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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

4Editori al

L'educació com
a prioritat

En diverses ocasions al llarg de la seva trajectòria i de forma quasi insistent,
aquesta revista ha reivindicat r atenció política i econeomia envers  l'educació
com una de les prioritats més dares i indiscutibles d'una gestic-) pública encer-
tada.

Altra vegada i davant el clam general per un institut a S'Arenal que ha pro-
vocat ja repetides mohilitzacions socials i possiblement en provoqui mes, cal
reiterar les mateixes valoracions i defensar els mateixos principis.

L'educació no sols te unes dimensions culturals òbvies, que tothom admet
(si més no, a nivell teòric, que es tengui una coherencia amb això ja es una al-
tra història), sinó que també ii són pi-Copies la dimensió política i la dimensió
econòmica.

La dimensió política ens recorda la trascendència de l'educació per a la
maduresa dels ciutadans -vella convic.c.i6 des de la Revolució Francesa i de tot
el pensament liberal dels segle XVIII i XIX i dels plantejaments Ines progres-
sistes dels nostres dies-, de tal forma que una educació de qualitat a l'edat pri-
merenca fonamenta una edat adulta més conscient, nies II ure i mes res-
ponsable, tant a nivell personal com col.lectiu. Es pensava i es pensa que els ciu-
tadans han d'estar ben informats i ben formats per exercir els seus drets i els
seus deures.

La dimensió econòmica ens situa davant la relació entre educació i sistema
econòmic. L'analfabetisme era un obstacle per al procés d'industrialització i per
això, entre d'alises raons, justifica l'aparició dels sistemes educatius formals i
l'ohligatorietat de l'ensenyament primari. En els nostres dies, entre la indus-
trialització i la postindustrialització, una economia basada en el coneixement i
en la informació deixa mes palesa aquesta relació i exigeix revisar el Ilist6 de
l'analfabetisme. Què es un anal fabet avui? Que sera un anallabet demà? Podra
el sistema econòmic seguir funcionant i adaptant-se als nous escenaris sense els
recursos humans su ficientment preparats?

Sens dubte, la creació d'un Institut d'Educació Secundaria a S'Arenal, a Ines
de constituir la resposta a una clara necessitat d'avui -rohligatorietat escolar
arriba als setze anys-, deixaria hen clara una perspectiva de futur i una política
educativa i social preocupada pels propers decennis. Segons la dita classica, la
creació d'un centre escolar es una pedra angular en la construcció de r edifiei so-
cial del futur d'un poble.

L'institut de S'Arenal, ara. La valoració de l'educació com a fet cultural, po-
litic i econòmic, amb la major intensitat possible. Llucmajor, com a ciutat edu-
cativa, el somni que s'ha de fer realitat. •
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Plenari de l'Ajuntament
(26-V-97)

Aprovais eis pressuposts del 97

Arnau Tomas

- Al plenari ordinari mensual Mehra el proppassat di-
II tins dia 26, i com era d'esperar, l'equip de govern munici-
pal va aprovar la li1uidaci6 del pressupost de l'any 1996 i el
del present, 1997. I, com s'esperava  també, l'oposició del
PSOE i del PSM va votar en contra, alhora que va quedar la
incògnita del vot de l' independent Morales, que no va as-
sistir a la convocatòria.

Com ja s'havia anunciat, el pressupost d'enguany pre-
veu uns ingressos de 2.317 milions i unes despeses de
1.860, el total pressupostat és inferior a l'any 1996, però
s'augmenta el capítol d'inversions a realitzar, que puja a
275 milions. El regidor responsable d'Hisenda, !Ale Tomas,
en detallar-lo, va dir que se sentia "enormement satisfet"
perquè, segons ell, s'està aconseguint la reducció del deficit,
i que la situació financiera comença a millorar.

Altrament, Poposici6 va opinar tot el contrari. Antoni
Garcies va explicar que continuen amb el mateix endeuta-
merit, de 2.600 milions, que en confeccionar cl pressupost
s'han equivocal en tot, eis ingressos tornen a estar "inflats"
perquè hom preveu uns cobraments que no s'efectuaran.
Antoni Liompart, per part del PSM, va parlar en termes

semblants i va adduir que els pressuposts sOn pobres, mal
confeccionats, inoperants i que no resolen els problemes del
municipi.

Finalment, LI. Tomas va rehatre els arguments de l'opo-
sició tot afirmant que cl pressupost d'enguany no esta "in-
flat" sinó que és realista, que els deutes es redueixen cons-
Liniment i el prestigi financer del Consistori és òptim. 1)cl -clue
"tenim recursos suficients per endeutar-nos encara

Mocions

Se'n va aprovar una d'ASI, en relació a la possibilitat le-
gal d'utilitzar els Col.legis Públics per part deis part its polí-
tics.

Rebutjada la mode, del PSOE sobre la millora deis ca-
mins rurals i una abra, del PSM sobre la tramitació deis per-
missos d'armes.

Altres acords

- Modificació del conveni subscrit auth l'associació de
"Son Conill", per a la protecció d'animals, amb una sub-
venció de 1.500 pta.

- Amb cl vot en contra del PSM-PSOE fou ratificat el de-
cret de batlia en el qual es nomeni advocat i procurador, per
al contend& en contra del ciutada Baltasar Ramon.

- Aprovació definitiva (leis estatuts del Patronat del "Mo-
í d'en Gaspar".

- Dissolució de l'entitat de son Verí Nou.
- Aprovació provisional del pla Parcial dc Toilerie.
- Amb el vot en contra del PSM-PSOE, es va acordar

d'acceptar la proposta del promotor de la urbanització de
Toilerie sobre la cessió de l'aprofitament initja. L'oposició
va dir que s'havien d'acceptar els terrenys corresponents. •

El pressupost municipal
d'enguany

serà de 2.317 milions
A. Tomàs

- El batie de Llucmajor, Gaspar Oliver, juntament amb el
Tinent de bale delegat d'Hisenda, Lluc Tomas, va convocar
una reunió davant els mitjans de comunicació per tal d'in-
formar sobre el pressupost d'aquest any, 1997, i que foren
presentats per a l'aprovació al plenari del passat chitlins dia
26 de maig, els ingressos del qual sumen la quantitat de
2.317 mi I ions de pessetes.

G. Oliver va explicar que cl calcul d'aquests ingressos és
tan rigorós com fiable, perquè s'ajusta als obtenguts a l'exer-
cici del 96, tot i sabent que es produïen nous cobraments.
pel que fa a les despeses, es xifren en 1.860 milions, "aini) la
qual cosa aquest pressupost podria tancar-se amb 457 mi-
lions de superavit, necessaris per eixugar el deficit acumulat
en exercicis anteriors i sanejar definitivament l'economia
de l'Ajuntament.

Ampliant la valoració d'aquests pressupost, Oliver va
dir que en comparació a [anterior, s'absorbeix el deficit
acumulat i. malgrat això, augmenta en 132 mi lions el capitol
d' inversions, que puja a 275 milions, i es retalla en 46 la des-
pesa corrent.
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Inversions

En detallar el capitol d'inversions, el batle va explicar
que van encaminades prioritkiament a reduir el capitol de
despeses, i va esmentar aquestes:

- 18 milions per a nova il.luminació de carrers en que
s'ubica la Fira, i amb això s'evita una despesa de tres mi-
lions i mig en reforç d'enllumenat.

- Una partida per a l'adquisició de nous vehicles per a la
Policia i Brigada, i amb això es redueixen despeses de re-
paracions.

- Obres de reforma a l'edifici de l'escorxador, per ins-
tal.lar la Policia Municipal, amb l'estalvi de dos lloguers
mensuals.

- Reforma de la Casa Consistorial, que inclou canvi
d' instalació elèctrica.

- Dins del Pla Mirall, s'ampliaran voravies, se sembra-
ran arbres i s'instal.laran fanals als carrers de s' Arenal i de
Ia Plaga, per una suma de 140 milions de pessetes.

- Instal.lacions esportives per una valor de 25 milions.
- Hom va demanar si en aquest pressupost figura alguna

partida per a la compra del solar o solars corresponents per
a la construcció del tan desitjat centre de Secundària, Gas-
par Oliver va contestar que no, pea) com que hi ha una op-
ció concertada de compra, aquesta es realitzaria tan prest
com es rebiga del MEC notícies concretes sobre la data
d'instrucció i pressupost destinada a tal objectiu. •

L'Ajuntament de
Llucmajor invertirà

vint milions a les Badies
- L'Ajuntament de Llucmajor ha decidit adjudicar les

obres per a la construcció d'una piscina infantil al Polis-
portiu de Badia Blava, per un muntant de 3.200.000 ptas. El
projecte Melon una piscina de sis metres de llarg per 4
d'ample, amb una profunditat que oscil.larà entre els 30 i els
50 centimetres, equipada amb la corresponent depuradora i
una terrassa solkium que envoltarà la piscina esmentada.

El Consistori Ilucmajorer també va preveure inicialment
Ia possibilitat de Linear amb una barrera la rampa d'entrada
amb que compta la piscina d' adults. i així quedaria en zona
per al bany dels més petits.

Dues pistes de tennis i un frontó

Dins d'aquest mateix projecte l'Ajuntament ha conside-
rat prioritkia la construcció de dues noves pistes de tennis
i una (le front() al Polisportiu de les Badies. La dotació
d'aquesta partida és de 4.500.000 ptas. Val a dir que agues-
tes noves instal.lacions seran dotades d'il.luminació artifi-
cial per tal que la gent les pugi emprar de nit.

Remodelació dels vestuaris

Els vestuaris de l'esmentat polisportiu també, gaudiran
reformes com la dotació d'escalfadors de gas, seguint les
normes de seguretat establertes i habit itació d'unes noves
cambres de bany independents. Totes aquestes obres hauran
d'estar acabades abans de l'inici de l'estiu, amb un prcssu-
post global de prop de vint in ilions de pessetes. •

Tolo Sbert pregoner
de s'Estanyol

S'ha acabat el curs
de Tall i Confecció

Un any més s'ha acabat el curs de Tall i Confecció.
Per a totes nosaltres ha estat una experiencia molt pro-

fitosa ja que com en altres anys hem adquirit uns coneixe-
ments dels quals, es segur, en treurem molt de profit.

Donam les gràcies a la Regidora de Cultura i a l'Ajun-
tament per haver subvencionat aquest mòdul iii demanam
que per al proper curs ho tengui una altra vegada present i
que el començament sigui amb més puntualitat que el d'en-
guany, cosa que segons les seves previsions sen'l possible.

Aprofitam aquestes retxes per comunicar a la gent
l'existència (l'aquest curset i animar els possibles interes-
sats a que s'hi apuntin abans del mes (l'octubre.

Les alumnes de Tall i Confecció. •

El pregó de les Festes
de Sant Pere que cada
any organitza el Club
Nàutic Estanyol, serà
el dissabte 21 d'aquest
mes de juny, a partir de
les 8 del capvespre.
Serà pregoner d'en-

guany Bartomeu Sbert
Nicolau, president de
l'Associació de Joves
Empresaris de Balears,
ex-director general
d'Ordenació Turística
del Govern Balear
actualment director del
complex Aquacity de
Llucmajor. Parlarà so-
bre el tema "Oci, i qua-
litat de vida".
Presentarà al pregoner

l'escriptor Josep Melià
i Periats. •
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Sa Llibreria del carrer de la Font
s'ha aregit a l'animada primavera cul-
tural que ha viscut la vila, a iniciativa
de distints col.lectius, entitats i em-
preses, organitzant un acte de presen-
tació de tres novetats de Feditora hi-
nissalemera Di7: Arquitectura

d'absències, un llihre de poemes de
Manuel Claudi Santos, que presenGt
el també poeta Anton i Figuera, El
(meu) testament literari del conegut
escriptor Antoni Serra, que present
el periodista Josep Rosselló, director
de la revista Llegir, però per poders,

ja que no hi va poder ser i Joana
Artigues va Ilegir la seva presen-
tació, i Los papeles de Jaime de
Villena y otros cuentos, de Jorge
Martí, que presenta el crític i di-
rector hieran i de Di7 Jeroni

A l'acte hi assistiren també
els autors dels tres llihres.

Di7 és una empresa dedica-
da al disseny que mantén des de
Ia uns anys una interessant línia
editorial, que ha conseguit situar
prou hé al dirícil mercat del II ihre,
de manera que un quaranta per
cent de les seves vendes srri ja al
ne real cataki. Fa pme la col.lecei6
Zitzimia, a la qual pertanyen dos
dels iii hres presentats a Llucmajor
ha estat nominada al premi Laus
de disseny, cl Ines important
d'aquesta especialitat que es con-
cedeix a l'unhit espanyol.

Sa LI ihreria s'estrenava així
en aquest tipus d'activitats de promo-
ció de la lectura. Enhorahona i que no
sigui la darrera vegada. •
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Presentat un nou volum de les

Edicions de
Pinte en ample
- El dia 30 de maig, a la Sala capi-

tular de l'Ajuntament II ucmajorer,
tengue lloc :a presentació del llibre
"A l'entorn de Llticniajor. Estudis i
Comentaris (I)", cinquena aportació
al mán de les publicacions de les
EDICIONS DE PINTE EN AMPLE,
iniciativa editorial que, molt propera a
Ia nostra revista, va veure la Hum ara
fa set anys.

El Ilihre, una miscel.lània de tre-
halls i articles diversos d'autors dife-
rents, va ser presentat per la professo-
ra de la UIB i doctora en Història,
Maria Barceló, que es responsable
=be, del pi-Meg.

En la seva intervenció, la profes-
sora Barceló, glossà els diferents con-
tinguts del llibre i els valors que su-
posa com a aportació al minor conei-
xement de la nostra realitat cultural.

El llibre, editat amb el suport mu-
nicipal, conte, endemés del pròleg,
textos de J. Servera i A. Rodríguez, J.
Oliver, A. Vidal, D. Contestí, S. Car-

dell, M. Monserrat, J. Ralio i J. Sa-
cares i de M. Sbert que tracten temes
tan diversos com la geomorfologia de
s'Estalella, aspectes històrics llucma-
jorers de naturalesa i intenció (life-
rents i qüestions de cultura o poesia
populars. En la línia d'altres volums
d'aquesta col.lecció, suposa una con-
tribució digna a la tasca investigadora
i divulgadora de la nostra contrada.

Miguel Sbert, per la seva part, es
referí a la trajectòria de les EDI-
CIONS DE PINTE EN AMPLE i a
les perspectives de futur de la inicia-
tiva.

Esperem que aquesta no sigui la
darrera aportació de les EDICIONS
en la seva tasca de promoció cultural.

Enhorabona! •
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Concert de la Banda de Música
mença la primera part with un
pasdoble: Entre Rosales com-
post per A. Pellicer, músic-pro-
fessor de la Banda Municipal
de Palma, i a continuació es va
interpretar Benamor del mes-
tre LI una; per continuar amb
aquesta primera part es va to-
car un petit fragment del Cor
de Peregins de TANNHÁU-
SER (l'en Wagner i es va aca-
bar aquesta part and) una Fan-
tasia de la sarsuela KATIUS-
KA d'en P. Sorozabal.

El preludi de EL
ANILLO DE HIERRO, d'en
P. M. Marqués, enceta la sego-
na part d'aquest concert; per
continuar amb una adaptació,
del director de la Banda Vicenç
Castellano, titolat SUITE BA-
LEAR, sobre temes d'Eivissa,

El passat dia 23 de Maig, la Banda dc Música va oferir
al Teatre Recreatiu, el primer concert de temporada.

Com de costum aquest primer concert sol estar com-
post per ternes de reposició i qualcun d'estrena. Es co-

Reportatges	 36 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (Llucmajor)

CLINICA DENTAL
Dr. LA.GaInnés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horahaixa (16'30 a 20h)

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

Menorca i Mallorca. L'estrena
d'aquest concert fou un espiritual negre, compost per cor i
orquestra d'en P. Yoder, titulat: SPIRITUAL RHAP-
SODY; tema bastant hen lograt, però es va notar un poc la
manca d'assaig. Quedara perfecte pel concert de Santa
Candida. I per acabar, es va oferir el Fox.-bugui de A. Ra-
zaf i J. Garland, que popularitza el gran G. Miller: EN
FORMA.

Enhorabona al Director de la Banda: Vicenç Castellano
i als músics components, per  l'esforç que estan fent per
ofcrir nous ternes i mil l orar la qualitat musical.

Cal recordar que el proper dissabte dia 7 de Juny en el
mateix Teatre, la Banda Simfònica de la Federació de Ban-
des de Música, oferirà un concert de música d'autors ma-
llorquins, entre ells tres són de Llucmajor- Mestre Joan
Xamena, Tõfol Barros i Miguel Ewer-

Aquesta Banda esta formada per músics de totes les
Bandes de Mallorca. Bastants músics de la nostra Banda
formen part d'aquesta agrupació.

Fins cl primer dissabte de Juny si Deu vol. •
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S'Arenal

fr

Novetats a l'Associació d'Hotelers

Tomeu Sbert (text i foto)

- Aquest mes de juny acaba el mandat presidencial de
Josep Oliver Marl, després de vuit anys en el càrrec, com a
maxim responsable de l'Associació d'Hotelers s'Arenal-
Platja de Palma-Can Pastilla. J. Oliver ha manifestat que no
es presentara a la reelecció. D'altra banda, és el president
de la CAEB. Ha sonat el rumor que podria optar a la pre-
sidència de la Camera de Comerç pet-6 ell ho ha desmentit.
També es diu que podria ser candidat a un important càrrec
polític a les properes eleccions.

J. Oliver va ser el pregoner de les festes populars de
s'Arenal l'any passat per Sant Cristòfol; engunay s'edita el
pregó i sera repartit gratuïtament el mes de juliol.

La tasca d'Oliver ha estat, a temporades, un poc qiies-
tionada però globalment creim que positiva i bona. És una
de les persones amb inés anys de dedicació al món del tu-
risme; va començar a fer feina de nin a l'antiga pensió
"Brisas", inaugurada el
1942, quan encara s'Are-
nal no coneixia gratacels
ni el turisme com ara. Oli-
ver, amb els anys, va anai -

ascendint i avui es propie-
tari de diversos establi-
merits dedicats a l'hostele-
ria. La primitiva pensió
"Brisas" comptava amb 14
habitacions i els somiers es
trobaven assentats sobre
peces de mat-6s de "gruix
de rei o d'emperador"; el
seu promotor fou Nofre
Moya, oncle de Josep Oli-
ver.

A l'associació d'Hote-
lers va substituir Bartomeu
Xamena, aquest 12 anys al
front del càrrec presiden-
cial. També en fou presi-
dent Josep Forteza-Rei,

quan també n'era gerent. Com a gerents, successivament,
han exercit el càrrec Alfons Díaz, Bartomeu Sbert, Ramon
Codina i Bartomeu Martí, entre algun altre de tOrnia tem-
poral. Pero) ara ningú no sap, i si ho saben es dun d'amagat,
qui sera el nou president. Pere Canals, Miguel Vidal, són
dues persones que compten, pet-6 ells diuen que no. Si no
sortís cap candidat, J. Oliver continuaria interinament al
càrrec.

Pellícula

Durant els dies 28 i 29 de maig, part de platja Ilucma-
jorera de s'Arenal ha esdevingut plató d'una pel.lícula.
Una productora alemanya va filmar seqüències a les aigües
i també damunt l'arena, ja bastam nodrida de turistes.
Muntaren una paradeta, on rodaven escenes. Moita gent
que formava part del rodatge, amb guardians especials per
no deixar acostar la gent i els artistes i director (vestit tot de
negre) va disfrutar mes (creim nosaltres) de les delícies de
Ia platja que no de la tasca. Ja veurem, Ines enclavant, quill

Un grup dels Quinios-54 enguany al dinar de companyonia al Santuari de Gracia.

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
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CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



tipus de pel.lícula ens mostraran aquesta gent.

Director de cor i orquestra

Viu a s'Arenal i ha nascut a Llucmajor, ès el polifacè-
tic Jaume Oliver i Maura, autor de les "Memòries", tan re-
cents. Ara, en Jaume, dia 1 de juny a Inca, va presentar el
cor i orquestra de la trobada de "Gent Gran en marxa", del
qual és el director.

Noticies breus

- La UD Arenal va perdre per 1-0 el primer partit de la
lligueta d'ascens a III Nacional, dins el camp d'Eivissa.

- Pere Borràs, Bernat Vicens i Mique! A. Joan foren al
pòdium de la IX Challenge Ciclista organitzada pel CC
Arenal.

- Els Quintos del 54, com cada any, es reuniren en un
dinar d'amistat al santuari de Gracia.

- La temporada turística, repetim, sera de les més bones
d'aquests darrers anys. Es veritat que hi ha més competen-
cia, però també més professionalitat.

- Tornam a recordar que hi haura homenatge als tren-
cadors de marès, una gent treballadora que va fundar el llo-
garet de s'Arenal.

- Us oferim uns versos que hem tengut el gust de com-
pondre, pensant en aquest esdeveniment i que varen ser re-
citats al "VIII Recital poètic d'Es pont de ses set boques"
per Antònia Salva Sastre:

Als trencadors de marès

Als trencadors de marès
S'Arenal guarda una estima,
record sutilment després.
Ells no vingueren pel clima
i, de turisme, res de res...

Foren ells els fundadors,
juntament amb pescadors,
de s'Arenal, temps enrera.
De la mar i sa pradera
esforçats treballadors.

Diuen de la història vella,
conten de la vida aquella,
així es guanyaven les sopes.
Jo que festes i fer copes

mai ompliren la cistella.
Ara, a la seva memòria,
per a honor i per a glòria,
amb el major agraïment,
posant lites a la història,
es vol fer-hi un monument.

Monument als trencadors,
premiant-los les suors
d'aquella feixuga feina.
Amb un record per cada eina,
eines per ells, les millors.

Escodra, llaunes, tallant,
es mai, tascons, per envant...
Més, la madona, resolta,
donant volta, i altre volta
al molí, peces pujant.

¡Ai! Dolces terres rebudes,
dins Mallorca, mig perdudes,
embruixades d'un ends.
Avui són esdevingudes
dins el món, un paradís.

¡S'Arenal, bell S'Arenal!
El de la platja encantada,
com ample estora nupcial.
Cada dia, un ideal.
Cada estiu, com una albada.

Passa aquella etapa antiga
de pradcres i garriga

sorgí una indústria d'or.
Finestra grata i amiga
a tot el món, de bon cor.

—

Si unim la vella virtut
a les hores del present
sera un obrar noblement.
¡Es faci ja el monument
que el se tenen merescut! •

Tomeu Sbert

CARNISSERIA  D XAREUTERIA  CONSTRUCCIONS 

ZANOGUERA

GARC IAS   
Especialistes en reestructuració

de cases antigues 

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca) C/. Nord, 9 - Tels.: 66 04 88 - 66 17 61 -660838             
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Empresaris i Comerciants
de Llucmajor encapçalen

la protesta contra l'autopista
Constitueixen una plataforma amb l'objectiu d'impedir

la construcció de la nova vía de comunicació.

Francesc Verdera
Fotos: C. Julia

Unes dues-centes persones acudi-
ren a la convocatória de l'Associació
d'Empresaris i Comcrciants de Lluc-
major per posar en marxa una plata-
forma contra l'autopista de [levant.
La taula rodona va registrar una una-
nimitat total, amb els resultats de tota
una serie d' iniciatives ellCaM i nades a
manifestar l'oposició a la futura via
de COIllu n icació.

Empresaris, entitats ciutadanes,
(LOB., Unió cle Pagesos i partits po-
litics mostraren la seva preocupació
per la decisió del Govern de construir
I' autopista Palma-Manacor pel Mig-
jorn i Llevant de Mallorca. Els em-
presaris criticaren un projecte que
"deixa al marge la ciutat"; els bravi-
leis per la pèrdua de terreny agrícola
("es menjarà niés de 600 quartera-
des") mentre que per al geògraf An-
toni Artigues, l'autopista "talla el te-
rritori com una ganivetada".

El president de l'Associació
d' Empresaris i Comerciants de Lluc-
major, Guillem Garcías, va manifes-
tar, a la taula rodona celebrada al tea-
tre Recreatiu, el rebuig de l'entitat a
Ia construcció de la futura autopista i
va criticar el secretisme que el Go-

vern Balear i també el hat le de Lluc-
major mantenen en torn al projecte i
concretament sobre cl traçat definitiu
de la nova via de comunicació que
travessaMi el ten ne municipal Ilucma-
jorer.

En cl mateix sentit, es va pronun-
ciar el vicepresident, Pau Salvà; va
assegurar que l'autopista "no afavo-
reix" Llucmajor i que si la ciutat, en
el seu aspecte sociocconõmic és "mig
morta", l'autopista suposarà la seva
execució definitiva. Pau Salvà es va
mostrar partidari de millorar el trànsit
de la Ronda Migjorn, especial ment
amb semàfors més efectius que, a mes
de reduir la velocitat dels vehicles,
proporcionen un maxim de seguretat
per als vianants.

El geògraf de la U.I.B., Antoni
Artigues, va assegurar que l'objectiu
de l'autopista no es niés que el d'en-
llaor l'aeroport de Son Sant Joan
(punt de la massiva arribada de turis-
tes) amb el litoral de Migjorn i Lle-
vant.

Per a Artigues, una autopista es
una infraestructura viaria agressiva
per al medi ambient que té "un punt
de sortida i un destí d'arribada i deixa
.fillades les localitats intermedies".

Segons el responsable del G.O.B.,
Miguel Angel March, el Govern Ba-

lear ha decidit la construcció de l'au-
topista sense consultar els municipis
afectats (la majoria han manifestat la
seva oposició al projecte). A més va
denunciar l'actitud prepotent del con-
seller Joan Verger per despreciar els
ciutadans afectats i repetir, una i altra
vegada, que "malgrat les firmes en
contra i les protestes, farem l'autopis-
ta".

La postura contra l'autopista, dels
foravilers va quedar de manifest arid-)
les paraules del representant de la
Unió de Pagesos; Biel Mas va asse-
gurar que el projecte "se menjarà mes
de 600 quarterades" i a més di vidirà
en dos, com un inur d'asfalt, a Ines
d'una fi nca, i obligarà el seu propie-
tari a recórrer niés de 20 km si desitja
accedir al segon tros del seu terreny.
Biel Mas va criticar també el sistema
de pagament de les expropiacions:
"Si expropien ara, ja ho cobraran els
nostres

El terme Ilucmajorer es el primer
afectat pel projecte, ja que s'iniciarà
amb cl desdoblament de la carretera
que uneix S'Arenal i Llucmajor.
Aquestes obres i les del projecte de
la variant de Llucmajor suposen l'ini-
ci de l'autopista de Manacor. •
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Quatre mots
Miguel Clar, President

de l'Associació de gasolineres
Coloma

- Quina funció té un president
de l'Associació de gasolineres?

- La de coordinar totes les propos-
tes i acords de l'Associació. Com a
tot col.lectiu intentam unir forces i
posar-nos d'acord per anar a negociar
amb hisenda, amb les petrolieres,
amb la Conselleria d'Indústria o amb
el Govern.

L'Associació fa ales de vint anys
que existeix i quasi totes les gasoline-
res estan associades. Fa deu anys que
jo sóc el president, en representació
de CEPSA (Companya espanyola de
petrolis) i els dos vice-presidents re-
presenten BP (British Petro li) i REP-
SOL (l'hereva de Campsa). Són les
tres petrolieres que operen a les Dies
Balears des que es va desmonopolit-
zar Campsa.

- Es cert que la benzina es més
cara aquí que a la peninsula?

- A la península hi ha quinze pe-
trolieres i hi ha mes competencia, el
motiu es perquè es més fàcil trans-
portar la benzina. En realitat nomes
es mes barata a la zona del Mediterra-
ni, on hi ha refineries a Tarragona, a
Caste lló i prop de Cadis.

En aquests moments ja hem aeon-
seguit que es rebaixàs el preu del gas-
oil, pea) com a Associació també ne-
gociam que es redueixi el preu de la
benzina, les taxes dels vaixells que la
transporten, l'emmagatzement als
wiles de distribució CLH (Compan-
yia Logística d'Iiiclrocarburs) i
port del Govern relacionat amb el me-
di ambient i que es l'única comunitat
autônoma que es paga.

- Que va passar amb els trans-
portistes i l'augment del gas-oil?

- Els transportistes volien una dis-
minució del preu dels carburants i per
part del Govern Central havia de sor-
tir un decret on sc'Is prometia que fa-
rien una especie de gasolineres només
per als transportistes. Això anava
molt be als transportistes però no al

gremi de benzineres a nivell estatal,
perquè ens perjudicava molt. Ràpida-
ment ferem una comissió perquè
aquest decret d'urgència passàs a ser
ordinari; mentrestant anàrem parlant
amb els consellers d'Indústria i els

presidents de totes les Comunitats
Autònomes, els ferem entendre que
anaven malament i pareix que s'ha
suavitzat un pm: aquest decrct i que
no serà tant com pareixia.

Per altra banda s'ha reduït el preu
de les taxes i el gas-oil ha baixat sis o
set pessetes. Els transportistes han
aconseguit más del que volien.

- Com afecta el tema de l'auto-
pista a les gasolineres actuals?

- Cada vegada que es fa una ca-
rretera nova significa un càstig molt
fort per a les gasolineres, perquè
redueix molt la venda quan hi ha po-
ca circulació.

Anteriorment no es compliren les
promeses del Govern Balear sobre la
possibilitat que les gasolineres afecta-
des es traslladassin al lloc més conve-
nient, sempre dins la normativa legal.

Ara des dc l'Associació intentam
que es dugui a terme aquesta propos-
ta anterior, perqu è l'autopista nova
Palma-Manacor ja es un fet i això
afectart sis o set gasolineres. Els em-
presaris d'aquest gremi manejam
molts de doblers, però citant per cent
que ens queda no es tan gros com el
que la gent es pensa. •



Estau d'acord amb
la construcció de

la nova autopista?Enquesta

Vicenç Ballester
"ES TORN"

- Jo consider que a Mallorca no
necessitam autopistes que passin dins
foravila, i Llucinajor no necessita que
ii Ilevin la mica de pas que te de gent.
Es evident que això afectaria tots els
comerços, com ha afectat cis de San-
ta María i els de Conseil. •

Guillem Garcias
President de Comerciants

i Empresaris de Llucmajor
(A CELL)

- Creim que no, coin es natural
som un grup que miram des del punt
de vista econòmic, però sempre pen-
sam en el benefici de la comunitat.

Que passi una autopista a la dreta
o a l'esquerra de Llucmajor significa
tancar-nos les portes a molts de co-
merços. •

Jaume Rigo
Restaurant "BOCATA"

- Jo crec que si arreglaven be la
carretera de s'Arenal i feien una ron-
da ben feta no seria necess.,Via l'auto-
pista. Tenim unes carreteres noves,
de fa cinc o sis anys i només s'hau-
rien d'adequar a la circulació que hi
ha actualment. •

Miguel Rubi
Concessionari SEAT

- Ja fa pena el que tcnim. Lluc-
major es ben mort. Això acabarà
d'enterrar el poble i ja el tenim mig
enterrat. •

Pau Salvà
Vice-president d'A CELL

- Trob que perjudicarà molt cl po-
He, que no miilorarù res i tampoc no
volem una Mallorca tan sotisticada,
Ia volem més així com era i que ten-
gui Ines vida própia. Anil) aquest mo-
dernisme de grans superficies i grans
autopistes ens pareixerem a l'estran-
ger i a l'estranger, ja se l'han "carre-
gat". Aviat tendrem el mateix. •

Jerimia Tomàs
Boutique "JERO"

- Jo no estic d'acord amb l'auto-
pista i no només pel que afecta els
comerciants; jo, personal ment, si fan
l'autopista han ré de tancar el negoci i
com jo molta Ines gent, però crec que
això no nomes afecta6 negativament
el comerç situ') tot el pubic. •
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OPINIÓ

Columnistes de luxe.

Miguel Sbert

La insistència de la directora resultava aclaparadora: "Fa massa estona

247€4,ei7inen,ffin	
que no col.labores amb la revista. Has d'escriure una columna cada mes".
De cap de les maneres. Que vol dir, una columna? I mensual? Ni apare-

Walk	 Ilador, ni picapedrer, ni manobra. Ni disposició d'anim, ni coratge. Res,
que no. En via ninguna. Via fora. Ni sentit de l'oportunitat, ni oportunitat
del sentit. A veïnat en donen dos.
Però ningú no suporta la creu d'una direcció d'una revista local durant

anys i panys Si no es detentor d'unes dosis clevades de tossudesa congè -
nita, Si no acredita caparrudesa amb escreix, si no perservera corn la gota
molla sobre la roca rotunda... I, la directora digna, ara sí i ara iamb& vén-
ga el cue de l'orella malalt. Que si vuits, que si nous, que si cartes que no
Iliguen... Que una columna no és gairebé, res. N'hi ha prou d'engegar l'or-
dinador. Corn si algú pogués engegar-lo, Pordinador, si cil no es deixa.

Afeblida la resistencia per la persistencia directiva, un punt de dubte m'envaí. La
prudencia. mare de les ciències, i cosina germana de la magica peresa, m'aconsellà, abans
del sí retut i agènic, alguna reflexió previa a la acceptació de l'envit. Conseqüentment, co-
mend unes gestions tendents al contrast d'opinions autoritzades a fi i efecte d'esbrinar, per
una part la conveniencia, i per l'altra, la pròpia idoneïtat, per atcndre el requeriment quasi
judicial -"qualsevol sigui la temàtica"- dc la direcció inassequible al desencís i tenir així ex-
cusa documentada per a PeUsk"). Els resultats \tenet.' tot seguit.

Pel que fa a la primera qüestió, es absolutament intranscendent el let d'escriure o no una
columna en qualsevol publicació perquè; a) no la Ilegueix gairehe ningú i. b) els escassos
lectors són dc tres menes: eis accidentats, que comencen la lectura sense cap motivació aids
que el let de tenir la revista a les mans i, passada la primera retxa columnaria, prudentment,
n'abandonen la lectura; els amics, que ja en son d'amies, i per tant, qualsevol cosa teva ja
els està hé i tant fa si escrius com si calles, potser fins i tot íntimament t'ho agraeeixin mes;

finalment, romanen aquella gent que senten, potser justificadament, al.lèrgia envers el teu
pol.len i, tant si ets un desastre enfilat en una columna com si la teva idem es bastida poli-
dament amb el niés fi marbre carrarenc, els semblarà, forcosament, un enderroc repugnant.
Conclusió, tant es si l'escrius coin si no, la columna. A ningú no li fart el paner mig.

Quant a la segona pregunta -Déu meu, puc servir dignament com a columnista o el meu
llautó palesarà com sempre la seva els savis consultats m'assabentaren de certes
qualitats exigibles per a entrar a la galeria de coloraines configurada per una determinada

exitosa- nòmina de columnistes de luxe que, avui emplenen les pagines dc la premsa quo-
tidiana i ens fan el cue de l'orella malalt a les emissores -de mullitudinkia audiencia-. Lò-
gicament, deixaren a l'arbitri del meu escas magí la responsabilitat de decidir. A un co-
lumnista de luxe com cal, segons les ments lúcides contrastades, li escau: una manca abso-
luta d' idees generals sobre els universals humans, convé que tal absència vingui enriquida
amb una desconeixença remarcable dels principis fonamentals de totes les ciències, naturals
i socials, matisada per una flexibilitat axiolOgica acreditada, assaonada amb un polsim no-
table d'incoherència, d'exaltació populista, de desarrelament ornés ben dit d'universalisme
a l'ús. No han de macular-lo cap mota de respecte envers allò que no sigui transmissible en
el mare d'una xafarderia cridanera televisiva, ni un ale de referencia a res que faci olor de
terra, ni una unça dels antidemocratics tics de no convivencia, sobretot lingüística. Mai un
to de normalitat pagesívola, mai per niai una actitud modesta d'incomprensió o de manca
de criteri o de dubte davant l'augment alie,. Sempre el dard enverinat o la invectiva sango-
nosa, sempre la raó i la veritat absolutes. Sempre un pel a punt de ser allisat pel poder de
torn. Sempre un lloc a la foto... No resulta gens sobrer un escaient sentit de la periferia com
a culpa...

Decididament, per la primera raó podia escapolir-me, bellament, de l'envit directiu. Per
Ia segona, de cap de les maneres. Resulta niés que obvi que reunese totes i cada una de les
condicions del columnista de luxe pert -we. Queda demostrat l'ull clínic de la directora dig-
na.

En relació a la columna mensual, clue voleu que us digui? Val més no parlar-ne. •



Cultura Off-Llucmajor
Miguel Cardell

A l'Avinguda Broadway, de
New York, hi ha hagut històrica-
ment eis teatres que programen les
grans produccions, els èxits co-
mercials. A la seva ombra, o per
reacció, existeix l'anomenat off-
Broadway, teatres situats fora
d'aquest empori del glamour on es
prepara el futur, s'experimenta, es
treballa des de l' interès per la qua-
litat artística de les produccions
més que amb els ulis posats a la
recaptació.

Darrerament he sentit usar
l'expressió off-Llucmajor per ano-
menar el que sembla un fenomen
innegable: una certa florida d'acti-
vitats cultural de tot ordre que viu
des de fa uns mesos la nostra ciu-
tat: des del Roky Horror del Re-
creatiu, que és de fa temps un dels
motors de la vila, a les seves pro-
postes teatrals (seves o de grups
teatrais), fins a les vetlades del
Colon i OCB, passant per Sa Lii-
breria i un grapat que no enumera-
rem, però existeix. Algunes
d'aquestes activitats han obtingut
ressò als mitjans de comunicació
on Llucmajor ha existit com a po-
ble viu i contemporani més enllà
de les rutinàries Fires i els igual-
ment rutinaris escandalets i ma-
niobres polítics. La majoria d'elles
s'han fet al marge de l'Ajunta-
ment, sense cap ajuda ni assistèn-
cia de cap membre de la majoria
municipal, o amb alguna subven-
ció generaiment ridícula.

I és que, en matèria de promo-
ció de la cultura, l'Ajuntament no
sap ni contesta. De manera que és
més encertat dir que l'off, el fora
de la realitat Ilticmajorera és la
Casa de la Vila qui l'ocupa. Les
iniciatives són nul.les i els ajuts
magres i no sempre equitativa-
ment distribuïts. Si ho comparam
amb l'esport i analitzam els pres-
suposts dels darrers sis anys, la
cosa clama al cel, i aquesta pot ser
l'explicació. Aquesta i la poca co-
rrespondència entre les promeses

d'obertura i transparència i la rea-
litat de la seva, del PP i Rabasco,
practica.

Si la majoria no vol restar defi-
nitivament off Llucmajor, fora de
Ia vila, i fora del present, i del fu-
tur, en materia de cultura farien bé
canviant d'actitud. La consulta i
el diàleg amb les persones i sec-
tors implicats hauria de ser una de
les passes prioritaries, donat que

aquestes persones i aquests sectors
es mouen, i no estan gaire satis-
fets de la Casa de la Vila. La reali-
tat, a la llarga, acaba passant per
damunt aquells qui no la saben
veure. •

COL.LEGI PRIVAT
COCESA

SANT ANTON! ABAT

OBERTURA DE MATRICULA:
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L'Autopista
Palma-Manacor

Un clue escoltava.-

- Pareix que aquesta nova autopista Palma-Manacor,
que ha de passar per Llucmajor, dura coa...

- Mentre sigui una coa recta i no com aquesta torta que
tenim de s'Arenal a Llucmajor, que pareix que els que la
feren seguiren el pas d'una llebre...

- Diuen que ho feren per evitar accidents i que els cot-
xes no anassin a més de cent per hora.

- 1(16 s'equivocaren, perquè tants de revolts, tan a cent
com a cinquanta, els avançaments són molt perillosos.

- Si vas molt aviat pots trabucar a un revolt, i si vas
massa a poc a poc es produeix un embós que fa por.

- Deu ser per això que el Govern Balear ha decidit fer
una nova autopista més segura, i que passarà fora del casc
urbà de Llucmajor, Campos, Porreres i Felanitx.

- Sí, pea) això pareix que no satisfa els comerciants i a
alguns batles d'aquests municipis, que diuen que si els cot-
xes no passen pci poble, els comerços i els negocis es res-
sentiran encara més del que estan ara.

- També protesten els de Llucmajor?
- Com els altres o més, perquè si tot aquest gran transit

que ara passa per les Rondes desaparegués, diuen que els
perjudicis serien greus.

- Jo no ho entenc, perquè a causa dels accidents oco-
rreguts en aquesta Ronda de Migjor, els mateixos comer-
ciants es manifestaren protestant per la perillositat de la ca-
rretera i ara, quan ii volen donar una altra solució, tampoc
no hi estan d'acord.

- Uep! no confonguis!. El que volien es que possassin
uns semàfors per regular la velocitat dels vehicles i la se-
guretat de qui va a peu.

- Per?) com que ho feren a mitges i malament, els cotxes
van a la velocitat que volen i fan poc cas dels semàfors.

- I quan hi hagi un altre accident greu es repetiran les
manifestacions...

- Ide• digues que la faran per partida doble, perquè ara

les manifestacions i mobilitzacions anunciades, segons
diuen, són per impedir que els vehicles ens fugin de les
rondes per anar per la nova autopista.

- Bé, pea), si no volem autopista i els cotxes augmenten
i ja no caben per les Rondes, com ho solucionam?

- Sí, no basta posar dificultats, sinó que també s'han de
donar solucions.

- Diuen que el que s'ha de fer és eixamplar les carrete-
res que tenim i no fer-ne de noves ni espenyar més les fin-
ques rústiques.

- Per la cosa que treuen...! si la majoria són abandona-
des...

- Això ho diras tu! pet-6 hi ha molts de propietaris que
no les vendrien per res.

- A nies, també diuen que cl que s'ha de fer es promo-
cionar el transport públic i que llevin cotxes de la circula-
ció.

- Això sera mal de fer, perquè el transport púhlic esta
molt malament, i qualsevol Ilucinajorer que vulgui anar
amb autocar tant a Felanitx, Inca o a Manacor, ha d'anar
primer a Palma.

- Idô amb tots aquests inconvenients, sera di hell trobar
una solució que sigui bona per a tothom.

- Sí, perquè si d'una banda amb les noves autopistes
aviat Mallorca sera una illa plena de cotxes, asfalt, ciment
i ens fotra tot el paisatge.

- Però, on posam els cotxes?
- Eixemplant les carreteres...
- Sí, i com eixamplaries la Ronda Migjorn, tu? •



Sra. Margalida ConIesd i Amengual i Sra. Margalida Salva i Conlesd.
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Historiador Terrasa, 37
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De noms j de floes (XLII)

Solleric de Can Tonet (I)
C. Calvifio
F. Jaunie
J. Jaume

Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. .Ju lià

Abans de començar a parlar de
com és actualment la possessió de So-
lleric, volem donar les grinies a la fa-
mina Oliver- Salvà per totes les aten-
cions que han tingut sempre amb no-
saltres i d'una manera especial a la

t>
 senyora Margalida Salvù i Contestí

"Tonet" així com felicitar a la senyo-
ra àvia D. Margalida Contestí i
Amengual que ha complit, ara fa
poc, el seu No aniversari.

Primer i per donar a conèixer
d'una forma niés exhaustiva aquesta
finca Parem una introducció històrica
de com era abans. Per dur-la a terme
ens hem servit dels diferents toms de la Història de
Llucmajor del Doctor Bartomeu Font i Obrador.

El Liber Aquarum estima l'alqueria en 500 lliures, és-
sent després de Garonda i Netona la que tingué Ines alta
valoració. SoHole tenia quatre cases. Es distinguia de So-
Ileric lo Menor

Dins el segle XIV fou dc la família Pastor, la qual
ocupa càrrecs importants dins la política local.

Els Pastor, 'Oren els principals posseïdors del conjunt
de les seves alqueries i rafals, que de temps enrera, havien
sofert desmembracions.

Així, el 1404, part d'una alqueria era d'en Jaume Pas-
tor. A la seva mort, correspongué al notari Joan Despuig
fer inventari grades al qual sabem el següent: Ia propietat
pertanyia al difunt, havent-la heretada de son pare, Jaume;
feia partió amb el rafal de Guimerer, l'alqueria de Garenda
i la costa.

tti‘b r e ia

covi-es,

jocs e_ch.icaFitAs,

INA aferAiLAI jot ickt_A

C/. Sa Font, 15 (Llucmajor)



IDET212UCD=LIEQTA

:n CD 	111. 4%1
7 —I 11-1 11=1 ELI

C/ d . b ., Vail, 49	 Tel 66 II 58

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Placa Barcelona, 2 (zona Es Fort!)
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El 1429 se separa el rafal Gui-
merà, que passava d'en Joan Pas-
tor a en Francesc Pelegrí, l'al.lodi
i directe domini del qual pertan-
yia a en Maties Aselino, ciutadà,
així com el cens de deu quartera-
des d'ordi i tres quarteres de blat,
fent partió amb la possessió de
Garonda, la possessió de Vail -
gomera, la possessió de Solleric i
Ia costa.

La hisenda d'en Joan Pastor
es desfeia, de tal manera que el
1430 les seves possessions eren
d'en Bernat de Tagamanent,
donzell, tant comprades com
arrendades, com en establiment
enfiteu tic.

El 1436 tenia una alqueria de
Solleric en Guillem Alberti de
Selva.

El 1436, els Pastor depenien
d'en Miguel Sureda, cavalier.
Aquest arrendava a en Bartomeu
Pastor, .tlias Negre, i als seus fills
l'alqueria de Solleric, cl rafal de
Glanzer() i el rafal de Vallgorne-
ra, comprenent garrigues i camps,
per nomes un any, a part ir de Sant

have  de donar trenta-
set lliures i deu sous. S'establia la
possihilitat de dur les ovelles a la
seva finca d'Almallutx a Escorca.

De l'any 1496 és un contracte
d'arrendament per tres anys de
l'alqueria de Solleric i els seus
animals, entre en Miguel Sureda,
cavalier, i en Bartomeu Picornell
i en Pere Pou, per la quantitat de
trenta-quatre quarteres de blat
anuals.

Durant el s. XVII, l'alqueria
de Solleric passà als Sanglada
el XVIII als Berga i als Saforte-
sa... fins que en el segle XIX la
compraren els Salvà "Tonet"
que, avui, encara en són propie-



Solleric de Can Tonel.

BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cam a la brasa

• Terrassa amb jardí

Cl. de Gràcia, 59 (Lluemajor)

DO   

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
6exii-mx (9/ro; 64 0/

(Comare)

També hi ha servei de
massatges terapèutics

CI. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90

TOPONIMIA
taris.

Farem l'estudi sobre Sol/cric
en dues parts. En aquesta prime-
ra, l'entrevistada és la senyora
Margalida Salvà i Contesti.

Què recordau de la possessió
de Sol/cric?

Tette uns records d'aquella
època molt agradables, pensau que
durant trenta anys vaig passar els
estius a la l'inca. Els divertiments
d'aquells temps eren molt diferents
als d'ara i fins i tot crec que ens ho
passàvem inillor.

Mon pare era un home dc bon
caracter i li agradava que féssim
t'estes, de tal manera que quan arri-
bava el temps d'ametlles, després
de les peladisses que fèiem els ves-
pres, organitzàvem l'estes i halls.

Venia gent de tota la contrada:
Son Moro, Cala Pi, Val/gomera, Guiamarit, Guiamaranet,
Son Servereta, sa Bassa Plana, Betlem, Son Pocos, quai-
que vegada arribarem a ésser una seixantena de persones.

Als cinquanta sacs sablent que s'armava el ball i tot-
hom frissava d'acabar, la meva germana Joana ¡jo, corn
tothom, pelàvem a les totes.

Ho fèiem a Ca l'amo i empràvem lums de carbur, de

petroli... no hi havia electricitat.
Un dels sonadors era en Pere nostre i tocaven jotes,

boleros...
Durant els mesos de calor de l'estiu nosaltres només

frissavem d'anar a Cala Pi a banyar-nos i el meu pare no
volia que ho féssim poc després d'haver dinat, pet -6 parti-
em tot d'una que podíem. Alla ens trobàvem i ens rela-
cionavem amb D. Roque Carnicer, que era un catedràtic



FUNERARIA
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)
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S'ARENAL

-----	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

molt excèntric però molt agradable i amb els Socias de
Betlem, els Rossinyol de Llucamet...

Encara record una meravellosa poesia de D. Roque...:

Canto y Balada de Cala Pi

Más allá de Cabo Blanco
por la costa acantilada
tras la torre de tu entrada,
oculta, te conocí,
¡Cala suave del ensueño
cuyo recuerdo bendito
calma un dolor infinito...
¡Cala mía Cala-Pi!

A mi nave diste abrigo
y a mis nostalgias consuelo:
en tus pinos y en tu cielo
nuevos hálitos sentí.
Reina en tu fondo un misterio
de encantamiento y poesía
que te consagran por mía...
¡Cala santa Cala-Pi!

En aquells temps Cala Pi era un espai molt natural
d'una bellesa extrordinària. Encara record aquelles mado-
nes que nedaven amb una blusa de drap perquè no s'aferràs
al cos.

A Cala Pi es celebraven les festes de la Mare de Deu
dels Angels, que si no mal record era una setmana abans de
Santa Càndida. A l'horabaixa ens endúicm pa taleca, hi ha-

via grups i tocàvem la guitarra.
Quins topònims antics hi ha a Solleric?
Es Camp Garb i, Na Moiana i sa Quintana que ja estan

documentats en el segle XV.
Quines relacions teniu amb els amos, conductors

actuals, de Solleric?
Jo davall cada dia a Solleric perquè hi tenc ma mare i,

encara que avui foravila no sigui cap negoci, la veritat es
que nosaltres ho estimam i estam molt contents d'ells per-
que són molt bones persones. •



Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador

podreu veure a
MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que

no hi manqui cap detall: banyera,

sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,
complements... Tot tal com ho havíeu

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

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



ENTREVISTA

D'ofici	 Metge  

Damià Salvà i Prohens
Ignasi Barceló
Joan Jaume

En primer Hoc, abans
de començar l'entrevista,
volem especificar que en-
cara que el títol de la nos-
tra secció sigui d'ofici i in-
chiim en ella altres profes-
sions, com en aquest cas es
Ia de metge. Sabem i vo-
lem fer saber que segura-
ment aixa mateix passara
en altres ocasions.

El nostre entrevistat, el
metge Don Damia Salva i
Prohens, va néixer a Lluc-
major al carrer Antoni
Garcies número 18 el dia
12 de setembre de 1930.
Descendeix d'una familia
pagesa i gracies al seu es-
forç i dedicació va accedir
a la medicina, professió
que ha exercit en el nostre
municipi durant un bon
grapat d'anys. Ara, que
ha arribat el moment de la
seva jubilació, volem fer-li
aquesta entrevista, ja que
són molts els Ilucmajorers que el
coneixen per haver passat per la se-
va consulta.

Quins records teniu de la vostra
infantesa?

Dels primers anys de la mewl vida
tenc, avui, records molt di fuminats
per la Ilunyania en que es troben en el
temps. Però, així i tot, alguns queda-
ren fixats a la meva memória amb
molta força. Són imatges dels fets
ocorreguts durant la Guerra Civil,
crec que això es propi de tota la gent,
gran i petita, que va viure aquas es-
deveniments.

Allà que mes record, d'aquells
primers anys, es la imatge dels avions
republicans anant a bombardejar Ciu-
tat. Aquella visit') va quedar molt gra-
vada a la meva memória d'infant. Jo

em trobava a Randa, a la casa d'una
tia meva que tenia el fill al front, i
molt sovint podíem veure els avions
dcsfilant cap a Ciutat. I, des d'aquell
punt privilegiat, observàvem l'arriba-
da a Palma i la benvinguda que l'arti-
lleria local els donava. Les boiretes
de les explosions es veien molt prop
dels avions.

També tern; present que va esser
en aquas anys i amb la tia amb la
qual vaig aprendre a 'legit - i escriurc. I
que amb els abres nins de la contrada
ens ho passàvem d'aliè millor.

Un poc abans del set anys vaig
anar amb les monges del Sagrat Cor a
aprendre les oracions i la doctrina per
fer la primera comunió.

On anàreu a classes?
Una vegada acabada la Guerra i

tornat a casa, vaig anar amb cl meu

e,gernit a classes els ves-
pres, amb els professors
Don Sebastià Monserrat
"Parets" i Don Francisco
Vidal, en cl carrer Gamun-
dí. Foren ells els que varen
convencer als meus pares
perquè jo seguís els estu-
dis.

Don Francisco cm
va preparar per l'examen
d'ingrés per al batxillerat i
als catorze anys vaig co-
mençar els estudis al
col.legi dels frares francis-
cans. En aquells anys cl
Col.legi de San Bonaven-
tura era dirigit pc! pare
Caldentey, de tots conegut,
el qual em va ajudar molt.

Per consell de Don
Francisco Vidal, vaig fer
en dos anys quatre cursos i
amb vint anys vaig poder
acabar cl batx illerat.

després?
Els estudis dc me-

dicina eis vaig fer a Valen-
cia. Era l'any 1950 i enca-
ra record el retgiró davant

la gruixa i el pes de cada un dels qua-
tre toms de la colecció "El Testud"
que havia d'estudiar. M'entraren ga-
nes de tornar a ca mcva. Però amb vo-
luntat i molta dedicació, any rera any,
vaig anar passant cursos, i estudiant
aquells !fibres i altres d'iguals i fent
les pritctiques de metge l'any 1956.

D'aquelles anys, record la meva
estada a la pensió "Regional dc
Valencia" on hi havia altres mallor-
quins. Eren els anys de la postguerra
amb una escassesa i mancança d'ali-
ments.

De la família rebia men jar i tot
quant necessitava. En bon dematí
amb un fogonet electric cm preparava
el bcranar dins l'habitació i quan el
posava en funcionament la intensitat
de la Ilum de la bombeta baixava que
era un gust. La patrona es va adonar i



ENTREVISTA

un dematí, molt prest, quan la Hum
minva, va tocar a la porta i em va dir
que duia la roba nett. Tant em va ret-
girar que en un moment tot el menjar
que tenia a la vista el vaig amagar i el
fogonet el vaig tirar damunt el Hit i el
vaig tapar amb la roba. La patrona va
entrar i deixa la roba. Quan vaig que-
dar tot sol Inc vaig adonar que el fo-
gonet havia cremat els I lençois i an+
una fulleta d'afaitar vaig anar reta-
Ilant el cremat, com poden suposar el
remei fou pitjor, i elsf .orats foren niés
grossos que ahans.

De la pensió vaig anar a la "Clíni-
ca del Doctor Segura". Alla hi havia
de tot, malalts, monges, estudiants i
gent de pas. Estava situada al poble
de "La Malvarrosa" prop de Valèn-
cia. La facultad restava lluny, i això
va fer que al cap dc poc temps passas
al Col.legi Major.

De que féreu practiques, una ve-
gada acabats els estudis?

Vaig fer practiques de pediatria
amb el Metge Peset i trauma amb el
Metge López Trillo.

On començitren a exercir la vos-
tra feina?

Quan vaig tornar a Mallorca em
quedava el servci militar i per sortcig
el meu destí foci Inlanteria de Marina,
al Port de Sóller. A la Base Militar la
meva feina fou a la infermeria, feia
tot el clue cal i a més d'assistir a la
tropa, també venia gent del poble. En
aquells dos anys que vaig estar al Port
vaig assistir alguns park, a l'Estació
Naval, de les dones del suboficials i
oficials i mink', de les del poble.

La primera consulta la vaig ohrir
al carrer Cal vo Sotelo a Llucmajor.

En aquells primers anys hi havia els
metges Contestí, Ca Idés, Prieto i els
germans Rosselló, Antoni i Josep. -
Avui, tots ells ens han deixat, que en
cel sien-. També hi havia el practi-
cant Lleonard Cortès i la comare Pa-
n icer.

Una temporada vaig anar a Puig-
punyent, de substitut del substitut. Fo-
ren anys difícils i record haver fet
passes, clins la casa, escoltant la radio
i esperant que vengués gent a la con-
sulta. En venien poes, clos o tres, cada
vespre.

Quan vos vàreu casar?
En aquells primers anys de metge,

vaig conèixer a n'Apol.16nia Maria de
Campos amb qui em vaig casar el 31
d'octubre de 1962 i hem tengut dos
fills, n'Agnès i en Damia.

Varen fer alguna especialització
dins el camp de la medicina?

De viatge de noces vaig fer el curs
de metge d'empresa. I després vaig
esser el metge interí de la "Manco-
munitat d'empreses del calcat de
Llucmajor" a la qual es varen agre-
gar, Inds tard, ILMA i ACAMA.

I a més de metge d'empresa,
tenguéreu altres feines?

Vaig esser metge de "Devuit de
Juliol", de la Seguretat Social, d'asse-
gurances privades i tenia oberta con-
sulta a casa. -"un passa de no tenir
res a tenir massa"-.

A más, les meves arrels campero-
les i l'estimació de foravila, feren que
m' embarcas and-) una ramaderia de
vacú. Fou un fracas.

Quins canvis ha sofert la vostra
professió?

La professió de ineige ha sofert,

en aquests darrers anys, transtorns la-
mentables.

Al principi de la meva vida pro-
fessional, el metge era un més de la
família. Families que es feien estimar
i recompensaven el inetge d'una ma-
nera o altra, i de les que tenc records
molt, molt satisfactoris i mals d'esbo-
rrar. I no hi havia horari d'atenció, a
tota hora un era cridat a la feina que
era continuada i molt agradable.

Ara, la burocracia i la massifica-
ció ha fet distanciar el metge del ma-
lalt. Avui, al PAC, l'horari d'atenció i
el nombre de malalts fan que no sigui
possible un veritable contacte entre
metge i malalt. Ja no podem demanar
per les curolles o pels familiars
d'aquella persona i ens hem de cen-
tral - en l'estat en què es troba en
aquell moment el malalt.

Pe ls qui entenem que activitat
del metge és la de curar i la de conso-
lar sempre, tenim present "primun
non nocere"(primer no fer mal).
Crec cicie la medicina actual no es de
les niés grad fica mils.

Crec que actualment l'exercici de
Ia medicina es practica cunt) certa por.
Feredat al fracas o a disgustar el ma-
lalt, perquè a la más petita ja emit la
justicia al mig. Són Foes els metges
clue no tenguin una assegurança de
responsabilitat civil, "Per alguna cosa
serr. Si hé "Herrare humano est" i
tots som humans.

Quins altres problemes presen-
ta la pràctica de la medicina'?

A més dels ja dits, massiticació,
despersonal itzaciá. feredat...

Actual ment hi ha una accessiu
control del nombre de medicaments
que els metges receptam per part de
l'adininistraciá. I no es té present que
aquest augment de les "receptes" ve
motivat per la longevitat, avui es viu
més i es té una major qualitat de vida,
i això és motivat, entre altres
per les possibilitats de traciament de
moltes malalties provocades per el
desgastament del cós durant els anys
de vida.

I alguna anècdota?
Una vegada, una persona agraïda,

em va voler fer un regal i em va de-
manar quin "conyac" era el que
m'agradava. Li vaig dir "Terri 1". I
ell me va dur un terri més barato.
Quan h vaig dir que allí) no era "Terri

ell contesta: "Ja hi posara s'u".
•



CULTURA

El mirall d'amor de Miguel Bezares
Miguel Cardell

Durant tota una vida el temps es
dirigeix a l'home amb varietat de  llen-
guatges... De tots aquests, el llenguat-
ge de l'amor és, clarament, la lingua
franca. El seu vocabulari absorbeix
totes les a fires llen,giies... Ho escrivia
Josep Brodsky a un pi-Meg a la poesia
d' Anna A khmatova, on, i mmediata-
ment relacionava aquesta lingua fran-
ca amb la consciencia de la religió.
un fragment que m'agrada i cm ve so-
vint a la memória en acostar-mc a cer-
ta poesia amorosa, aquella que, tensa,
defugint l'anècdota, enlloc de distan-
ciar-se per observar, establint la de-
fensa de l'allunyament, es (i ens) ca-
bussa al cor d'una experiencia d'in-
tensitat i enlluernament.

Aquests es el cas de la poesia de
Miguel Bezares (o miquel bezares
com ell especifica), que he retrobat ara
a Il Poemes, que es publica vuit anys
després del llibre que, en ordre d'es-
criptura, li és immediatament anterior,
Carnaval. I que just obrir-lo, ens hi re-
met, ja que el primer poema, Els nom-
bres i les metamoifosis, es una represa
o reescriptura radical del que, a Car-
naval, es titulava Els homes i les me-
tamorfosis. L'evidencia ens posa so-
bre una primera pista que s'anirà con-
firmant, la poesia de Bezares ha evo-
lucionat cap a una essencialització que
passa per la renúncia als elements més
narratius, i ens fa pensar en els dos l li-
bres de relats que l'autor ha publicat
en l'interludi, establint l'hipótesi d'una
certa organització d'esforços o espe-
cialització.

Il poemes confirma MB com un
poeta amorós, un poeta que escriu
l'amor en termes de desig, en termes
d'experiència interior, que escolta i
mostra el desfici que la cam pot por-
tara la ment. S'inscriu així en una tra-
dició tan antiga, probablement, com la
poesia mateixa, i retreuré a favor
d'aquesta afirmació que el Ilibre es
clou amb una Alba a dues veus que re-
met tant a l'albada medieval com a la-
ments consemblants de la poesia gre-
ga. Una tradició que, en cert territori,
(retorn a la cita de Brodsky) es confon
amb la mística, quan aquesta usara la
terminologia amorosa, sexual, per par-
lar d'una experiencia de coneixement.
I no ho escric sols perquè al poema
central del Ilibre aquest vetlar el ble a
les incidències i les modulacions del
propi sentiment n'hagi recordat el Ili-

bre lul.lia d'amic i amat. També en
MB l'amor es planteja com una expe-
riencia de coneixement, aquesta set
que tenc jo del que no es jo pet-6 sense
el qual no som complet: l'amant hi vet'
amb els Ilavis, que miren, la seva lien-
gua es fingeix ull obert; als primers
poemes, la imatge de l'escultura, de la
pedra girada d'esquena que es nega a
manifestar el seu secret em sembla re-
veladora, i parenta de la dorment el
despertar de la qual s'espera o invoca
a altres. També a la primera part, on
trob els textos mes individualment re-
eixits del I libre, el rodó Iris desafia els
déus ens adverteix un poc contra inter-
pretacions extremes i confirma la indi-
v idual i tat, la qualitat de subjecte
d'aquest tu, o ella, que es, inevitable-
ment objecte a altres moments.

El temps dc l'amor com a temps
despert entre temps de son, la necessi-
tat de la mirada de l'altre per tal que cl
propi sentiment assoleixi solidesa prou
per poder aconseguir la unió (vaig es-
tunar/la teva set de ini, i dolorosa/
set que en tu trobava el pou per des-
fer-se..., Podia el flux del men .vagnant
deliri/ fer dels teus ulls una vera re-
questa... que incendias, en la ferotge
festal la meva avidesa, i en mar °ber-
m/ arribar a tu...), la voluntat de con-
fondre's i fondre's amb l'altre, de con-
sumir-s'hi, menjar i ser menjat, son al-

guns dels referents temàtics que em
confirmen en inscriure MB en aquesta
tradició. Com el gran tema de l'amor
en presencia i l'amor en absència, del
desig com esperança i triomf i cl desig
com a memória ferida quan l'amor ja
s'acaba i es fa Ilarg esperar, que va es-
criure en una de les seves minors
cançons Pau Riba.

Aquesta contraposició es l'eix de
simetria del joc de mind's que es l'ex-
tens poema central, Les danses lentes,
configurat en dues series de 21 frag-
ments o poemes, numerades en ordre
ascendent i descendent, que, emmira-
llant-se nombre a nombre, segueixen
les modulacions d'aquest foc en pleni-
tud i nai xença i les contraposen a la
cremor del foc que minva, però encara
hi es i dol Perquè ja ni existeixes, per-
qué/ he tornat a mi coin un descone-
gut/ torna al seu cos després de so-
miar-lo/ i sap com és d'inútil el retom.

Però si una cosa no em sembla la
poesia de MB, es denotativa o unívo-
ca. Al contrari, ens submergeix en
l'enlluernament d'un devessall d'imat-
ges, que acudeixen sovint, novament
Ia tradició revisitada i personalment
reel laborada, a terminologia violenta,
a I' ambivalència o el clar joc amb

erótica, pudorosa i directa-
ment sexual. Allau d'imatges que ho
es de sensacions, de sensacions tambe

_verbals perquè el dir de MB es un dir
sensual, que ens omple la boca de sucs
i sabors. Rauxa encesa que s'organitza
en versos ben calculats, i en l'ordre in-
tern del diseurs que hi destriam en la
lectura Ines lenta: hi ha una lOgica que
Wes l'esquelet, i uns ritmes que, en
l'ordre purament sintktic i, més enlla,
en jocs de repeticions o contraposi-
cions mostren l'arquitectura, savia,
amb que el poeta ha constrtift les seves
maquines verbals d'absorbir-nos en
l'experiència del foe, del cos que no es
distint de la ment, de l'amor que es diu
en les calradcs del desig. Així, anome-
na i din els foses mecanismes que en
nosaltres reconeixem (trist el qui no),
crea realitat, o sentit, si hi hagués di-
ferencia. Per això, i per la diferencia
que això marca en relació a tanta te-
biesa d'actituds i paraules com tastam
en la poesia catalana oficial d'avui, i
pel procés de madurcsa i consolidació
clue aquest !hive proclama, s'ho paga
Ilegir, seguir, el poeta Miguel Beza-
res. •

Article publicat a Bellver,
Quadern cultural de Diario de Mallorca.



EL BATALLÓ DE CAMPOS
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El Batalló de Campos.
Petita memòria del Tercer Batalló

Llorenç Mascaró Company

El passat 28 d'abril, es va ce-
lebrar el 60 aniversari de la partida
del Batalló de Campos, cap al
Front.

Per aquest motiu l'Ajuntament
de Campos, en collaboració amb
Ia Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports, ha editat un llibre titulat:
"El Bata116 de Campos. Petita
Memória del Tercer Batalló". Del
qual en min autors el Ilucmajorer
Celso Calviiio Andreu i el campa-
ner Torneu Pizà Mascaró. La pre-
sentació tingué Hoc el dia 7 de
maig a la Sala d'Actes de Ajun-
t ament de Campos, amb una mas-
si va a Il llè I1C ia de públic, on hi des-
tacà la presència dels soldats su-
pervivents d' aquest Batalló, aixf
com els familiars d'altres soldats
ja morts. La presentació fou a cà-
rrec de Miguel Shen Garau.

Una petita part cl' agues( Ilibre,
a petició de soldats i familiars del
Tercer Batalló, i a u h autoritzaciO
dels seus autors, la reproduïm a aquestes
pàgines, especialment la part que afecta
als soldats Ilucmajorers.

Dins el conjunt significatiu de for-
ces que s'estacionaren a Campos, té una
particular imporGincia un Batalló que,
per raons de relació amb la vila, n'arribà
a prendre cl nom. Aquest contingent mi-
litar pertanyia al Regiment d' Infanteria
Palma número 36 i també va  ésser co-
negut amb el nom de "Batalló de Cam-
pos" per haver estat concentrat en aq 11C-

Ila localitat durant vuit mesos (234
dies), abans de partir cap als Fronts de
batalla de la Península. El Tinent Coro-
nel Feliu, antic comandant del Batalló,
acabada la guerra, en una alocució de
comiat, amb la seva gràcia personal, va
di r: "Jo no admet com a Batalló de
Campos mes que el mcu, el Tercer".

El dia 9 de setembre de 1936, la Pri-
mera i la Tercera Companyia, a mós la
de metralladores del Tercer Batalló, so-
ta les ordres del Comandant Enrique Fe-
liii Sintcs, fore!) trasliadades a Campos,
on posteriorment es reestructurarien, i
quedarien com a tres companyies de fu-
sellers, una de mctralladores, una secció
de mortcrs, a mes de la Plana Major, el
tren i trasmissions.

El dia 8 de febrer, després de cele-
brar missa, cl Batalló, va jurar Bandera.
Abans de partir cap al Front de la Pe-
nínsula, el dia 27 d'abril de 1937, a mar-

xes forçades, es va formar una Quarta
Companyia amb soldats procedents de
les altres tres i, com que no bastaren,
amb altres soldats del Quarter del Car-
me de Palma, seu del Regiment.

Aquest Batalló estava format, per
soldats de les quintes del 1931 i 1932,
encara que en ell s'anaren incorporant
soldats d'altres lleves, molts d'ells de
municipis apropats a Campos. El dia 27

abril de 1937 va ésser Ilegida la tan
poc desitjada ordre de partida a totes les
companyies del Tercer Bata116, on es
feia constar que quedaven suspesos tots
els permisos concedits per el dia se-
güent i que tots el soldats tenguessin
preparat l'equip de campanya per partir
el dia 28 cap a Palma amh l'objecte
d'embarcar cap a la Península. A les 9
del matí del dia 28 d'abril les compan-
yies formades anaren cap a l'Estació de
Campos on els esperava un tren militar.
Es pot dir que pràcticament tot cl poble
de Campos va anar a acomiadar-lo.
Quan el tren es va posar en marxa, foren
molts els soldats que no varen poder
contenir les seves llàgrimes i encara
mes trist va esser per als Ilucmajorers
quail el tren va arribar a l'Estació de
Llucmajor, que tambó estava estibada
de gent que els esperava. Prop del case
urbà Ilucmajorer, el tren va adquirir una
gran velocitat sense aturar-se a l'Esta-
ció, solament hi va haver temps de treu-

re cis mocadors a l'aire i dir adéu
amb la mi a familiars i amics.
L' horabaixa del 28 d'abril de
1937 el Primer i Tercer Batalló
foren embarcats dins quatre vai-
xells mercants: "El Rei Jaume 1",
"Mallorca", "Antonio Làzaro" i
"Vicente Puchol", arribats
lia d'on havien partit el dia ahans,
quedant la tropa allotjada a les
1720.

A les primeres hores del dia 1
de maig varen entrar al riu Gua-
dalquivir i ja de dia, a les nou del
matí, desembarcaren en molls de
Ia Ciutat (le Sevilla: Ciutat a on
nasqué el gran pintor, conegut
universalment Bartomeu Murillo,
conegut per tots els campaners
per Csser l'autor del quadre del
Crist de la Paciència dc l'Església
Parroquial de Sant Juliàde Cam-
pos.

Seguidament desfilaren per
l'Avinguda de Las Delicias i Pas-
seig Cristòfol Colon, i es dirigiren
a l'Estació del Nord vorejant el

riu i passant pels jardins que l'envolta-
ven. En aquestes jardins, on hi havia
instal.lats hospitals, els soldats del "Ba-
tall() de Campos" tengueren la primera
impressió (le la cruesa (le la guerra, ja
que pogueren observar mutilats i soldats
convalescents de les ferides de guerra.
Els quintos del 37 pujaren als correspo-
nents vagons una mica desil.lusionats ja
que esperaven rebre la indumentària mi-
litar completa. Desgraciadament hau-
rien de seguir portant els seus calçons
de paisà i compartir les flassades amb
els veterans. Després de tretze hores de
viatge arribaren a Wrida, ere!) les
02'30 hones, del dia 2 de maig de 1937.
A Plasencia cis distribuïren menjar, i
coil tun fins a Salamanca, on arri-
baren a les 12 del vespre. Dia 3 de maig,
a les quatre de la matinada, el tren es va
tornar a posar en marxa i arribaren a Va-
lladolid a les vuit i quart. A Arcos de Ja-
Ión la població es va bolear amb ells,
obsequiant-los amb pa acabat de coure,
cosa normal ja que en aquelles terres es
disposava de molt de blat. Es va donar
un bet que va esser providencial per als
soldats dels clos hatallons mallorquins;
quan el tren torni a pailir de Valladolid,
el dia 4 de maig, arribaren a un poble
anomenat Ariza (Saragossa) on es va-
ren haver d'aturar perquè el tren dc mer-
caderies que els acompanyava amb el
Ratan() d' Inca s' havia espatllat. Durant
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aquesta espera, l'aviació republicana va
bombardejar l'Estació de Sigüenza on
els dos trens havien d'haver arribat si
no hagués estat per l'avaria. L'aviació
enemiga havia estat avisada del convoi -
deien- pel cap de l'Estació de Sigüenza
que tenia una radioemissora. Pensant
que el pas del convoi de tropes passaria
i s' aturaria un temps a l'Estació, una
trentena d'avions republicans bombar-
dejaren de bona manera tota la zona.

Els soldats mallorquins, quan pas-
saren el dia 6 varen poder observar la
gran destrossa que havia provocat
aquell bombardcig. Aquest mateix dia,
arribaren a Jadraque, on es va dissoldrc
l'agrupació dels dos batallons (el d'inca
i el de Campos). AIIA els del Tercer fo-
ren allotjats dins pallers. El Tercer Ba-
talló es va integrar a la Divisió Soria 53.
El dia 7 de maig es trasIladaren a Espi-
nosa de Henares, poble apropat a pri-
mera línia. El Tercer Batalló cl dugue-
ren al Front de Guadalajara per rellevar
part de les tropes que havien participat
durant cl mes de març de 1937 a la Ba-
talla de Guadalajara. Aquest atac nacio-
nal sobre les línies republicanes del Sec-
tor de Guadalajara s' havia duit a terme
per aïliar Madrid pel sector nord-est.
L'ofensiva va començar el dia 8 de
març i va desfer pràcticament les línies
republicanes. El Tercer Bata116, cl dia 7
de maig de 1937, rellevà un Bata116 del
Regiment Aragó n° 17 i quedà a Espi-
nosa per ler pràctiques de servei i con-
trol a reraguarda. El Bata116 passà a for-
mar part de l'Exèrcit del Nord que va
comandar primerament cl General Emi-
lio Mola Vidal fins cl dia 3 de juny de
1937. El Tercer Bata lló va perfrtnyer
quasi durant tota la guerra al V Cos
d'Exèrcit d'Aragó, comandat per l'heroi
de l'Alcúzar de Toledo, cl General Jose
Moscardó Ituarte, solament entre 1'1 de
juliol de 1937 i cl 22 d'octubre de 1937
formà part de la Segona Brigada de la
Divisió 72 i des del 23 d'octubre de
1937 al 3 de novembre del mateix any

en que va ésser anomenada Divisió 74,
va pertànyer ai VII Cos d'Exèrcit.

Tal vegada el dia mes trist de tots,
per als soldats Ilucmajorers del Batalló
de Campos, va ésser: un soldat que es-
tava de guàrdia en un pont que creuava
l'Henares, es va dormir i va passar per
allà cl General Moscardó. Quan el va
veure, va dir que anassin a rellevar
aquell soldat, que fou tancat a l'Estació
del tren que servia de calabbs. Tot això
va coincidir amb un let de passar-se una
serie de soldats a zona republicana. Un
vesprc, que es va passar una esquadra
completa, cl capità va cridar al Coman-
dant per donar-li la notícia i el Coman-
dant Feliu va reunir una colla de soldats
Ilucmajorers i els va dir: ;Vadell de Ilk-
majorers, en fare un enfiloi de botifa-
rrons amb voltros!.

El dia 22 de juny de 1937, ben matí,
cl Tercer Batalló va rellevar el de San
Quintín. L'horabaixa, el Comandant Fe-
liu va récorrer les posicions i va retornar
al Post de Comandament de Las Tajadas
amh tres soldats detinguts. La mateixa
nit els feren un Conseil de Guerra i dos
d'ells, un de Manacor i l'altre de Lim-
major, en Llorenç Lladó Puigserver
"Servereta", foren condemnats a mort,

acusació era que dos d'ells havien vol-
gut convencer al tercer per passar-se a
les línies republicanes. El tercer soldat
Ini absolt dels citrrecs. Enmig d'una nit
de gran pluja, en Llobera, caporal de la
inlermeria va haver de cercar soldats per
conduir-los de la posició de Las Tajadas
fins a La Paja, replà on els carros i ca-
mions no podien pujar mes i que es tro-
ha situat entre cl pohle de Carrascosa de
Henares i Las Tajadas, posició on el
Tercer tenia les trinxeres. Per això, va
anar de barraca en barraca descartant els
Ilucmajorers i manacorins i així evitar-
los tan penosa labor. No va passar cl
mateix anti) els soldats que agafaren per
formar part de l'escamot d'afusella-
ment, on per desgràcia hi va haver de
participar tin Ilucmajorer, que segons les

seves manifestacions havia tirat a l'aire.
Els dos afusellats foren recollits pels ca-
millers, un d'ells era també de Llucma-
jor. Els seus cossos foren traslladats i
enterrats a Cogolludo. En Llorenç va
donar el rellotge al soldat Ilucmajorer
Antoni Noguera Fullana -amic seu-, i
aquest, posteriorment, el va fer arribar a
un soldat de Campos que tornava a Ma-
llorca llicenciat, perquè l'entregits a la
seva al.lota. D'aquesta mateixa manera
arribaren les seves pertinences als fami-
liars.

A causa dels constants bombardeigs
a que estava sotmesa Espinosa de Hena-
res per part de l'Artilleria de l'altre 134n-
dol, i seguint ordres de la Superioritat, el
dia 9 de juny de 1937 el Tercer Batalló
t'ou trasiadat a una localitat més a rera-
guarda anomenada Carrascosa de Ficna-
res. El dia 26 d'octubre de 1937 arribà
des de Mallorca el primer contingent de
setanta-dos soldats per cobrir les baixes
del Batalló. Durant els mesos que esti-
gueren al front d'Espinosa i Carrascosa
de Henares, la zona guardada pel Bata-
Hó de Campos, va estar estahilitzada,
solament va esser interrumpida la calma
pel foc de contrabateria. Durant els me-
sos de novembre i desembre, els fuse-
Hers del Tercer Batalló continuaren es-
tacionats a les posicions de Carrascosa-
Espinosa i el 26 de gener de 1938, des-
prés de not( mesos de permanencia en cl
Front de Guadalajara, foren traslladats
al Front de Terol. Per participar en
aquesta ofensiva, el Tercer Batalló, el
dia 26 de gener de 1938, passant per Ca-
latayud i Cella, va arribar el dia 29 a
Campillo. El dia 30 de gener va anar a
cobrir el punt de resistencia número 3,
que es deia Hoces Bajas, situat entre
Campillo i Albarracín, a la província de
Terol, on va rellevar un Batalló de Bur-
gos; en aquesta posició sofriren cons-
tants i forts canoneigs de les bateries re-
publicanes, a més dels tiroteigs de la fu-
selleria. El dia 5 de fehrer de 1938 es
probablement el pitjor del Tercer Bata-
116 en el Front de Terol, en aquesta data
es calit foe accidentalment a la barraca
de l' feres De Lacy. Quan ho veren eis
soldats, an  a apagar-lo, amb la ma-
la Fortuna que explotaren les granades
de mil que hi havia emmagatzanades. El
dia 9 de man; de 1938 començà l'ofen-
siva d' Aragó i cl Tercer Batalló es tras-
Iladà a la part d'Osca, primerament el
dia 16 de març de 1938, passà a descan-
sar CH LH1 petit poblet anomenat San
Blas i el dia 18 agafaren el tren cap a
Calatayud i Saragossa per arribar el 19 a
les tres dc la matinada a Almudévar, lla-
vors passaren, pràcticament sense des-
cansar, a ocupar les posicions en el
Iront, on rellevaren una Bandera de la
Legión. El segon pohle que s'ocupà al
Iront d'Osca va ésser Torralha d'Ara-
gó. L'ocupació tengué Hoc durant la nit
del dia 24 de març de 1938 i la matina-
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da del 25, i ho va dur a terme el Terç de
Valvanera. A causa de la form resistèn-
cia que es va trobar a Torralba es va de-
manar la intervenció de l'aviació, l'ho-
rabaixa abans s' havia demanat la seva
actuació per raó de les poques hores de
claror, els avions no pogueren sortir
bombardejar i ho feren el matí del dia
25 de març de 1938, quan el poble esta-
va ocupat i el Tercer Batalló desplegat
per les proximitats de Torralba per ocu-
par un altre poble. Els avions passaren
en vol rasant i metrallaren els soldats
del Batalló de Campos, causant dos
morts. No s'explica com es va produir
aquest lamentable fet ja que els panells
blancs que es posaven en distinta posi-
ció segons les consignes, estaven expo-
sais de forma correcta. Torralha va ésser
defensat per tropes de carrabiners, quan
volgueren retirar-se al poble de Robres,
¡oren atacades per l'aviació nacional.

Aquest poble i Senes foren ocupats
per soldats del Tercer Batalló . A Ro-
bres, el Tercer Batalló hi va quedar un
vespre i el matí del dia 26 de mart; tor-
naren altre vegada a primera Unia. Se-
guidament, es varen ocupar les localitats
d'Alcubierre, Lanaja, Pallaruelo de Mo-
negros, Albatillo, Sena, Villanueva de
Sigena, tins a arribar al du Cinca. A les
17 de l'horabaixa del dia 1 d'abril, el
Tercer Bata116, juntament amb l'altra
unitat que fou la seva companyia a la
vora dreta, creuaren el Cinca i s'incor-
porà a la Divisió en el Castel! de Gime-
netts. El dia 2 d'abril va prosseguir
l'avanç amb el Primer Regiment cap al
Vèrtex Coscollar. El dia 5 d'abril el Ba-
talló de Campos travessà el Noguera-
Ribagorçana i rebassà el Farfanya ocu-
pant un puig on hi havia una lita geodè-
sica de color blanc que marcava el Vèr-
tex Mormur. Aquesta fita els semblà
que era una bandera blanca que els re-
publicans havien posat per rendir-se, i
confiats, anaren a ocupar-lo. Quan ja
descendien per l'altra vessant, les bate-
ries republicanes obriren un intens foc
que va durar tres hores i va produir bai-
xes entre Ics forces del Tercer Batalló .
D'entre totes elles hi va haver un mort,
que va ésser un soldat Ilucmajorer de la
Segona Companyia, Antoni Miralles
Mas, que fou enterrat a La PorteIla. El
Tercer Batalló , el dia 6 d'abril de 1938
arribà a les portes de Balaguer, després
d'haver conquerit el turó número 294. A
la nit del 9 al 10 d'abril de 1938, les for-
ces de la Divisió 54 es preparaven per
travessar el riu Segre i establir un cap de
pont per a una posterior ofensiva. El Ba-
talló de Campos, el dia 14, Dijous Sant,
va repel.lir de les 23 a les 24 hores, un
fort atac a la posició del "Mogote de Pe-
drís", on hi va haver bastants baixes, del
dia 15 d'abril de 1938 al 21 de maig,
els esdeveniments que es produïren al

riu Segre es varen limitar a espotiidics
tiroteigs i a bombardeigs de l'artilleria.

El dia 26 de maig quedaren en el
Cap de Pont de Balaguer. A les 12 ho-
res, els republicans començaren a bom-
bardejar les trinxeres de tot el perímetre
defensiu nacional i els ponts que hi ha-
via sobre el riu Segre. A les 18 bores
s'arribà al major grau d'envestides per
part republicana. A les 20 bores s'inten-
si Facció artillera sobre el Bata l ló
de Campos i arribaren a tallar totes les
comunicacions, en aquest combat mori-
ren 4 soldats campaners. El 28 de juliol
de 1938, i per ordre de la Superioritat, el
Tercer 13atalló va pujar als camions amb
l'objecte d'ésser traslladat al Sector de
l'Ebre, zona de gran peril!.

Varen prendre marxa cap a Lleida,
però a La Portella un enllaç del Regi-
ment va detenir el convoi i els soldats,
després de baixar dels camions, varen
ésser repartits per palters del poble. El
dia 1 d'agost el Batalló de Campos anà
a Corbins. A Corbins va estar a la reser-
va, encara que va haver d'aguantar dia-
riament el lbe de l'Artilleria republicans
que va causar morts i ferits. Els darrers
dies de l'existència del petit Cap de
Pont, els comandaments republicans or-
denaren que una brigada de carrabiners
creuits cl riu i relbrçits el peri metre. En-
trc ells hi havia antics soldats del Bata-
116 de Campos que havien desertat al
Front de Guadalajara: els Ilucmajorers
Antoni Martorell Banús, Miguel Brasil
Pala i Jaume Jaume Oliver. En Miguel
Brasil Pala va morir durant la retirada,
ofegat en el riu Segre. El mes de gener
de 1939 s'invertiren les tornes i els na-
cionals, que fins aleshores havien de-
fensat el Cap de Pont, passaren a l'ofen-
siva. El dia 7 de gener el Tercer Batalló
va deixar les trinxeres on havia arribat
feia 272 dies. El dia 8 de gener creuaren
el riu Corb. El dia 11 de gener s'ordenà
al Tercer Batalló conquistar la cota 301
Inuit hen defensada pels republicans, i

des d'on es dominava el poble de Bell-
puig. L'acció es va dur a terme petit
amb bastans baixes, un dels morts va
ésser el Sergent de metralladores, el
Ilucmajorer Miguel Clar Caldés "des
Cas Ferrer", d' un tret al pit.

El dia 6 de febrer de 1939 tengueren
cinc morts i més de vint ferits de consi-
deració, una de les víctimes va ésser el
soldat Ilucmajorer de la Tercera, en Jau-
me Salvit Bosch que feia feina de cam-
brer a l'antic Cafè de Cas Pagés a la
Plaça de Llucmajor.

Des de Prats de Llusanés la unitat
mallorquina va seguir diferents itinera-
ris per Catalunya, i va participar el dia
21 de febrer de 1939, en la desfilada a
Barcelona. El dia 25 de febrer va deixar
Catalunya i va ésser traslladat a Villar-
quemado (Terol) on hi va estar tins el
dia 12 de març de 1939. Després d'ha-
ver recorregut diferents localitats va
arribar a Alcohujate, el dia 2 d' abril on
va quedar acantonat lins que fou trasIla-
dat per ferrocarril a Barcelona per ésser
embarcat en el vaixell "Ciudad de Ma-
hón" de tornada a Mallorca. El dia 2 de
juliol de 1939 desembarcaren a Palma,
on va assistir una missa d'acció de grà-
cies. Posteriorment va ésser traslladat a
Campos en tren.

Acabada la guerra, moria el Ilucma-
jorer Joan SaM Salva, cornetí d'ordres
adscrit a la Plana Major del Batalló,
d'unes febres que va adquirir estant al
Front.

Uns, com és el cas dels morts que
un dia partiren amb vaixell de Mallorca,
ja no tornaren a la estimada i apreciada
Roqueta; altres amb mes sort, només fo-
ren ferits i es recuperaren.

Després de totes aquestes vivències
passades i contades per tants de joves
mallorquins, desitjam i esperam que per
mai mes no s' haguin de relatar fets com
aquests que provocaren tant de dolor i
de misèria. •



Son Venf de Bain.

Testimonis documentals de la nostra història

Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

(IV) Contracte de les pedreres de Son
Vert de Baix (1848)

Tal vegada aquest document con-
tractual sigui la fita més antiga de la
història incipient de s'Arenal i és remar-
cable el nombre de trencadors de mares -
20- que es poden considerar els primers
pobladors de la contrada.

Fins nou anys més tard -l'any ¡857-
no es produeix aquell interès per part del
nostre poble quan ja era qüestió social
l'apertura del camí de s'Arenal de Son
Sunyer o s'Algar. Hem de tenir en
compte que junt al batle constitucional
de I lavors, Pere Francesc Sbert, era regi-
dor del nostre Consistori Gabriel Salvà
de s'Allapassa, propietari de Son Verí
de Baix, finca de grans recursos d'are-
nisques mioceniques.

Més tard, l'any 1862, Gabriel Salvà,
propietari de Son Verí, contracta unes
pedreres de la seva possessió a Josep
Abrines, picapedrer veí de Palma,
L'arrendament de sis anys limita el nom-
bre de trencadors a 50. Es aquesta l'altra
fita important de la història pre-urbana
de s'Arenal.

El document que ens ocupa de l'any
1848 té una importáncia notòria per es-
ser el precedent no solament de les pe-
dreres de Son Verí sine, també de l'ori-
ginari assentament poblacional dels are-
nalers, els noms dels quals, dissortada-
ment, són desconeguts, no obstant la se-
va voluntariosa gosadia de descobrir ri-
quesa i possibilitats futures.

Seguidament oferim al lector el text
documental esmentat.

En la Vila de Llummayor de la Ysla
de Mallorca Provincia de las Balears a
los vint y nou dias del mes de Setembre
de lo any mil vuit cents coranta sis. De-

vant mi el Escrivà real Notari publich
del reyne y testimonis infrascrits, se
constituy D. Antonia Ana Salvà, viuda
de Francesch Salvà, filla de D. Gabriel y
de D. Juana Clar consortes difunts natu-
ral y visina de la present vila, y de sa se-
va libera y espontanea voluntat digué:
que per el temps de un atly, qui princi-
piara en el dia de vuy, y terminará en
igual dia de lo any mil vuitcents coranta
set, dona en arrendament d Rafel Mas
fill de Gil y de Maria Ana Sastre con-
sortes difunts, natural de esta vila y visi
de la Ciutat de Palma, las Pcdreras si-
tuadas en el Predio Son Vcri del terme
de esta vila propias de la Senora otor-
gant, cuyo arrendament verifica baix las
condicions siguients:

Primera: No podrá cl arrendatari te-
nir mes de vint homos qui traballen en la
referida Pedrera.

Segona: Deurá cuydar cl arrendatari
que ni per la seva part, ni per la de los
traballadors en ditas Pedreras, se causi el
menor perjudici al conductor del citat
predio Son Veil, posant tot el esmero
posible para evitarlo.

Tercera: No podra dit arrendatari
embaumar ninguna pedrera, ni tampoch
colocar picadis ni escarde dins ellas,
sens que antes las haje percdadas axi
com se acostuma, ni menos permetrer
que ningun traballador lo execut baix la
pena de pagar tres lliures per cada vega-
de.

Cuarta y ultima: Per annua merced
de este arrendament deurd satisfer el
arrendatari A la Senora otorgant, doscen-
tas lliuras mallorquinas en metalich, á
saber, cent el dia que se celebrará en es-
ta vila la ultima fira de Sant Miguel en el
corrent any, y las restants cent Iliuras, el
dia vint y sinch de Juriol proxim vani-
dor: Mes deura abonar A la matexa Se-
nora, el importe de vint jornals de homo
en el temps que se li demanara; y per ul-
tim entregarla á un paratje 1)6 y

fora de las expesadas pedreras, coranta
dotzenas de mitjans de los que se traba-
Ilarán en ellas, ab el ben entes que tindra
facultat la propia otorgant de rebrerlas
totas 6 part de ellas quant li aparexerá,
dexar de rebrelas, en cuyo ultim cas, dit
arrendatari deura satisferla el valor de
Ias que no haurà rebudas.

En estos ternies formaliza la men-
cionada D. Antonia Ana Salvà el present
arrendament y promet tenirlo per firme y
valido en tot temps.

Y el present el antedit Rafel Mas
Diu: que lo acepta en totas ses parts y se
obliga á cumplir puntualment las condi-
cions que se li han imposat.

Present igualment Cosme Puigserver
fill de Antoni y de Magdalena Moll con-
sortes difunts natural y visi de esta vila
enterat del precedent contracte, libre-
ment otorga que promet cumplir las obli-
gacions contretas per el memorat Rafel
Mas en totas se sevas parts y dependen-
cias del mateix modo que té promes dit
Mas, del qual se constitueix fiador y
principal pagador de mancomun y per
tot com lo permet la Hey Deu, titol pri-
mer llibre Deu de la Novissima Recopi-
lacio. Renuncia la lley nou titol dotze
Partida quinta, con formantse en se octa-
va del mateix titol y Partida, vol que pu-
gue proceirsc contra ell sense observar el
orde de escullir los bens, y sense preceir
citacio requiriment ni altre
pue demanarse al principal 6 al otor-
gant, se integra responsabilidad 6 se pro-
rata com millor convenga y ses costas
danys y perjudicis, cuya liquidacio defe-
reix en so jurament del qui sia acrehedor
rellevantlo de altre prova. Volen los tres
otorgants que ses justicias competents
ahont sia presentada aquesta escritura los
apremien executivament a cumplirla
com oferexan, baix la obligació tots sos
respectius bens presents y futurs, mobles

inmobles ab renuncia de ses lleys y pri-
vilegis de son favor. En esta conformi tat
lo otorgaren y firmaren lo subscrigué
Cosme Puigserver, y per D. Antonia Ana
Salva y Rafel Mas qui han expresat no
saber escriurcr, lo verifica un de los tes-
timonis al efecte requirits qui lo foren
Jaunie Barceló y Sebastia Nadal visins
de aquesta vila; de tot lo qual y de cona-
xer á dits contrayents don fe; com igual-
ment de haverlos advertit la obligacio de
haver de presentar en la oficina de re-
gistre de hipotecas del Partit de Palma
dins el termini de un mes, copia autori-
zada de este contracte para la correspo-
nent toma de raho, sens cuyo requisit se-
ra nulo al tenor de lo previngut en las
reals ordes vigents. Cosma Puigserve,
Jaime Blanch (rubricat). Devant de mi
Barmen Salvá y Pons Not. (rubricat). •
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SOCIErTAT

1>Sa penyaA4/des falco
- A la taula rodona sobre l'autopista va quedar de ma-

nifest que els foravilers i el bade no són justament amics
corals. El representant de la Unió de Pagesos va disparar
amb cartutxos de dotze quan va acusar al batle de no voler
saber res dels seus problemes i de no atendre les consultes
o escoltar els suggeriments dels ciutadans. "S'ha de dema-
nar hora i sempre esta ocupat", va assegurar i així es va su-
mar a les crítiques de molts Ilucmajorers sobre les dificul-
tats que troben per tal d'arribar al principal despatx de la
Casa de la Vila.

- El mussolet esta convençut que algun comerciant de
llepolies paga els imposts municipals amb especies, con-
cretament amb una bossa de xiclets. Primer va ser Rabas-
co, després d'afaitar-se barba i mostatxos, el qual passava
les sessions plenaries rosegant. Ara la moda s'ha extes a
gran part dels membres de l'equip de govern. Tanta sort
que les intervencions estan quasi matematicament progra-
mades. Si no fos així mes d'un regidor tendria problems
d'ocupació de boca per afrontar una replica inesperada.

* * *
* * *

- que sap tot allò de la "casa gran" diu que
l'autopista, ni pruna. Dins el PP s'ha fet una crida a l'ordre
i al mutisme sobre aquest tema. No diuen res, amb l'ob-
jectiu d'evitar protestes populars i ciutadanes i així fins al
darrer moment no diran per on passara el traçat definitiu de
I 'autopista Pal ma-Manacor.

Al bade de Campos li estiraren les orelles per defensar
els interessos del seu poble, aprovant una moció en contra
de l'autopista. Els altres bailes del PP prengueren llum de
na Pintora i no obren la boca.

* * *

- Durant el darrer mes, el camp municipal d'esports ha
estat escenari de fases finals de diferents competicions es-
portives escolars i de les entregues de premis i de trofeus.
Els participants en una d'aquestes protocolaries manifes-
tacions varen quedar gratament sorpresos per la senzillesa
I l'aspecte que oferia la iniatge de la responsable municipal
de Cultura, fins al punt que un directiu (no llucmajorer, na-
turalment) va estar a punt d'entregar-li una copa, con-
vençut que era una de les esportistes guardonades.

* * *

Ginard desvió fondos del Club Náutico de s'Estanyol a
una cuenta particular

Sevin Ia acusación particular el presidente del puer-
to cubrió sus números rojos.

Així s'encapçala una notícia del periodista Miguel
Bauça a l'Última Hora de dia 31 de maig on entre altres co-
ses diu:

- "Els xecs que havien de servir per pagar els honora-
ris complementaris de l'enginyer Sr. Collado foren in-
gressats a un compte del Sr. Ginard".

- El compte de B.B.V. on el Sr. Collado declara al jut-
ge que s'hi havien ingressat part dels doblers cobrats, no
existeix.

En opinió de l'advocat dels denunciants Sr. Jose Ma-
nuel Puignaire.

- "L'assumpte s'agrava no només per haver actual el
Sr. Collado en forma d'encobriment de l'apropiació inde-
guda realitzada pel Sr. Ginard, sino perquè els ingressos
dels xecs serviren per cobrir descoberts del prOpi compte
del Sr. Ginard".

Davant aquestes afirmacions l'opinió dels socis del
club són diferents, però fins i tot entre els que són partida-
ris de l'ampliació, han sorgit els dubtes referents a la ma-
nera d'actuar del President i esperen un desmentit que re-
bati aquestes declaracions que tant perjudiquen la seva ho-
norabi I i tat.

* * *

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 77- LLUCMAJOR

Les discrepancies entre els membres del comité del
PSOE local, on la majoria no estaven d'acord amb l'ac-
tuació del Secretari, Sr. Joan Monserrat, han forçat la seva
dimissió com a tal.

El canvi de la Secretaria local pel de representant de
Mallorca al Congres Nacional del partit es un canvi que al-
manco li permetra viatjar.

El que no se sap, es si alla votara el que creu la majoria
dels que representa o ho farà "a consciencia".

* * *



Esports
Bas quet - Club Joventut Lluernajor

Junior Masculí
Entrenats per Joan Oliver

Guillem Oliver
Foto: C. Julià

Des d'un principi de la temporada
l'equip se va composar de nou jugadors
i va ser un equip compacte i
així com també va demostrar moltes
ganes de fer-ho be i feren. A més dc•
mitjan temporada tengueren tres baixes
que, per di ferentes circumstancies, ja
foren definitives, eren els jugadors
Lluís Saivi, Miguel Garau i Juanjo To-
barias, els que quedaren: José García,
Xisco Tomis, Pere Nadal, Esteve Mo-
ragues, Jaume Cantallops i Joan Nadal,
de manera que varen ser reforçats amh
quatre cadets: Xisco Vidal, Carlos
Blanquer, J.F. Delgado i Pau Medina.
El Delegat Rubí.

Una molt bona lliga tit ciel dissabte. 

Fins a quedar en primer Hoc del grup B-2 se succdren
els partits amb resultats positius, fruit de l'esforç i dedica-
ció.

Amb altres cinc equips jugaren la fase d'ascens del ju-
gar al grup A; no va poder ser i quedaren 4rt.

L'entrenador

En Joan Oliver fou jugador de s'Arenal i després en-
trenador. Quan va passar al Club de Llucmajor ho va fer
com a entrenador de l'equip Juvenil Masculí i ho va ser dos
anys i un del Sub-22. Després d'una temporada d'inactivi-
tat recomençà entrenant els minis.

Ell hauria volgut continuar entrenant els mateixos ju-
gadors a cada una de les categories que anirien atravessant
així com avançarien amb l'edat, fins a juvenils, punt on se
veuria realment la feina feta d'anys enrera. No va poder
veure realitzada aquesta il.lusió, ja que com sempre, per
falta d'entrenadors se va adaptar a les necessitats del Club
i va passar a altres equips.

Aquesta temporada, treballant amb els jugadors es-
mentats ha tengut una de les temporades més satisfactòries.
Per començar va exposar les seves teories als futurs juga-
dors, els quals hi estaren d'acord i començaren a treballar
força amb gran il.lusió i procurant no fallar als entrena-
ments perquè això els restava possibilitats de jugar el par-

Un acabament deslluit

L'entrenador no deixa d'alabar la total entrega del ju-
gadors fins a la fase d'ascens en la qual, ja se relaxaren
massa, alguns no pogueren venir a alguns partits, això va
fer que n'acabarem qualcun amb sols quatre jugadors i ai-
xí quedaren en quarta posició i perderen la possibilitat
d'ascendir al grup A.

Un balanç positiu

No obstant, el balanç que se'n fa es molt positiu, ja
que els jugadors han absorbit les idees que l'entrenador els
ha volgut inculcar i s'ha demostrat que alguns poden ser de
gran vàlua per jugar a molts dels equips mallorquins. Els
joves s'han trobat en l'edat de fer una transformació del
seu joc, el qual s'ha beneficiat de forma molt positiva.

El desig hauria estat de continuar un mes més els en-
trenaments perquè l'estiu és massa llarg i a l'octubre cos-
ta molt cie posar un altre cop el cos en forma. Quatre mesos
és un període massa Ilarg i si el físic s'abandona és molt
mal de recuperar.

Esperam que de la reunió directiva-entrenadors en sur-
tin idees bones per a la bona organització i continuació del
club. •



PAGA DE CENT MIL PESSETES

Paula Taberner Mulet ha estat agraciada amb la paga de 100.000 pta.
que mensualment "Sa Nostra, Caixa de Balears" sorteja entre totes les
persones que cobren la pensió a través d'aquesta entitat.

A la foto, la veim amb en Llorenç Clar, Delegat de l'oficinade
"SA NOSTRA", a Llucmajor.

Enhorabona!

vitsA
NOS
Mk"

CAIXA DE BALEARS

ESPORrTS

El Grup
d'Iniciació
al Bàsquet,

Campió
de Mallorca

El Grup d' Iniciació del Club de
Bàsquet Joventut Llucmajor ha let
campió de Mallorca.

Les ganes i la il.lusió amb que co-
mençaren la temporada no podien ha-
ver donat uns resultats millors.
Aquest any ha estat el primer que el
Club s'ha encarregat de l'escoleta i
d'aquesta categoria es feren dos
equips, que quedaren primer i segon
de zona. Per a jugar les finals es va
fer un sol grup. Els partits definitius
varen ser dia 24 de maig, enguany a
Llucmajor, i les finals foren molt
igualades. El darrer partit contra Co-
lonya Pollença va ser molt emocio-
nant, perquè després d'anar sempre,
els de Llucmajor, per davant el mar-
cador, a la tercera part començaren
els nervis i la pilota no volia entrar de
cap de les maneres. Al Final quedaren
31 a29 i l'alegria va ser total.

,knims i enclavant! •



Les Classificacions
de les curses d'Eivissa:

Joan Jaunie
Fotos: Bartorneu Garau

I. 04-02-97
I.- Bernal Bonet
2.- Joan A. Agralo
3.- Joan Jaume

II. 08-02-97
I .- Joan Janes
2.- Francisco Rosselló
3.- Julia Monserrat

III. 16-02-97
1.- Francisco Rosselló
2.- Jeroni Tomas
3.- Julia Monserrat

IV. 22-02-97
I .- Joan A. Agullo
2.- Joan Janer
3.- Bartomeu Barceló

CLUB COLUMBOFIL
LLUCMAJOR

Trofeu industries SEMAR S.A. a Julia Monserral

Ordal: 12-04-97
f	 Grisa	 1.051 mx m

2.- Llorenç Tomas i Sastre	 197.349-96
I.- Llorenç Tomas i Sastre 24.766-95 ni	 Pardo 974mxtn
f	 Parda 759mxm 3.- Miguel Munar 196.577-96
2.- Col.legi Públic Son Verí 25.801-95 m Pardo964mxm

J rol eu .Seguretat ALUMSA -Jaume Miami, a Llorenç Socias

V. 01-03-97
1.- Gil Garau
2.- Joan Janer
3.- Joan A. Agullo

VI. 08-03-97
I.- Joan Jailer
2.- Jaume Amengual
3.- Joaquín Iglesias

VII. 22-03-97
Tomeu Barceló

2.- Joan A. Agullo
3.- Joan Janer

Classificació General d'Eivissa:
I Julià  Monserrat
2.- Joan A. Agullo
3.- Joan Janer

LES CLASSIFICACIONS DE LES
CURSES DE VELOCITAT

Calp: 01-03-97
I Antoni Oliver	 171.701-96
Parda	 1.290'6mxm
2.- Gil Garau	 196.829-96
ni Blau 1.290'6mxm
3.- Llorenç Socias 24.743-95
m Pardo1.285mxm
4.- Joan Jautne	 196.324-96
Roja	 I .284mxm

Calp: 08-03-97
I.- Antoni Oliver	 196.259-96
Parda 944mxm
2.- Julia Monserrat 197.922-96
m 13roce930mxm
3.- Joan A. Agullo 25.749-95
Parda 924mxm
4.- Joan A. Agullo 51.283-93
Blava	 9 I 4nixm

Calp: 22-03-97

1.- Tomeu Barceló 196.945-96
ni Ros 1.117mxm
2.- Francisco Rosselló	 196.728-96

f	 Parda	 1.087mxtn
3.- Llorenç Socias 197.580-96
m Pardo 1.085mxm
4.- Joaquim Janer 196.648-96
ni Gris 1.084mxm

Calp: 19-04-97
I.- Joan Janer i Andreu	 197.455-96

ni	 Pardo	 1.175mxm
2.- Gil Garau i Mestre	 196.837-96

f	 Parda	 I .168m x m
3.- Julia Monserrat i Rafal 	 196.657-96

ni	 Pardo	 1.150mxm
4.- Joaquim Jailer i Julia	 197.942-96

m	 Pardo	 I .148m x m	 •••

f Blava536mxm
3.- Llorenç Tomas i Sastre

	
24.753-95

f Parda 465mxm
4.- Julia Monserrat 170.418-96
ni 13Iau 347mxm

Oriola: 15-03-97
I.- Llorenç Tomas Sastre	 24.793-95
in Pardo 1.099mxm
2.- Llorenç Tomas Sastre	 24.788-95
ni Pardo 1.096mxm
3.- Col.legi Públic Son Verí 198.095-96

ni 	Cendros 1.093mxm
4.- Joan Janer	 24.739-95
Bronce 1.091mxm

Oriola: 05-04-97
I.- Llorenç Tomas i Sastre	 197.364-96
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ESPORTS
4.- Joan Agullo 	 33.708-94
Blava 	 955mxm

Cervera: 03-05-96
1.- Llorenç Tomàs i Sastre
2.- Llorenç Tomàs i Sastre
3.- Llorenç Tomàs i Sastre
4.- Julià Monserrat i Rafal

LES CLASSIFICACIONS DE LES
CURSES DE FONS

Madrid: Trofeu Memorial Miguel Mu-
let
26-03-97
Joan Janet- i Andreu 197.473-96
m Pardo

Baza: 05-04-97
I.- Col.legi Públic Son Verí 198.090-96

Blava 989mxm
2.- Llorenç Tomàs i Sastre 	 197.321-96

in	 Blau	 976mxm
3.- Llorenç Tomàs i Sastre 	 37.952-95
f Parda 975mxm
4.- Llorenç Tomàs i Sastre 	 197.372-96

ni 	Bronce 952mxm
5.- Llorenç Socias i Garau 	 24.507-95
m Pardo929mxm
6.- Bartomeu Barceló Taberner
196.915-96 	f	Parda
655mxm

Baza: 25-04-97
I.- Llorenç TotWis i Sastre 	 37.952-95

Rodada 	 1.354mxm
2.- Julià Monserrat i Rafal 	 198.016-96

Blava 	 1.340mxm
3.- Llorenç Tomàs i Sastre 	 197.349-96

ni	 Pardo 	 1.312mxm
4.- Llorenç Socias i Garau 	 19.663-95
m Blau 1.27Imxm
5.- Col.legi 13611lic Son Veil 197.880-96

m	 131au	 I.004mxm
6.- Llorenç Socias i Garati 	 24.531-95
f 	 Blava941inxin

LES CLASSIFICACIONS DE LES
CURSES DE GRAN FONS

Puertollano: 23-04-97
I Col.legi Públic Son Verí 197.885-96

m	 Blau	 I.106mxm
2.- Llorenç Tomàs i Sastre 	 24.788-95
ni Pardo640mxm
3.- Torneu Ganiu i Mestre 	 25.446-95
f Parda 304mxin
4.- Julià Monserrat i Rafal 	 197.985-96

f	 Bronce 246mxm

Cabeza de Buey: 10-05-97
I .- Julià Monserrat i Rafal

TROFEU PRESIDENT HONORIFIC
"SEBASTIA MAS"
Joan Janer i Andreu
ANELLA D'OR
Antoni Oliver i Cantu
ANELLA D'ARGENT
Gil Garau i Mestre
CLASSIFICACIO SEGURETAT (TRO-
FEU ALUMSA I J.MAIMO)

I.- Llorenç Socias i Garau
2.- Llorenç Tomàs i Sastre
3.- Joan A. Agullo
CLASSIFICACIO DESIGNATS
I.- Julià Monserrat i Rafal
2.- Joan Janer i Andreu
CLASSIFICACIO REGULARITAT
22.- Salvador Paniza
21.- Bartomeu Garau i Mestre
20.- Francisco Roig
19.- Joaquin Iglesias
18.- Germans Ballester
17.- Jeroni Tomàs i Sastre
16.- Francisco Rosselló i Ramis
15.- Llorenç Tomàs i Pons
14.- Bernat Bonet i Escalas
13.- Jaume Amengual i Corro
12.- Miguel Munar
Il.- Joan Jaume i Sastre
10.- Antoni Oliver i Garau

09.- Gil Carao i Mestre
08.- Joaquim Janer i Julià
07.- Bartomeu Barceló i Taberner
06.- Col.legi P. Son Verí
05.- Joan A. Agullo
04.- Llorenç Socias i Garau
03.- Llorenç Torris i Sastre
02.- Joan Janer i Andreu
1.- Julià Monserrat i Rafal

SEGON TROFEU CIUTAT DE
LLUCMAJOR

Patrocina El Conseil Insular de Mallorca i
l'Ajuntament de Llucmajor
2.- Joan Janer i Andreu 	 197.473-96

m Pardo
I.- Domingo Fontirroig i Perelló
42.725-93 	1	Parda •



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Cajeta)

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

BUSCA ESTAS JOYAS EN LOS DISTRIBUIDORES

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

Entre noltros   

Naixements

- Miquel-Angel Mut Santana, fill d'Ignasi i Sandra,
nasqué el 3-5-97.

- Antonio Buron Benitez, ill d'Antoni i Petra, nasqué
el 2-5-97.

- Angel-Javier Abinareta Fuentes, fill de Diego i Rosa,
nasqué el 7-5-97.

- Paula Mulet Gonzalez, fil la de Pau i Ana Isabel, nas-
qué el 13-5-97.

- Alberto Dueñas Galindo, fill de
Carlos-Luís i M. Amparo, nasqué el
20-5-97.

- Marta Caimari Mas, Cilia de Fer-
nando i Catalina, nasqué el 22-5-97.

Matrimonis

- Jaime Ribas Morey - Francisca
Monserrat Bennassar, es casaren el 8-
2-97 a l'església Nostra Sra. de Gra-
cia.

- Antonio Genovart i Ferriol - M.
Magdalena Alomar i Vanrell, es casa-
ren el 5-4-97 a l'església Nostra Sra.
de Gracia.

- Joan Vadell i Llaneras - Maria
Esperança Rosselló Soler, es casaren
el 19-4-97 a l'església de Sant Bona-
ventura.

- Bernat Carmona i Camps - Mar-
galida Gelabert i Mena, es casaren cl
26-4-97 a l'església de Sant Bonaven-
tura.

- Joan Francisco Sastre i Escandell
- Susana-Vanesa Borras i Leyva, es
casaren cl 22-3-97 a la Parròquia de
Sant Miguel.

- Ginés Galvez i Vera - Antônia
Ballester i Cardell, es casaren el 20-4-
97 a l'església Nostra Sra. de Gracia.

- Jaume Gelabert i Mut - Espe-
rança Catalina Mut i Manresa, es ca-
saren el 6-4-97 a l'església de Sant
Bonaventura.

- José-Enrique Contreras i Oliver -
M. José Navarro i Hernandez, es ca-
saren el 3-5-97 a l'església Nostra Sra.
de Gracia.

Defuncions

-Annemarie Michaelis, morí el 1-
5-97 als 77 anys.

- Catalina Garau i Tomas, morí el
5-5-97 als 85 anys.

- Joana Garcias Puigserver, morí el 6-5-97 als 89 anys.
- Antoni Tomas Julia, morí el 7-5-97 ails 87 anys.
- Josefa Perez Garcia, morí el 7-5-97 als 85 anys.
- Ahilio Calderon Alonso, morí el 7-5-97 als 75 anys.
- Hans-Jakob Kiippers, morí el 18-5-97 als 61 anys.
- Esperança Pascual Cardell, morí el 22-5-97 als 84

anys.
- Antònia Palou Ferrer, morí el 31-5-97 als 78 anys. •



00 Alkatiliffing T oo

CHEF:

Div M ADTiNEZ

1 0-C,Alm C1-4,MATITZAT
MENOS DIARIS

TANCAT EL DIMARTS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

TALLERS MARINAAGENT OFICIAL PEUGEOT

ELS NOSTRES VEHICLES INDUSTRIALS VOS OFEREIXEN ROBUSTESA,

FIABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

CI. MARINA, 104- TEL. 66 05 21

fEigliFoEsi EXPOSICID I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR

OPassatemps
Sopa de lletres

13 Possesiotzs del terme de Llucmajor

I LHV EXS AL I SATALYDZXGAD
LLAZ CAS HEREUVGDA A T 0 NXE
JQSOSAAAJASTEMACULL I CZ
ESTG SSBSHEDRLRAL I HY ANX
REAR 1SXEOFPJ EJUE A S IT SI
ABE I RAO SBGAUTGA A N IT EAM
EOAC OPGALLGHUS IRJ SR MGN
BTH I TAATIOICSACVGARMUF
EHCL LLHONTS I FSOT R TL A IS
I SMDOLTNSBNE I SV FMXA I LA
CVEQ 1 AOMURPCMI S A R UC NAC
MNOMBS ONE I XI DAA S NAN ARP
TISAUCOVOT I FCPEMA T F AOA

Solució del mes passat
- Ventricle	 - C61on
- Fetge	 - Estbmac
- Intestí	 - Llengua
- Pancreas	 - Recte

A:4N Pes forat
A a-es irric• ix 

Tots els ajuntaments i entitats governamentals posen
especial interès per assistir als actes de la Tercera Edat
fins i tot, es preocupen a donar-los regals, medalles i pla-
ques, i que la foto surti als mitjans de comunicació (min
vots).

Només alguns es preocupen per fer-los la vida al carrer
tin OC menys difícil.

Mentre els politics s'omplen la boca de hones inten-
cions (llevar barreres arquitectòniques), permeten que les
voravies dels carrers siguin Hoes sistemàtics i/o perma-
nents, d'aparcament i magatzem, en detriment dels que els
ve just caminar per la vorera amb l'ajuda del gaiato o re-
colzant-se a la paret. •



SERVEI I PREU

ARA QUE VE L'ESTIU
MENJAU FRUITA DEL TEMPS

Agraïm la vostra visita

LA MILLOR BOTICA DE CADA DIA
C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97- 12 06 98

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

CEN

LLUCMAJOR

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

A.T.S.

Clinica Dental
Ortodòncia

lmplantologia
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopédica
Reumatologia

Ortopèdia
Rehabilitació i Pisioteràpia

Atenció primària per a deportistes
Oftalmologia

R.X. Radiologia

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

MEDYTEC - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI - L'ALIANÇA

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



La Seat Inca
representa la
fórmula
mixta ideal
de vehicle
comercial
de turisme,
especialment
en la seva
versió
Kombi Plus 

Audi AIM

11Cr\
Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L. 

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

SEAT INCA KOMBI Y KOMBI PLUS

Tenim ofertes per a aire condicionat.

Ronda Ponent, 26 - Tel. 66 01 70




