recuperar els punts que
s'han perdut. El Basquet és un esport
en el qual el temps ho és tot, si es per-
den uns segons pot ser fatal pc1 resul-
tat del partit. Els nostres jugadors se-
gueixen les instruccions desenvolu-
pen les jugades bastant coordinades,
com que, ja s'ha dit físicament estan
hé, sols la lalta de motivació en uns
moments donats pot fer-los més
xos, tal com pensar que no podran su-
perar una puntuació, que ja esta per-
dut.., Ilavors és quan realment es
perd. S'ha de tenir la ment ben clara i
no donar res per perdd, aprofitant
qualsevol deixades dc [equip contra-
ri per sumar punts, perquè els altres
faran el mateix. S'ha cie mantenir la
constancia cada segon de joc. Tenint
en compte que l'any passat que&trem

segons, enguany, si se juga amb més
ganes poden recuperar posicions.

El Sub-22, un sol grup

Per això la lliga es mes Ilarga, per-
què hi ha un sol grup en tot Mallorca,
per això die que hi veig la possibilitat
que (wedeln ben classificats. Efecti-
vament les possibilinits hi són, es
tracte de no desaprofitar-les. El tre-
ball quotitU junt amb la força de la
disciplina superen cotes importants.

Els jugadors que apareixen a la
foto són, Guillem Calera, Nico Pizà,
Pere Joan Noguera, Pere Mayol, Ra-
fel Cladera, Toni Ginart, Llorem; Pin-
ya, Pau Tomas i Miguel Angel Canta-
Hops; el delegat, Joan Martí i l'entre-
nador, ja s'ha (lit: Rafe] Cladera.

Moltes de gracies per l'atenció i la
intOrmació. •
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El Club de pesca "Es Cap-Roig" de festa

A l'esquerra Miguel Barceló (fill) rep una distineni lunnenalge pòstum al seu pare. A la dreta presidència de l'acte.

Tomeu Sbert
Fotos: Rafa

El Club de pesca "Es Cap-Roig" va celebrar la seva
anual diada de festa, companyonia i amistat per bandera,
amb rentrega de trofeus i de distincions i un dinar a Aqua-
city, a s'Arenal, amb l'assistència de devers dos-cents co-
mensals.

Apart de l'elevat nombre de trofeus entregats als res-
pectius guanyadors i millors classificats de proves de l'any
passat, es varen entregar plaques i distincions a Llorenç
Clar, Bartomeu Gomila, Miguel Barceló (a títol pòstum),
Pep Amengual i Pere Carbonell.

El CN s'Estanyol regalà al Cap-Roig una mitquina
d'escriure i llibres de pesca. També Francesca Ordines, ví-
dua de Ramon, entregà al president Reda un preciós detall
com a record.

L'artista Il ucmajorera Magdalena Servera, delectà, una
vegada mês, amb la interpretació d'unes poesies.

Finahnent, el president MatiIdo Reda i cl regidor Joan
Puigserver pronunciaren uns parlaments de comiat. •

Nou Club de Hoquei-Patinatge Llucmajor
A. Tomàs

- Com a conseqüência de la creixent did() del patinatge en-
tre els joves, ja s'ha constituït a Llucmajor el Club "Hoquei -Pa-
tinatge" que en cl Torneig promoció "Hoquei in Line", Trofeu
"Roll-Roll" a la categoria de Cadettes que se celebra a Palma,
l'equip de Llucmajor ha guanyat tots els partits que ha jugat, a
rues de comptar amb tres equips niés en altres categories dis-
tintes, dels mes de 200 joves que practiquen aquesta modalitat
de patinatge sobre rodes.

El president, Agustí Solivellas, ens diu que davant la man-
ca de pista reglamentaria per disputar partits de competició a
Llucmajor, eis han jugat tots a Palma, tot i que prest en tendran
una en terrenys del Col.legi Públic que l'Ajuntament esta ha-
bilitant.

Aiximateix Solivellas afegeix que per continuar promocio-
nant aquest esport s'enviarà una carta als pares dels nins prac-
ticants d'aquesta modalitat esportiva, tot convidant-los a una
Assemblea in  a la sala d'actes de l'Ajantament de
LI tic n iajor.•

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

Carrer Major, 77 - Tel. 66 20 /7 - LLUCMAJOR



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
CI kevetla 9 ill.
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) 

BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO          Reportatges	 36 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei  

• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cam a la brasa

• Terrassa amb jardí         

C/. Non, 8 - Tel. 66 06 32 (Llucinajor)               

PERRUQUERIA

PUIGSERVER
Amb motiu del 25 6 aniversari,

la perruqueria de les germanes Puigserver

us desitja unes Bones Fires          
Cl. de Gracia, 59 (Llucmajor)            

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



Notes columbUiles del mes de març
J.Jaume

En el mes de març el Club Co-
lumbàfil Llucmajorer ha duit a terme
les curses que ten ia previstes dins el
seu pla per a aquesta temporada. Tres
curses de velocitat des de l'illa d'Ei-
vissa, quatre velocitats, tres des de la
localitat de Calp i una des d'Oriola, i
finalment, els dies 27 i 28 de març, el
Segon Trofeu Ciutat de Llucmajor,
prova de fons des de la ciutat de Ma-
drid.

Totes les curses han tingut com a
denominador comú les nombroses
pèrdues de coloms que ens vénen
afectant a tots de de fa uns anys i que,
de mica en mica, ens van Ilevant les
il.lusions i fan que el jovent no arreli
en el nostre esport.

Un dels factors que ha estat motiu
d'aquests resultats és el temps. Les
nostres aus no han trobat cap dia amb
vent de ponent que les possibilitats
fer un recorregut més ràpid i segur.

Les Classificacions de les curses
de velocitat i ions duites a terme en
aquest mes han estat les següents:

Eivissa:
01-03-97

1.- Gil Garau
2.- Joan Janer
3.- Joan A. Agullo

08-03-97

I.- Joan Janer
2.- Jaume Amengual
3.- Joaquin Iglesias

22-03-97

I.- Tomeu Barceló
2.- Joan A. Agullo
3.- Joan Janer

Amb aquestes tres curses posam
punt final a les de velocitat des de
FilIa veina. La suma de velocitat de
les set curses des d'Eivissa han donat
la següent classificació general:

Classificació General d'Eivissa:
1.- Ju li Monserrat
2.- Joan A. Agullo
3.- Joan Janer

Classificació Per Grups:
1.- Grup C amb 295 punts
2.- Grup A amb 289 punts

3.- Grup B amb 257 punts

Calp:
01-03-97
I.- Antoni Oliver
2.- Gil Garau
3.- Llorenç Socias
4.- Joan Jaume

08-03-97
1.- Antoni Oliver
2.- Juli;'1 Monserrat
3.- Joan A. Agullo
4.- Joan A. Agullo

22-03-97
1.- Tomeu Barceló
2.- Francisco Rosselló
3.- Llorenç Socias
4.- Joaquin Janer

Oriola:
1.- Llorenç Tomàs Sastre
2.- Llorenç Tomàs Sastre
3.- Col.legi Públic Son Verí
4.- Joan Janer

I a la cursa de Fons, duita a terme
els dies 27 i 28 de març, des de Ma-
drid i que ha estat el Segon Trofeu
Ciutat de Llucmajor el guanyador so-
cial és en Joan Jancr Andreu.

A mes dc donar-li l'enhorabona,
pel seu segon Hoc en el Segon Trofeu
Ciutat de Llucmajor, també volem fe-
licitar en Llorenç Tomàs Sastre pel
seu primer Hoe en la cursa especial
de La Deportiva des d'Alacant, duita
a terme el dia 16 de març de 1997.

Segon Trofeu Ciutat de
Lluernajor

27 i 28 de març de 1997

El Segon Trofeu Ciutat de Lluc-
major va tenir, des d'un primer mo-
ment, un bon suport per part de la co-
lumbèfila balear i dels dos organis-
mes patrocinadors, Conseil Insular
de Mallorca i Ajuntament de Hue-
major.

Suport que ens va permetre pre-
sentar a l'afició illenca una interes-
sant cursa de fons, que te com a punt
d'amollada la capital de l'Estat i que
estü dotada d'importants premis en
metülic pels guanyadors.

L'afició illenca va participar ins-
crivint a la curs 238 coloms, dels
quals hi havia 129 mascles i 109 fa-

melles. Els coloms foren engabiats en
el local del carrer Esplai n° 2, que en
Miguel Munar va cedir per aquesta fi-
nalitat, el 25 de marg. A la matinada
del 26 foren traslladats a l'Aeroport
de Son Sant Joan on la companyia
SPANAIR els dugué a Madrid.

A Madrid, els coloms passaren a
girbies más amples, a la vegada que
eren senyats amb un segell de la "Fe-
deración Colombófila Madrid- Terri-
torial del Centro". En Miguel Puig i
Ros "Barralet" els procurü menjar i
beure, i cuidà del seu repòs.

A la matinada del 27 de març, en
Llorenç Tomàs Sastre, President de
Curses del Club Columbófil Llucma-
jorer, després d'haver vist les predic-
cions metereoleogiques i haver consul-
tat telefònicament amb en Miguel
Puig, donava l'ordre d'amollada per
les 7 bores i 45 !Intuits d'aquest dia.

A partir d'aquell moment co-
mençava una Ilarga espera pels 94 co-
lunibèfils que, amb totes les il.lusions
del Firkin, havien aportat aus en agues-
ta cursa.

Et primer dia, 27 de març, no hi
va haver cap colom enregistrat en to-
ta

El matí del dia 28, a les 10 del
matí arribava a Llucmajor la primera
nova, en Domingo Fontiroig de ses
Salines, havia cronometrat un coloms
feia uns minuts. Aquella notícia arri-
bava en un moment a la major part de
colomers de la nostra vila i tots es-
perürem amb un poc més d'espe-
rança.

Era l'horabaixa quan arribava la
bona nova que en Joan Janer, de Lluc-
major, havia cronometrat un segon
colom

I amb aquest resultat, de dos co-
loms cronometrats, es tancava una de
les curses riles importants pel món co-
lumbèfil illenc.

Classificació del Segon
Trofeu Ciutat de Llucmajor,

1997

Primer Classi neat: en Domingo
Fontiroig i Perelló an& el colom par-
do n°42.725 del 1993, cronometrat a
les 9 hores 52 minuts i 45 segons del
segon dia.

Segon Classificat: en Joan Janer i
Andreu amb el colorn pard n° 197.473
del 1996, cronometrat a les 18 hores
13 minuts i 48 segons. *
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ESPORTS
Entrevista:

Domingo Fontiroig i Perelló
Primer Classificat en el Segon Tro feu Ciutat de Llucmajor 1997.

En Domingo Fonliroig és natural de
ses Salines, on va néixer el 17 d'agost de
1941, i com a columista viatja a Campos
des de que l'any 1985 es va introduir en
aquest esport. Actualment viatja en el
Club Mar i Ccl, del que és un del funda-
dors i del que va ésser president durant
els sens quatre primers anys de vida com
a Club columbafil. A vai, és el guanya-
dor del Segon Trofeu Ciutat de 1 Juema-
jor /997, dotai amb un troj eu d'argent i
un premi en metalic de cent-setanta-
cine mil pessetes, i que es va ceLlebrar
els passais dies 27 i 28 de març entre
Madrid i ia nostra ciutat, gracies al pa-
trocini del Consell Insular de Mallorca i
l'Ajuntament de 1.1ucmajor.

Com vitre(' tenir els primers co-
loras?

Els meus primers coloms vénen
d'uns ous que vaig recollir de diferents
socis del Club Colombai I de Campos
amb el qual vaig començar a viatjar en
aquells primers anys. Els ous que recolha
els posava a parelles de coloms bords i
els qui neixien els anallava. Aquest va es-
ser l'origen dels meus coloms i record
que el primer any ja vaig cronometrar des
de niés de cinc-cents quilòmetres. Des-
prés vaig anar millorant a l'entroduir
Snaiders, que sari els que millar m'han
viatjat. I actualment tenc en cria una unia
de Snaiders amb Kuypers que crec que la
disfrutaré.

Quirats de colomins crian annal-
ment?

Mes o manco cru i uns cent-setanta
cent-vuitanta colomins. N'escamp malts.
Per6 Iambe en perd molts criant, damunt
el mateix colomer. Moites d'aquestes
pèrdues es deuen als falcons. Enguany el
meu equip de viatgers ha estat de cent-
quaranta-set o cent-quaranta-vuit coloms,

comptant viatjants, que n' hi havia una
quarentena, i colomins, un centenar. Aix6
et dóna idea de les pèrdues que tenc en el
moment de la cria.

Com seleccionan els vostres coin-
' s per a l'equip de curses?

Jo no en mat cap. Una vegada el co-
lomí esra anellat es la natura i la gàbia
les encarregades de fer la selecció
d'ahans de la temporada de curses. 0 es
perd o ve. El mes prest possible els cria al
colomer de vol i dues o tres setmanes
ahans dels primers entrenaments, amb la
resta de calmis de la societat, els duc a sa
Colónia i a sa Ràpita, unes (niantes vega-
des, aquí ja es comencen a perdre els pri-
mers calmirais, i a continuació a fer la
pre-temporada.

Quin entrenament donan als vos-
tres coloras?

A la pre-temporada els meus coloms
fan les amollades d'entrenament amb la
resta de coloms del nostre Club. Mar i
Cel comença els entrenaments en el mes
d'octubre amb amollades a Cas Busso,
Cala Blava, Son Pardo, que es repeteix
unes vegades, i cap el "Dorado" direcció
Port d' Andratx, en l'encreuament de Ca-
la Figuera, no en deix cap i si la renia
in' ho permet els amoll unes (plantes ve-
gales sols, des dei Port d'Alcúdia, Porto
Cristo... Aix6 fa que els Moins sipiguen
venir sols a casa.

diarrament fan vols entorn al cola-
mer per anar adquirint forma. Aquests
vols no són forçats si hé, quan veig que
fan un poc es beneit, pee uns quants cops
a un hidó trait que tenc dalt el terrat.

Quina alimentació reben?
El menjar no ha estai niai controlat,

en quant a quantitat per animal, per6 sem-
pre he retirat el menjador després d'haver
comprovat que els coloms ja havien men-
jat el que havien volgut. Els dematins,

després del vol, don el menjar a les vira-
geres i, uns vint o vint-i-cinc militas des-
prés, els retir el menjador. Casa que torn
fer a la tarda.

Durant rot l'any els coloms reben,
mes o manco, el mateix tipus d'aliment.
No sóc dels qui creuen amb l'ordi. Sem-
pre mengen a "tope". A mes, dos pics a la
setmana, mengen verd, sobretot els cola-
liii ns. I, de tant en tant, vitamines.

El que niai els manca són: "piedra pi-
coner", "vitamineral", sal i copinyeta, de
la vorera de la mar. A la copinyeta la vaig
a cercar a sa Colónia i crec que juga un
paper important en el desemvolupament
dels colomins i entre els reproductors.

A (initia temporada li donan niés
importiincia per poder tenir uns bons
resultats?

La temporada que té més imporran-
cia, baix el meu punt de vista, es la de la
muda. Quan el colom, i en especial els
colomins, fan el canvi de plomes es el
moment en que desitgi obtenir uns bons
resultats esportius no pot deixar-los de
banda. En aquests moments és quan el
colon) ha de rebre ni il or atenció i són els
moments en que hem de saber veure les
carències que té i suplir-les el més
dament possible. Aquestes carències
hand e ser suplides de forma natural, una
balla alimentació tot l'any es la que pre-
para al colom per a la temporada de la
inuda, i es molt mi llar que l'abús de pro-
ductes artificiais que malts practiquen. I
es el moment en que el colom necessita
mes repôs. "Un any vaig baixar els co-
loms del colomer de vol, que el telle en
un terrat, a un altre on feren la muda,
l'experiència va ser positiva, els coloms
feren una bona modo i en el moment de
les curses vaig obtenir LUIS bons resultats.
Ara no pue fer aixa degut a la carència de
loe". •

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel , 66 03 17- LLUCMAJOR



Entre noltros   

Naixements
	 Llompart, es casaren el 9-2-97, a l'església Ntra.Sra. de

Gracia.

- Francesc Reda Coll, fill de Joan i Monserrat, nasqué
el 22-2-97.

- Gabriel Cabot Luna, Ill! de Gabriel i M. del Carme,
nasqué el 27-2-97.

- Joan-Ignasi Vanrcll Deyd, fill de Juan i Margalida,
nasqué el 27-2-97.

- Marta Canals Ferré, filla de Miguel i Maria Antònia,
nasqué el 28-2-97.

- Robyn Charleston, filla de Paul i Cornelia-Anto-
nietta-Maria, nasqué el 23-2-97.

- Raúl Collado Ruiz, fill de Manuel i Amparo, nasqué
el 7-3-97.

- Rafael-David León López, fill de Rafael i Raquel,
nasqué el 10-3-97.

- Alba-Maria Segura Trigo, filla de Francisco-Javier i
M. Dolores, nasqué el 8-3-97.

- Julia-Francesc Obrador Uroz, fill de Julia i Núria,	 •
nasqué el 10-3-97.

- Jaume Ginard Moya, fill d'Antoni i Maria Salut,
nasqué el 15-3-97.

- Barbara Broto Fernández, filla de Juan-Sebastian i
M. Celeste, nasqué el 19-3-97.

- Irina Clemente Covas, filla de Ricardo i Catalina,
nasqué el 27-3-97.

Matrimonis

- Antonio Montes i Cuesta-Miesús García i Cama-
cho, es casaren el 1-3-97 a l'església de Ntra.Sra. de la
Lactancia.

- Jose García i Baidez-Dolores López i García, es ca-
saren el 8-3-97 a l'església Ntra.Sra. de la Lactancia.

- Gabriel Llompart i Noguera-Catalina Maimó i
Salva, es casaren cl 22-2-97 a l'església de Sant Bona-
ventura.

- Antoni Perelló i Gardas-Elena Jimenez i Rodríguez,
es casaren el 15-3-97 a l'església de Sant Bonaventura.

- Jürgen Lucht-Dagmar Heisig, es casaren el 20-3-
97, al Jutjat de Pau de Llucmajor.

- Francisco Calclentey i Maimó-Francisca Salva i Ba-
llester, es casaren el 20-3-97, al Jutjat de Pau de Llucma-
jor.

- Pablo Jimenez i Alvarez-María Asunción Sanchez i
Poveda, es casaren el 22-3-97 a l'església Ntra.Sra. de la
Lactancia.

- Rafael Mascuilan i Redondo-María Jose Rivero i
Oliver, es casaren el 21-3-97, a resglésia Ntra.Sra. de la
Lactancia.

- Bernardo Bonnín i Múlioz-Victoria Ferra i Ordinas,
es casaren el 26-10-96, a l'església de Sant Bonaventura.

- Pedro Fullana Ramon-Francisca María Escalas

Defuncions

- Aina Ferrer Taberner, morí el 2-3-97 als 88 anys.
- Jaume-Joan Lladó Oliver, morí el 17-3-97 als 96

anys.
- Llucia Noguera Vidal, morí cl 18-3-97, als 87 anys.
- Tomás Teruel Mellado, morí el 19-3-97 als 78 anys.
- Bartomeu Fullana Seguí, morí el 18-3-97 als 64

anys.
- Remigio Virba Falomir, morí el 21-3-97 als 59 anys.
- Maria Segura Barceló, morí el 23-3-97 als 90 anys.
- Magí Ferrer Adrover, morí el 24-3-97 als 79 anys.
- Andreu Alós Tomas, morí el 25-3-97 als 84 anys.
- Juana Ayudes Mateu, morí el 26-3-97 als 80 anys.
- Francisca Suau Garcias, morí el 28-3-97 als 94 anys.
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AEI	 FIABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

C/. MARINA, 104 - TEL. 66 05 21
ZURICH

	SEGUROS 	 EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR



1 Pes forat
,

cl 'es ria4Dix.

El molí d'en Bouet, situat al
carrer de Galdent, molí que es
volia enderrocar pet-6 per qiies-
tions de caire legal no va ser
possible, és una taca a l'estètica
del carrer a la qual s'hauria de
posar remei. Però també són
moltes les veus que, a més de
les qiiestions de tipus estètic, es
demanen fins quan aguantaran
uns set metres de paret de pe-
dres i terra a les quals es va fer
un tall a cada costa, i que des
dc l'interior del molí hi ha tones
de pedres i terra que l'empen-
yen cap al carrer.

Passara qualque persona o
cotxe pel carrer quan es dispari
la I lova'? •

GPassatemps
ÇA V CE G A DOOBR A

H Y E P A L E R A TGTP

B I 0 SR R J ARNNNÇ

AR F Z A T E PU 0 Y AN

CIR UB AGORF IFB

ZLG OÇ I R EEL SE I

T A S SR D C L T R VLC

J S V AZ 0 I LGÇAEM

I C F TNM V L T AR AE

D AH I V Ç A TJ VES A

ZER GI T HCOZUMV

G A T UF C L LEMAC I

Sopa de lletres

10 Mamífers

Saluda del mes passat

- Batman
- Terminator
- La Diligència
- Cantant sota la Pluja
- El Colds en Flames
- King Kong
- Els Picapiedra
- Grease
- Pare Jurdssic
- Peter Pan
- El Rei Lied
- Febre del Dissabte Nit



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO - MED1FIATC

MEDYTEC - NOVOMEDIC ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI

Plaça d'Espanya, 56 - Tel. i Fax: 12 00 64 (Lluernajor)

Ceriff

LLUCMAJOR

Clinica Dental
Ortodòncia

Implantologia
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i
Cirurgia Ortopèdica

Reumatologia
Ortopèdia

Rehabilitació i Pisioteràpia
Atenció primària per a deportistes

Oftalmologia
R.X. Radiologia   

Medicina General (Igualatori)

Pediatria
Ginecologia i Obstetricia

Cardiologia i Aparell Respiratori
Otorrinolaringologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparadora

Nutrició i Dietètica
Dermatologia   

	40

UrE1/
SERVEI I PREU

Estalviau comprant
VAJA NMI!

ANIL

Agra -Ifni la vostra visita

C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97- 12 06 98



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

11-1 A IV EA 0 II_ CD ILJE E
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EN TODA LA RED DE CONCESIONARIOS SEAT

MER

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

La p 	 specializada no podia equivocarse
al elegir al SEAT IBIZA Coche del Año en Espana ry9c(1. Un automOvil fruto de la tecnologia alemana mas vanguardista

Construido en la fabrIca mas moderna de Europa: Martorell. Un nuevo concepto automovilista que recupera
el placer y la a legria de conducir Con seguridad y excelentes prestaciones. El mejor equilibrio entre calidad y ',recto

Un reconocimiento, de los que mat saben, a la elección de miles de conductores. Al futuro de una gran empresa
Un Coito del que tu tambien puedes participar probandolo en tu Concesionario SEAT. Y beneliclindote de unas condic iones

de compra unicas. Para llevarte ti mejor (oche del Año. Como tu quieras. Descabido

EINACOCICIPINATE
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giliedSignal
AUT 0 M OT IV E

Benðìx®
S.L. Ronda Ponent, 26 - Tel. 66 01 70

INYECCION GASOLINA • ELECTRONICA DEL AUTOMO VIL • FRENOS Y ABS • AIRE CONDICIONADO

•
BLAUPUNKT
AUTO...Oa , COSS,' ES




