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Editorial

Com quedam?
- "A Balears ja no hi cap més gent", "La fi de la balearització" o "Les Ba-

lears queden avui tancades a l'increment de l'oferta turística". Aquests són al-
guns dels titulars de premsa dels diaris palmessans que retlectien al  llarg del
passat mes de gener les manifestacions del president del govern, Jaume Matas
i de membres de l'executiu sobre les directrius urbanistiques que el PP impul-
sa des del Consulat de la Mar. Curiosament, des de la Casa de la Vila de Lluc-
major, la majoria de Govern PP-ASI, entonava una partitura totalment diferent,
i mitjançant acord plenari decidia interposar recurs contra la Comissió Insular
d'Urbanisme per la desclassificació del projecte urbanístic de Toilerie.

Mentre el Govern, a través del POOT recomana que es mantenguin reserves
de s61 no urbanitzat que segmentin les kets edificades amb l'objectiu d'evitar
continus urbans excessivament densos i l'avanç de les directrius d'ordenació del
territori (DOT) proposen el redimensionament dei  Sòl Urbà Classificat d'acord
amb les expectatives demoglidiques i propugna la seva desclassificació en els
casos que hom consideri adient. L'Ajuntament de Llucmajor sembla ignorar les
directrius esmentades, tot impulsant la creació d'entre 7000 i 10.000 places en
zones de la marina Iluemajorera, qualificada d'alt interès paisatgístic i ecològic.

La sintonia entre cl Consolat de la Mar i la Casa de la Vila, almenys de mo-
ment, brilla per la seva absència. Per ventura el missatger amb les noves inten-
cions del president Matas en matèria urbanística s'ha retardat massa, o les línies
telefòniques tenien interferències. El que es cert es que la política urbanística
que PP i ASI desenvolupen en el municipi Ilucmajorer, di fereix notablement de
les directrius, sorprenentment proteccionistes que s'emeten des del Govern ba-
lear als darrers mesos. Una contradicció sorprenent, si tenim en compte que
ambdues institucions són comandades pel Partit Popular.

"No es pot edificar més, almenys en les zones que tenen valor, en aquelles
que són importants", afirmava Jaume Matas el passat mes de gener: A la Casa
de la Vila no s'ha prodtift cap resposta, però hem de recordar que, a mes de la
urbanització de Tolleric (4.632 habitants) l'Ajuntament de Llucmajor promou
l'esmentada kea natural de la marina les urbanitzacions de Regana (3.065 ha-
bitants) i el Puig de Ros (encara sense qualificar). En total, prop de 10.000 ha-
bitants en una zona Ilucmajorera que les directrius urbanistiques de totes les ins-
titucions coincideixen a proposar-na la conservació. Corn quedam? Existeix, re-
alment, una discrepància manifesta o, les manifestacions conservacionistes de
Matas i del seu Govern nomes són herbes. Com quedam? •



Reportatges	 37 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

C/. Noti, 8 - Tel. 66 06 32 (LImmajor)

LOCAL

Plenari de l'Ajuntament de Llucmajor
(26-1-1998)

Arnau Tomas

Rebutjat l'expedient del CIM sobre Toilerie

Com era d'esperar, el darrer plenari de l'Ajuntament,
amb la gran quantitat de mocions presentades per l'oposi-
eió PSOE-PSM, va acabar poc després de les dues de la
matinada, amb la sala de sessions buida de públic, a causa
(leis Ilargs parlaments dels edils que hi participaren, per la
qual cosa el bade va plantejar la conveniència d'aplicar el
reglament de sessions que limiti el temps d'intervencions i
de tallar-les quan hom surti del tema.

Com també s'esperava, el tema de la comunicació del
CIM sobre inici de l'expedient de suspensió del planeja-
ment vigent en l' ambit del sôl urbanitzahle programat de la
urbanització de Toilerie, lòu rebutjat pel grup de govern
municipal, en la persona del regidor d'urbanisme Joan J.
Jaume, tot al.legant clue aquesta urbanització es troha apro-
vada en el Pla Parcial i no figura com a zona protegida, a
més que aquesta pretesa suspensió suposaria un gran cost
en indemni tac ions als promotors. En la mateixa línia, Ra-
haseo va afegir que és una urbanització aprovada des ciel
75 i que reunia totes les condicions legals, suspensió que
equivaldria a una indemnització de devers 600 Tuitions de
pessetes.

Els portaveus de [oposició defensaren l'expedient de
suspensió de Tollerie, felicitant al CIM per la mesura adop-
tada. A. Garcias, ciel PSOE va dir que a l'Ajuntament
aquesta suspensió ni li costaria cap pesseta, i sí que n'hi

costen moltes la cura i el manteniment de les urbanitza-
cions que ja existeixen. A. Liompart, del PSM, va mani-
festar que la decisió del CIM actualment esta en con-
sonancia amb el decret del Govern Balear sobre la suspen-
sió d'edificacions i amb el creixement dc la població, que
en el cas de Toilerie suposaria l'augment de 7.500 habi-
tants.

Un altre tema sobre urbanisme, també molt discutit, va
ser el projecte de compensació al pla parcial de la urhanit-
zació de sa Torre, que per incompliment del promotor en
l'entrega deis solars a l'Ajuntament, el consistori rebrà 50
mi lions com a compensació. Llompart va apuntar la possi-

hi I i tat de suspensió del Pla parcial de la mateixa, tot rehai-

xant l'extensió urhanitzable, o paralitzant-la. Jaime va
contestar que el pia ja es troba executat en un 90% i és im-
pensable tant la suspensió COrn la seva limitació.

Mocions

Com ja és costum, totes les mocions presentades per
l'oposició foren rebutjades pel govern municipal, el qual
allega oportunisme o improcedència. L' única aprovada
per unanimitat fou la condemna d'actes de violencia
domèstica presentada pel PP.

Tren Palma-Arenal.- Mock') del PSM, per tal de des-
congestionar el transit de turistes. Lluc Tomas va qualificar
la mock') d —oportunista - , perquè actualment a Palma es
fan els estudis pertinents sobre el tenia.

Carreteres.-  Moció del PSM sollicitant amb caracter
prioritari la millora de la carretera de Llucmajor a Porreres,
i els accessos entre Llucmajor i Vilafranca. Fou rebutjada,
i LI. Tomas va replicar que aquestes carreteres es troben en
bon estat i que amb les noves autopistes aquests accessos
quedaran descongestionats.

Palma-Llucmajor, via s' Aranjassa.-  Mock') del PSM
que solicita que s'executin ohres en aquesta carretera i la
senyalització de l'autopista de Lievant en el seu pas per
ca'n Pastilla. També rehutjada per entendre que és prio-
ritaria l'autopista en doble via, perqué en aquesta no es
produeixen accidents en xocs frontals.

Variant Ronda Migjorn i Circumvallació Nord de 
Llucmajor.-  Mocions del PSM per descongestionar el tran-
sit per la Migjorn, rebutjades igualment per ser considera-
des inviables.

Utilització de la biblioteca municipal de s'Arenal per a
Escola d'Adults.-  Moció del PSOE, igualment rebutjada.
LI. Tomas va din que la bibliotecaria responsable estaria
absent i això seria molt problematic i a més la UGT ha oie-
rit els seus locals per a aquestes classes per a adults.

Control de cans.-  Moció del PSOE, sollicitant una or-
denança i control de cans abandonats. El regidor de me-
diambient, S. Artigues va dir que aquest és un tenia molt
complex, tot i que s'estan acabant unes ordenances sobre el
tema, ja que suposa el control dc més de 600 cans existents
al nostre terme.

Publicitat del Club Nautic de s'Estanyol.-  El PSOE en
aquesta model sol.licita la retirada del candi de public i tat
sobre !toes d'amarrada en el CN de s' Estanyol, perq tie, se-
gons Garcias, no es pot ter publicitat d'uns lloes subjectes
a unes obres d'ampliació que són suspeses. LI. Tomas la va
rebutjar perquè va explicar que es tracta d'una reserva i no
d'una venda.

Construcció d' un Centre d'educació primaria.-  Moció
del PSOE, manifestant l'existèneia de 25 al.lots sense es-
colaritzar. Rebut jada allegant que enguany començaran
les obres de construcció d'aquest nou centre i que no re-
sulfa convenient el muntatge provisional d aules prefabri-
cades. •



Aquest passat cinc dc gener, dissabte de reis, el hatle
Gaspar Oliver va fer entrega d'una placa commemorativa
a Na Magdalena Servera pels seus vint-i-cinc anys d'en-
senyar la poesia de reis als nins. També s'entregd una pla-
ca a Bartomeu Shell pel fet de fer, durant aquest temps, les
poesies. Enhorahona a tots cios i molts d'anys. •

Foto Clar

Un fogueró
antiautopista

El passat divendres dia 9 de gener
es va encendre el primer fogueró de
Sant Antoni, el més primerenc de l'any.
El va organitzar la Plataforma Antiau-
topista de Llucmajor, amb el perm ís de
l'ajuntament però l'arena i la Ilenya a
càrrec de membres de la plataforma.

La finalitat va ser crear ambient i
mantenir el rebuig de la majoria del po-
ble de Llucmajor en contra de l'auto-
pista de Migjorn-Llevant, a més de re-
collir firmes i diners per poder seguir
organitzant actes de rebuig i informar
Ia gent de les conseqüències de dita au-
topista.

Es va encendre al Carrer Bisbe
Roig just davant del local on es reuneix
Ia plataforma cada setmana. Passaren pel fogueró unes 500
persones que torraren més de 300 racions de llonganissa i
boti farró fins passada la mitja nit, hi feren acte d'assistèn-
cia dirigents dels partits pol files que rebutgen l'autopista,
PSOE, PSM i EU i membres de les plataformes de Porre-
res i de Campos; es va amenitzar amb cançons i tonades
populars de Sant Antoni acompanyades per  diferents xim-
bombers.

Cal destacar l'optimisme que es respirava a causa, se-

gons van comentar membres de la Plataforma, que cada ve-
gada són Ines les persones que s'han conscienciat del peril]
de l'autopista i no fa més que augmentar el rebuig en con-
tra. LeS conseqüències, segons la Plataforma Antiautopis-
ta seran tiles de 800 quarterades directes fetes malbé, nom-
broses finques dividides,  aïllament del nucli de Llucmajor,
baixa d'activitat als comerços a més de ser una aposta des-
carada pel cotxe en contra d'una potenciació del transport
públ ic. •
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Obsequi de Nadal per
al Centre de Salut

El passat 24 de desembre va  néixer al nostre Centre de
Salut un ninet.

Els seus pares havien decidit que això es produís a una
clínica de Palma, però les circumstancies feren que nas-
qués al nostre poble.

Tot va anar tan aviat que quan passaren per Llucmajor,
el pare nerviós, va decidir aturar-se per tal que li confir-
massin la possibilitat d'arribar a Ciutat.

El part es presentava bé i en poc temps el petit Víctor
va néixer ajudat per la comare del Centre. La infermera de
pediatria, Pepita Comas li va fer la primera revisiú i des-
prés fou la nova pe- diatra, la doctora Boqué, que va confir-
mar el satisfactori estat de salut del nadó.

El petit nou nat, que els seus pares li ha posat per nom
Victor, va pesar al néixer 3.270 gr.

Tan contents quedaren els pares de l'atenció rebuda
que a pesar d'esser de Cala d'Or demanaren si els controls
sanitaris del seu fill podrien fer-los a Llucmajor, cosa que
la doctora Boqué va acceptar.

Va esser un bon regal de Nadal per a tots els trehalla-
dors del Centre de Salut Migjorn, perquè tots participaren
a que tot es desenvolupas a la perfecció. •

Concentració per la Pau

El passat 30 de gener, Dia
de la Pau i de la No Violencia,
l'Ajuntament de Llucmajor va
convocar una Concentració
per demostrar el rebuig cap als
assassinats perpetrats per ETA
a la ciutat de Sevilla.

La Concentració va ser a
les 21 h. a Plaça i cl nombrós
públic assistent va fer, junta-
ment amb les autoritats, cinc
minuts de silenci. El baile,
Gaspar Oliver, va Ilegir a con-
tinuació un manifest de con-
demna als assassinats i una cri-
da per la pau i la solidarilat en-
tre les persones. •



Recicla la teva vida - VI
El passat dia I() de gener rea-

litzarem la CAMPANYA REC1-
CLA LA TEVA VIDA, i enguany
ha estat el 6è any que els joves de la
Parràquia la duim a terme. Com
molt he sabeu és una acció de soli-
daritat amb aquella gent que fa leina
a Deixalles per poder reintegrar-se
socialment, i també vol esser un ac-
te de conscienciació davant la pro-
hlematica mediamhiental.

A les 14:00 hores ens concentra-
vem davant la rectoria amb tota la
gent que disposava de l'horabaixa
per gaudir amb nosaltres; una vega-
da reunits posarem la campanya en
marxa repartint les di ferents rutes a
tots aquells que havien duit la fur-
goneta, els col.laboradors restants
es van dividir en dos grups de leina,
un ana al Hoc de concentració que,
com sempre fou clavant l'estatua del
Rei Jaunie III; i l'altre ajudava a ca-
rregar material a les furgonetes re-
particles per tot el poble.

A l'estàtua hi havia tres ca-
mions, un per posar-hi paper, un per
al vidre i un altre per a la roba. El
total de paper recollit no el sabem
exactament, ja que un (mini() gros
no ens va bastar i varem de fer viat-
ges cap a Deixalles amh furgonetes
petites, i fins i tot un viatge amb el
camió de l'Ajuntament. De roba i
de vidre, aproximadament, recollí-
rem uns 3000 i 4500 kg. respectiva-
ment.

Per tot allô que varem recollir i
per tota l'ajuda rebuda, el Grup de
Joves de la Parràquia volem donar
les gracies a tot el pubic de Lluc-
major, ja que de cada any ens dei-
xau el material més compost, dins la
bossa O capsa adientment tancada, i
ens est al vi au ai XI un bon caramull
de leina. També volem agrair pel
transport a Palma, i de manera molt
especial la col.lahoració de dos ca-
mioners de Llucmajor, els Germans
Garcies i en Manresa (que és el se-
gon any que collabora). Tamhe van
fer viatges a Palma, el camió de
l'Ajuntament, i les furgonetes d'en
Vicens "Caranyo", d'en Biel Gar-
cies, de n'Estrella Cespedosa i de
na Nati Gázquez. Agrair, per una al-
tra part la col.lahoració de l Ajunta-
ment, tant pel camiócom per la pro-

paganda; a en Toni Homar per dedi-	 RECORDAU-HO TOT
car part del seu temps a filmar cls

	
L'ANY: RECICLA LA TEVA VI-

reportatges que heu vist per la Tele-	 DA, això vol dir que no oblideu
visió Llucmajorera, així també gra-	 els punts verds que tenim al po-
cies a ells per mostrar-los a tot el

	
ble. •

poble; i finalment gracies a la revis-
ta Llucmajor de pinte en ample, per	 Grup de Joves de la Parròquia
Ia difusió de la Campanya.

MOLTES GRÀCIES A TOT-
HOM I FINS A LA PRÒXIMA!

FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Cain Cajeta)

Fabricant tiles Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)
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14 de febrer

DIA DELS ENAMORATS
Descompte especial

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



LOCAL

Foguerons de Sant Antoni
Cants i Balls mallorquins

Actes de reivindicació i mallorquinitat

Fogueró dels Bars Europa, Es Glop i Es Sue
	

Fogueni de l'Associaeió de Majors "Els Padrins"

Fogueró del C.D. Espanya

Col Ilem Oliver
Fotos: C. Johit

Entre els dies 16 i 7,23 i 24 de gener (Sant Antoni
vuitcna, al manco) s'han celebrat una serie de festetes [twit
simptiques enrevoltant foguerons, diguem-nc típics, que
no de Llucmajor, emperò que feim nostros, els celebram i
aprofitam per fer la torrada i el ball; en una paraula vetlla-

da festiva i de bauxa.
El fogueró més primerenc va ser l'organitzat per la pla-

taforma ANTI-AUTOPISTA, i aixf al temps que feien la

Fogueró de l'Associació de la l Edat

festa, aprofitaren per fer les seves manifestacions en contra
de tapar d'asfalt cls camps de conreus, que ja n'hi ha prou
-d'asfalt, és clar-.

L'Associació dc la 3ra. Edat, Els Padrins, el Bars del
Carrer de Sa Bandera, l'Associació de Pares de Les Esco-
les i el Foguer6 de Ses Forques, entre d'altres, foren molt
animats. I d'entre tots volem destacar la gran festa de to-
rrada i hall de hot de Ses Escoles (Col.legi Públic Rei Jau-
me Ill), molt animada pels grups musicals: Grup Mfisics
i Joves Balladors, Al-Mayurka i EspiralOc, amb participa-
ció del públic; així mateix a Ses Forques, els Joves Balla-



        

Fogueró del C. I'. Rei Plume III  

de Ses Forques

dors organitzaren una bona festa amb la participació d'al-
tres grups: Flor d'Ametler, Aplec de Marratxí, Espirafoc
(altra volta) i Aires de Pagesia de Sant Joan.

Tot plegat, si més no, ha servit per sortir al carrer a es-

paiar-nos un poc i, en una paraula, fer vida de família, de
barriada, fer poble. •  

CARNISSERIt	 XARCETERIA

ZANOGUERA

GARCIAS
■  

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)  C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)             



LOCAL

S'Arenal

Ojerim uno biografía de l'ahir. Esta feta al 1958. Hi veim a Jaunie Noguera, 1Juís Mulet, Ramon Escolo,
Damia Capó, Manolo "Torrero", entre allies. Alguns d'ells ja ens deixaren per a sempre.

Convocat el "II Certamen de Poesia"

Tomeu Sbert
Foto: Cortesia de D.Capó

Ha estat convocat el "Il Certamen de Poesia s'Un ió de
s'Arenal" que enguany coincideix amb cl desè aniversari
de l'esmentada publicació arcnalera.

També se celebrarà el ja tradicional recital poetic dc-
nominal de "Es pont de ses set bogues", ja que el 1990 en
una diada primaveral del mes d'abril fou on nasqué, i des
de Ilavors es ve oferint cada any. Les darreres edicions el
recital ha tengut lloc a l'antiga capella de s'Arenal, essent
el principal motiu del canvi les raons acústiques.

El recital de poesia tendrà lloc el dia 18 d'abril, al ves-

pre. En el proper número oferirein més details. El mateix
vespre es faran entrega dels premis als respectius guanya-
dors de Panunciat certamen iii eran.

Es compta amb cl patrocini de SA NOSTRA i de la
col.laboració de l'Ajuntament de 1.1ucmajor, entre d'altres
collaboracions i ajudes.

Cadena per la Pau

- Dia 1 de febrer es va celebrar, com altres anys, la Ca-
dena per la Pau. Fou a la sortida de missa, i a l'empar de la
Parròquia, al migdia, quan una gentada formà una cadena
humana, donant-se la inà, des de !'església a la Plaça dels
Nins, on es pronunciaren diversos missatges tots entorn
de la pau, cordial i tat i bons desitjos per a tothom.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	
db

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Anton i Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



COSMETICA

PERFUMERIA

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona

Cursos de Brodats Artesans

C/. Major, 101 - Tel. 12 01 34 - Llucmajor
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Carnaval

- L'anomenat "Carnaval Platja de Palma" en la seva
XXII edició tendra lloc el dissabte dia 21 d'aquest mes de
febrer. Organitzat per l'Associació d'Hotelers de la zona,
amb l'ajuda ciels Ajuntaments de Ciutat i de Llucmajor, i
un bon nombre de cases comercials i altres entitats.

És una diada on es pot dir que tothom hi participa. Es
forma una caravana altament vistosa de devers dos quilò-
metres de llargada, amb sortida des del "Tennis Arenal" i
arribada a la Plaça de les Meravelles, on es troba el jurat
qualificador i on es fan entrega dels valuosos premis.

El dia ahans, divendres cija 20, ja a la Plaça de Mera-
velles hi haura festa, balls mallorquins i música.

Després, dimarts dia 24, tant a la part Ilucmajorera com
ciutadana, hi haura "Rucia" infantil i enterrament de "la
Sardina".

El personatge popular de l'any

Novament ja s'està elegint al "Personatge Popular de
l'any" de s'Arenal. Com l'any passat, els més populars, es
van votant mitjançant uns cupons insertats a la revista
"S'Unió de s'Arenal" i el públic, lliurament, pot votar qui
vol.

Aquest premi ha estat conceciit en 7 ocasions, i consis-
teix en l'entrega de les "eines ciels trencadors", escaire i ta-
llant, en una artística peana de pedra.

Fins ara, els guanyadors han estat Sor Sebastiana Ge-
labert, Toni Ferrer, Gabriel Ramon, Antoni Galmés, Pere
Canals, Bartomcu Riera i Bartomeu Sheri.

Noticies breus

- La UD de futbol es troba als Hoes de descens. L'equip
tercerdivisionari ha let una gran baixada en joc i resultats
adversos. Esperam una prom ta recuperació.

- La Cadena Riu Hotels anuncia que continuara el seu
procés d'expansió, perú els hotels, cinc, serail ()hefts a Por-
tugal, Cuba, República Dominicana, Canaries i  Mèxic.
Simptomatic, no?

- L' apertura ciel carrer Marineta enllaçant amb el carrer
Cannes (de Chita() es molt proper. Les obres les veim molt
avançades. Sera una important i necessària millora, tema
circulatori i de comunicació.

- Els fuguerons de Sant Antoni foren molts. Festa, bo-
tifarrons, llonganissa, vi i animació general.

- L'anomenat "El Cojo Manteca" també va visitar

s'Arenal i feu trencadissa de vidres al carrer Am fIcar. De-
plorable.

- El "Club de Pesca Es Cap-Roig" te anunciat per
aquest mes de febrer, la seva habitual diada de companyo-
nia amb dinar inclòs. En el proper número ampliarem la
notícia.

- Rafel Ramirez, ens va anunciar que la Televisió Hue-
majorera es quasi a punt de veure's també a s'Arenal. Po-
sitiva notícia.

- L'habituai diada del Pancaritat enguany sera el 19 del
proper mes d'abril. Un dia alegre, festós i entranyable, tot
a l'ombra arquitectònica del Pont de "Ses set bogues".

- Al carrer de Trencadors es va produir un incendi i
cremaren importants bens materials.

- Hi ha rumors insistents sobre la possible venda ciel
complex Aquacity a un important grup de finances. Uns
volen comprar i uns altres no tenen ganes cie vendre.

- Horst Abel, un empresari alemany, amb negocis a
s'Arenal ha anunciat la possible constitució d'un partit po-
litic. Abel ha rebut opinions del tot contradictòries pel que
fa a la conveniencia d'aquest partit o no.

- Jaume Tous fou el guanyador del "Trofeu Club Nau-
tic Arenal", en vela, categoria Optimist. Es classificaren
Marina Gallego, Lluís Paris i Hugo Ramon. •
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Quatre mots 
Joan R. Dominguez, President de la
Penya Mallorquinista de Llucmajor

C. Font

Fotos: C.Julia

- Per qui:, finalment. hen decidi( fundar una Penya
Mallorquinista a Llucmajor?

- Ja fa molt de temps que en teníem ganes. Aquestes
coses sempre suposen iiìoita feina per no guanyar res, i per
tant, un ho ha dc tenir clar. A más, avui en dia posar en
marxa una Penya no és	 ja que has de fer tota una se-
rie dc passes i la hurocMcia hi és per tot. Finalment, hein
trobat un grup de gent disposat a fer lema pel Mallorca i
hem fundat aquesta Penya, a Llucmajor.

- Quines activitats duis o dureu a terme?
- Les pròpies de tota Penya. Feim pagar una quota de

300 pta. La gent s'associa i té dret a l'autobús que cada
quinze dies, quan juga el Mallorca a casa, passa per clavant
el local social que és el bar Tabú a plaça, et porta a veure
el partit i et torna. La qüestió Cs resumeix en poques pa-
raules: fer mallorquinisme.

- Quants sods teniu en aquests moments?
- Ara en tenim setanta i esperam augmentar de mica en

mica.
- I ara, amb el cor a la 	 esperan del Mallor-

ca?
- Que es inaniengui a Primera Divisió moltfssim de

temps. Sempre. •
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Moratòria per a l'ordenació

del sector turístic
I. Barceló
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- A causa de la capital importin-
cia que té per a la nostra Comunitat
AutOtionta en general, i per al nos-
tre terme, en particular, ens hem
posat en contacte amb D. Miguel
Vidal FuIlana, president de l'Asso-
clack-) d'Hotelers de la Platja de Pal-
ma i s'A renal, per demanar-li quin
és el seu punt de vista sobre el nou
Decret d'Ordenació Turística.

- En primer lloc vull dir que el PO-
OT ja obligava a qui volia Id - un hotel
nou, a tenir un solar de 60 m2 per
plaça hotelera a crear, i que als que
llevaven places velles del mescal, se'ls
tenia en comptc fent-los unes reduc-
dons en els metres quadrats exigits
per la Ilei. Més que una moratória, jo
diria que posa una condici6 niés per
poder construir hotels.

Aquest &cm diu que no es poden
construir nous hotels si no es donen
de haixa hotels ohsolets, Ilevant la
possihilitat de fer-ne d'altra manera,
cosa que permetia al POOT, amh les
condicions ahans esmentades (60 m2
per playa). Aquestes noves places hau-
ran de ser hotels de 4 o 5 estrelles, o
apartaments de 3 claus, cosa que
abans ja estava en vigor.

Dilluns passat, ens reunírem la Fe-
deració d'Hotelers i després d'estudiar
el decret, en traguerem unes conclu-
sions clue manifes&em a la premsa de
Ia Comunitat.

De totes maneres, no es del tot
clar. Surten unes declaracions als dia-
ris, fetes pet Conseller de Turisme, Sr.
Gonzalez Ortea, en que aclareix una
mica cl clue pensen fer amh les places
que s'hauran de donar de haixa, ja que
segons com es les, podrien represen tar
un avantatge per aquells quc no s'han
modernitzat i clue podria produir una
especulació de places al thereat.

Sembla clue hi haura una entitat
depenent del govern que es farà carrec
dc l'adininistració de les places que es
donin de haixa per enderwcaments o
per canvi evitant així l'especula-

ció.

Perquè el turisme no es mori (l'èxit

- Enteneu que aquesta mesura
pot ser beneficiosa per al sector tu-
rístic en general?

- No nomes es beneficiosa sinó
que a mes consider, per les notícies

Clue tenim, que era ho clue ho fessin ja
que teníem por que entrassin molts de
projectes a la Conselleria de Turisme,
perquè les temporades són hones i els
&biers donen poc; la gent te ganes de
ter Flies places. Perú, a més, hi ha una
altra cosa; es prepara, segons el con-
seller, una nova "Llei general de turis-
me", que pretén ser niés restrictiva
que la que hi ha actualment. Si la mo-
ratória no s'hagués fet per sorpresa,
hagués passat el que va passar amh el
decret Cladera i amb el POOT, que
des que l'anunciaren fins que va entrar
en vigor, passaren cios anys i entraren
a la Conselleria sollicituds per cons-
truir 87.000 noves places. Per això
cm.; que ha estat una cosa no fumes
hona sinó completament necessària
per controlar el

turisme, i es fa un favor a la societal
mallorquina, perquè el turisme no es
mori d'èxit.

Ningú no va a Hong-Kong a pren-
dre el sol

- Es pot morir (l'èxit, el turisme?
- Alló que vull dir es que a Hong

Kong no hi va ninl.,16 per prendre el
sol. Hi van per attics motius, perú per
prendre el sol no, ni tan sols a Barce-
lona capital. La gent va a platges on hi
ha eshargiment i Si no anaM alerta po-
(Hem fer mal a la indústria turística.

- Hi ha veus que creuen que
mentre limiten el sector hoteler, afa-
voreixen altres tipus d'edificacions
turístiques. Corn ho yen, vostè?

- Tenint en compte que en el sector
de places turístiques, era el sector ho-
teler cl que en els darrers anys menys
creixia, a causa de les exigencies del
POOT i que el creixement més gros
clue es fa aquest duress anys es de tu-
ristes que no vénen ni a hotels ni a
apart hotels, sinó que van a pisos, xa-
lets, bungalows... Vénen en la modali-
tat anomenada "sit-only", en la qual
fumes han contractat el ballet d'avió i
que, o mitjançant parents, amics o or-
ganitzacions que els deixen les seves
cases o eis les lloguen. Per això de-
dufm que el peril I. més que no hoteler,
és extrahoteler i d'aquesta nova mo-
&ditto turística se n'ha parlat poc, tot i
que posar limits a la construcció, en
aquesta societat, sembla que es prou

Al mateix temps que surt el Decret
que regula els hotels, en surt un altre
que pretén regular les vivendcs turísti-
clues per evitar les conseqüències des-
lleials i la clandestinitat. i alhora, do-
nar possi hi I i tat de normalitzar 'oferta
il.legal mentre regula les vivendes tu-
rístiques dc nova creació, essent més
exigent quant a les condicions de qua-
litat, comfort i higièniques, perà no li-
mitant la seva construcció. •
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Fins quan?

Redacció

- La política del Govern Balear,
respecte a la "Balearització", ha estat
definida reiteradament pel President
Matas i per diferents consellers, com
la de permetre un creixement sosteni-
ble i moderat, per tal de preservar el
territori. On hi ha les discrepancies en-
tre el PP i els altres partits del Parla-
ment, es en la mesura d'aquest "crei-
xement sostenible".

Essent el govern més permissiu
que no l'oposició en l'aspecte urbanís-
tic, és clar que va prenent mesures
que, si hé a uns els pareixen insufi-
dents, són passes endavant pel que fa
a la conservació del medi ambient i del
paisatge.

A pesar d'aquestes directrius del
Govern, als pobles ens trobam amb la
trista realitat: uns plans urhanístics ob-
solets i la practica del dientelisme
municipal per aconseguir el vot de
certs sectors de la societat. Aquests
dos motius, mesclats amh la picaresca
dels constructors, han fet possible que
qualificacions com les de les fotos ha-
gin estat possibles en uns terrenys que,
per la seva extensió, són i nés un solar
gran que no una finca rústica.

Creim que, si he el POOT (Pia
d'ordenació territorial) ha aturat la
possihilitat de fer les torretes a les ca-
ses, i només permet planta baixa i pis,
al nostre proper pla urhanístic s' hauria
de baixar considerablement els I() m.
d'altaria que l'actual permet, ja que al
nostre poble ja li han fet cançons pel
que fa a l 'edificació de casetes ("Ossi-
far"). Can y iar la normativa quant a
l'article 168 en les Alves d'Agrupació
de Parcel.les, fent necessari la superfí-
cie dc 15.000 m2 per a l' edificació
d'una vivenda és una mesura que el
nostre paisatge agrairia.

La gent que es construeix una vi-
venda vol tenir bona vista, i per això
prefereix fer-la en una zona elevada
(fins i tot clins l'Area Natural d'espe-
cial Interès de la Serra de Galdent i
Gracia) i per aims.) procuren sortir per
damunt de la barrera natural dels ar-
bres, que els impedeixen la vista a la
mar, arbres que, quan les cases són
baixes, compleixen una l'unció de ca-
muflatge, que debilita l'impacte pai-
satgístic de l'edi ficació.

Seria ho que el nou Pla Urbanístic,
que sera el del S.XXI, los un pia pen-
sat per a preservar el poc que ens clue-
da i no un pla haratiller per a malven-
dre el nostre patrimoni. •     



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE S'ARENAL

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Cl BERGA, 64
07600 S'ARENAL
Tif. 440641

HORARI: De dilluns a divendres de 1530 a 20'00h.
Dissabte de 10'00 a 13'00h.

AQUEST MES HI PODEU TROBAR MOLTES NOVETATS D'HISTORIA DE
MALLORCA, I TAMBÉ MOLTES NOVEL.LES.

A MES DE LLIBRES I REVISTES TAMBÉ DISPOSAM DE VIDEOS I C.D.

VOS HI ESPERAM A TOTS!

Conseil Insular de Mallorca
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Jorge Manrique i Noè a la vila
Miguel Carded

Els darrcrs han estat dies d'hivern estil antic, desdi-

buixats i plujosos, com quan anàvem a escola als frares i en
sortir fèiem carreres de vaixells imaginaris i ínfims per les
aigries braves de les voreres del carrer, rius d'un passat re-
cent que ja no corren: ara els carers s'embassen sovint de
clavegueram obstruït, la font de Randa està contaminada
de ferns i la "siquieta" que ens en duia l'aigua comenya a
ser un altre element de la nostre memória recent, del patri-
moni de la nostra história mes real i quotidiana i de l'en-
ginyeria popular, que només podrem revisitar des de l'evo-
cació, oblidada i abandonada amb els records de quan el
Dia d'anar a Gracia queia en dimarts i tenia sentit, feta
mal bé per la desídia, la manca de sensihilitat i un grapat de
xaleters tolerats i sense escrúpols...

Un record mena a l'altre, avui que plou com altre temps
plovia: seguit, seguit, arreu, arreu, ara Ilamina, suara un
ruixat hen espès. Ara mateix, quan començava foc ahans
de posar-me a la feina, m'arrihava la música de l'estudi de
cordes dobles que el meu fill practica atilt) el violí, una me-

lodia antiga, lenta, sentimental i tristona, com un bibelot

nostalgic, i, en alçar els ulls, a ponent s'havia obert una cla-

riana per on el sol de l'horabaixa deixava caure sobre les

teulades dc la vila una mica de claror neta, quasi daurada,
molt pàl.lida i, cap a [levant, sobre el fons gris i blavenc,
morat de Blai Bonet, de l'ennigulat s'alçaven, gentils, té-
nues, perfectes, les corhes bessones d'un doble arc de Sant
Martí.

* * *

Un atzar de claror i aigua desplega en bellesa les heis

Esiques de la difusió de la Ilum, la seva composició mes ín-
tima, les capacitats de l'ull huma... i de la memória que, tot

sabent això, no deixa d'evocar aquell bon averany, aquell
pacte entre el dal ferotge i homicida dels .jueus i el submís
i salvat Noè. Són imatges que allecoren el bessó mateix de
la nostra cultura, d' occidentals, europeus, mediterranis...
No crec en l'existéncia, fora de llihres i de les ments,
d'aquell vell déu, ni de la seva reencarnació católica. No
compartesc amh el catolicisme aquesta creença, ni la de la
vida després de la mort, ni crec que aquell estrany perso-
natge que va morir executat a Una creu ressucitas, ni que
pretengués formar una religió nova... Be, ja heu entés.
Crec, en canvi, que l'Església de Roma ha exercit durant
segles com una maquina de poder absolut i absolutista, i
que en conserva encara molts dels pitjors tics i que defen-
sa cada mica d'aquests privilegis histèrics i ahusius com
qui defensa un dret elemental, encabotada en dirigir la vi-
da de molts i emparant-se en inèrcies i tebiors que són en
bona part ressaca d'aquesta Ilarga história del que comença
sent una mena de secta fanatica de convençuts que veurien
i veurien la h del món... I atilt) tot, l' Arc en cel i Moisès cm
recorden que es una part essencial dc la nostra história i la
nostra cultura sense la qual di fícilinent en podem entendre
res. Amb això, i afegint-hi que (enc simpatia instintiva per
la gent que es pren seriosament la seva vida, que preferesc
qui s'equivoca consciència, mentre sia respectuós amb els
altres, que qui l'encerta per pura inercia, el lector pot en-
tendre que m'interessas assistir a una reunió convocada
per la Parròquia de Sant Miguel entre una plural i impl ia
representació de la societal activa de la vila.

El motiu era començar a preparar una conmemoració
que ho es de la história eclesiàstica i de la nostra histèria en
general. Crec que són 750 anys de la hulla que fundava les
anomenades parròquies mallorquines del repoblament, en-
tre les quals es compta la nostra. He de dir que el rector es
va guanyar molts de punts del meu respecte amb una pro-
posta assenyada i trehallada, oherta i respectuosa, dehnint       

NUEVO OPEL
COR.6.466.
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els àmhits del religiOs i el civic les seves interseccions. I
per la seva capacitat de convocar i posar a fer lèina plegats
persones i grups ben diferents quan no oposats o enfron-
tats. Els plans són ambiciosos i just estan en fases prime-
renques. Pea) aquesta iniciativa, que es planteja aprop i po-
dria lligar-se amh un abre cabdal aniversari, civic i històric,
de la fundació de Llucmajor es una bona oportunitat, qua-
si única d'assumir reptes i encetar col.laboracions, d'obrir
camins i moure la nostra paralitzada societal. Seria una
lEistima desaprofitar-la, perquè bons començaments com
aquest del que pari, no n'he vist sovintejar a les terres del
fum major.

* * *

Recuperar la memòria de la religiositat popular Hue-

majorera; estudiar, conèixer, difondre el patrimoni artistic-
religiós; rehabilitar els camins històrics de GriTicia i les mal-
meses creus de ternie, saber Ines de la própia história i la
seva relació amb la història gran i famosa; escoltar la mú-
sica religiosa que els nostres avantpassats han creat, inter-
pretat, escoltat; transmetre aquests coneixements i la sen-
sibilitat que puguin implicar avui als tiles joves; escoltar els
reptes socials que des de la comunitat católica Ines com-
promesa es plantegen... tot plegat, devora els darrers lustres
de vida Ilucmajorera sembla quasi revolucionari.

* * *

Escrivint, s'ha fet de nit. Nomes unes pinzellades de

transparencies blavenques a poilent separan l'hora capves-

pral de la nit plena. 11.1uminada, la massa pedrenya de l'es-
glésia sura sòlida sobre siluetes de terrats, dipòsits d'aigua,
antenes. Escoltava les polifonies que escrivien quail [Eclat
Mitjana s'acabava, Johanes Okenghem i Guillaume Du
Fay... Tal vegada com un ressò d'aquelles imatges de l'ai-
gua pels carrers en revenen uns versos que tots estudiàrem
al batxiller (son les maneres com es normalitzen les cultu-
res modernes, no ens enganyem); pens en Jorge Manri-
que: Nuestras vidas són los rios que van a dar a la mar...
una expressió planera i rotunda de la reflex ió sobre la bre-
vetat fugissera de la vida i la certesa de la mort. Canviant-
la molt poc, tenim la versió cutre i quasi paródica que ha
redactat l'empresa especialitzada (!) a qui la majoria mu-
nicipal ha encarregat el Pla General d'Ordenació Urbana,
que aquest es el nom tècnic, potser gens realista. Segons la
documentació prèvia presentada per aquesta empresa, la si-
tuació hídrica de la inarina Ilucmajorera es pot resumir
més o manco dient que els aquifers van de terra cap a la
mar. Genial. Ja ho va dir Manrique.

Però si pensam en el futur que ens hi ji,igain, la cosa
perd bona part de la grkia. Molt abans de Manrique, He t-A -
dit ja havia escrit que no ens podem banyar dues vegades
al mateix riu per referir-se a la fugacitat de tot plegat, a
I 'omnipresència del canvi com a principi rector del món.
Hi pens perquè potser, sobretot si seguim tolerant i fo-
mentant urbanisme bestia i excessiu que fa anys ens ha-
learitza, aviat no podrem ni banyar-nos ni aheurar-nos ni
regar els golfs nous amh l'aigua d'aquests acitiffers tant
Jorge Manrique que ara ens han descobert.

* * *
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Efectivament, la Cmnissió Insular d'Urbanisme ha de-

cidit iniciar els tràmits per suspendre el projecte, que la ma-
joria PP-ASI benneix i defensa, d'Urbanitzar 48 hectàrees
a Tollerie, entre El Dorado i Bahia Grande (a que pareix
que som a Mèxic?), amb 4.600 noves places (quantes dut-
xes, quantes estirades de cadena.. , cada dia?), basant-se
precisament en diversos estudis hidrolègies que demos-
tren la progressiva sai mutado de I aqiiffer de la zona,
aqnell que ens abeura a nosaltres i al turisme que ja tenim.
I en la impossibilitat evident de mantenir aquest ritme de
creixement.

Com si no fos prou mirar el que ja hi ha aprovat i cal-
cular la gent que hi cap. Com si no fos prou mirar aquella
zona i demanar-se si no ha de quedar un pain de verd in-
habitat. Com si cl mateix govern autònom del PP no ba-
gués ja reconegut que sobra oferta, i creixement i maltrac-
tament mediambiental.

Id() Oliver, Rabasco i companyia recorrera aquesta de-
cisió, com era d'altra banda hen previsible coneixent el
personal: s'aferren a l'excusa de les indemnitzacions i el
seu lantasma (coin si no aprovassin ressurreccions de pro-
jectes caducats que no creen cap problema de pressumptcs
indemnitzacions) i tenen la franquesa de recordar que par-
lam (I' un projecte aprovat fa Ines de vint anys... com si no
bagués passat res, ni haguéssim après res, i poguéssim se-
guir rent les mateixes animalades. Quin era aquell animal
disposat a travelar sempre a la mateixa pedra? No, els ases
no són tan ases, i fins i tot ells saben quan hasta, si hem de
creure el refrany.

Pot ser les ombre, vagues per() quasi visibles dins la

nit que ara s'aboca sobre la vila de Manrique i Eleraclit
s'ho miren tot plegat amb cert somriure honhomiós, com
qui sap que tanmateix el nin no s'aturara de puny ir el foc
Ens que s' haura bofegat el capcigni d' un dit.

Si el nostre fos un país normal, amb la nostra literatura
feta habit de presència als programes edueatius, tal vegada
enlioe de Manrique ens hauria vengut primer a la memória
aquell frare medieval que va ingir a Tunísia i es convertí en
Abdhallah, Fra Anselm Turmeda, i els seus veros igual-
ment famosos i memorables, tot i que menys fluviais: Di-
ners de tort fan veritat/... diners fan he dinerN fan mal.../
diners fan uni al mem lojor,/ elan honor a malt badoci e
quin din "no - fan dir-la "liar"/ Vejais miracle!... 

D'altres, evocaran Noè., i es demanaran que hagués es-
tat d'ell si hagués dit all() de -Una area'? ja haurem d'espe-
rar els pressuposts de l'any que ve, i llavors, aquests alar-
mistes sempre fan liarg, són nomes crítica destructiva, pur
li in amen ta lis me....

Així i tot, a aquesta vila presa pels coixes, atilt) poq ties
voravies que facin eis 90 centímetres d'amplada míni m a
que cal per poder caminar amb crosses, quatre esforcegats
treballen en la construcció d'improbables i hells arcs dels
set colors de l'esperança. Salut per a ells i per tots nosal-
tres. •          

SERVEI I PREU  

Cada dia millors preus l
en primeres marques

hompara

Agraïm la vostra visita  

LA MILLOR BOTIGA DE CADA DIA   

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



Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador

podreu veure a

MASSANELLA la

vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que

no hi manqui cap detall: banyera,

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

somniat i sense començar les obres.

Veniu a MASSANELLA i deixau de

somniar.

MASSANELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45



OPINIÓ

Qui no vol pols...

Miguel She! t

La vida, certament, ens porta per viaranys esquerps. L'altre diassa, per
exemple, vaig ser espectador, no gaire atent, tot s' ha de dir, de diversos (i
massisos) discursos de di resents cappares de la cosa pública nostrada.

Les paraules, corn l'embatol suau, bufaven i com ell rugien d'estudi
amb una rapidesa remarcable, sense deixar , ni tan sols una Ileugera petja-
da, un indici ni que fos mínim, tangible de la seva presencia etèria...

Volaven, les paraules, com volen els coloms i els dies. Espectador jo,
sofert, intangible com elles. Arribada la nit, en claiptes del repòs arrece-
rat, més pares de la paria guaitaven per la finestrona catòdica i enlairaven
niés paraules. Paraules. Esmunyedisses, volanderes, sonores (ai els batalls
de la campana, remorosos i buits). Eren paraules. I els homes i les dones,
prohoms i profembres de la paria petita, de la petita paria nostra de cada
dia les deien les paraules. Insisteas, clamoroses, teixtiges i aeries. Oh, les
paraules.

I eren paraules, contundents: "enfermetat" que feia un, "rentable"
que escometia I' abre, "sesgada" que entaforava el de més Potser
les argumentacions també en gaudissin de la virtut de la contundencia. Qui
ho sabria (br? Hom compren la dèria medieval ista de l s hipercorrectors del
la "enferme tat'', foragitant qualsevol mena del plebeisme connotai per
una "malaltia" vulgar. No ens sorprèn el concepte "rentable" en no ser.
com era el cas, si es refereix a avions (naturalment que ho són de renta-
hies els avions, amb sabó fluix i tot, cl que ja no acabam de capir és si min
susceptibles de produir dividends en les línies interinsulars). Quan un in-
tel.lectual o un cappare parlen convé que es file' el silenci entornal, so-
bretot si ens assabenta de com pot ser de "sesgada" la lectura de la histè-
ria que la transitorietat de torn ens vol encolomar. Ni tendenciós, ni ma-
nipulat, ni enganador, ni esbiaixat, "sesgat" (s el futur que es colombra.

Ai, les paraules. Les paraules que no són la I lengua. Que no són la vi-
da, les paraules. Que són l'oratjol del capvespre d'estiu, les paraules. Que
no són la doctrina, ni el fet, ni la cosa. Les paraules. Les nostres pobres pa-
raules que no són res, ni tan sols aire. De tant no ser no són ja ni paraules.

Els pares i les mares de la paria petita, els cims de la petita para.
L'espill de comportaments i de normes d'Os. Ai, les paraules pobres. Ai
las, &Is conceptes. No lion són gens de "rentables", pateixen Ilarga i an-
guniosa "enfermetat", "sesgades" com s'institucionalitzen les actituds,
febles, en equilibri precari entre la modalitat. la trakió i Pohl it.

Per viaranys esquerps, certament ens porta la vida. Fins i tot, en algu-
na ocasió ens passeja pels racons de les revistes nostres, per les pigines
germanes i vanes. Ens porta per les paraules que animimes mans amigues
polsen al PC, amatents i especiades, ben condimentades, an+ la inesura
justa del coent i de l'enginy. Quina alegria, aleshores, quin conhort! En-
tones Ilavors els hinnies (en silenci, això sí) i la sang corre de bell nou fa-
laguera, com si, satisfeta d'un brindis amb cava (atenció, cava!), Ii entrts
una frisor renovada.

que no vagi a l'era. Perquè, si hi va, certament, empolsat romandM.
•



Avda. Ranum de Sam Marti, AA

Te/S. 66 0/ 46 - 908 -63 00 49

Fax. 66 22 39 - (Llurmajor)

ILLA MOTORS, S.L.

LO UNICO QUE PODRA OIR CONDUCIENDO UN ROVER 600
SERA EL MURMULLO DE LA GENTE

ROVER SERIE 600
SOBRE TODO ES UN ROVER

DESDE 2.740.000 ptas.*
LLAVE EN MANO

Aunque para usted no serón más que susurros. Y es que cuando se viaja en un Rover 600 se desconecta totalmente del nnindo. Dentro, usted. Fuera, la gente.
Ilahlando. Admirando sti !Inca. La elegancia. La precisión de sus movimientos. Y usted, dentro, rodeado de los más mínimos detalles. Dejándose seducir por
el ambiente. Apreciando cada segundo. Envuelto por tonos perfectamente engamados. Disfrutando el placer de conducir su propio mundo. Moviéndose con
motorizaciones turbodiesel o gasolina de hasta 158 caballos y un equipamiento de serie que incluye aire acondicionado, cierrer centralizado con mando a distancia.
volante tapizado en cuero, airbag del conductor, alarma perimútrica volumétrica con inmovilizador del motor y dirección asistida. 'lodo lo que necesita para.
simplemente. sentirse bien allá donde vaya. Rover 600. El verdadero placer de conduci

• Precio final recomendado incluido I.V.A., transporte, impuesto matriculación y descuento promocional para unidades en stock en Península y Baleares hasta tin de mes.
No acumulable a otras ofertas. Aproveche el Plan Prever.

Ho diu el diari

Disputes de capellans, pediatres,
nebots, sub-22 i poetes

Si es cert que tot el que no surt als
mitjans de comunicació no existeix,
no fa falta que patim: els Ilucmajo-
rcrs som, existim. N'és la prova fefa-
ent que el repas a la premsa diària ens
omple cada mes la carpeta amb retails
que parlen de la nostra gent.

Per encetar el meló, començarem
per un que no es llucmajorer, però
que hi ha exercit: en Jaume Alemany.
El qui ara es rector de Bunyola vol
esbucar la rectoria vella i fer-ne una
de nova amb aparcament de cotxes al
soterrani. Això ii duu problemes amb
els partidaris de conservar l'edifici.
El "Balears" n'ha parlat en portada
extensament. Les obres, per ara, estan
aturades.

De qui també parla el diari escrit
en cataHi es del pediatre Chacdrtegui,
que duu l'Insalud als tribunals perquè
no li reconeixen uns punts que li per-

metrien tenir la plaça a Llucmajor, ai-
xI contentes les mares que
volen aquest metge per als seus fills.

En el DM, en Guil lem Boscana,
que presideix el club de bàsquet Im-
prenta Bahía, comenta cl bon moment
del seu equip. Ara, si és ver que parla
com la frase del titular, fora del món
del Nisquet no el dawn entendre gai-
re: "A l'illa no hi vuit sub-22 per a
EBA". Un poc críptic sí que ho és.

Qui parla clar i Ilampant es n'Ati-
toni Mir, president de l'Obra Cultural.
Quan h demanen de quina pintura ha
rebut algun missatge, ell contesta:
"De la nieva tia Aina". "Quin missat-
ge, per cert?", li retruca la periodista.
I ell respon: "Ressons de nissaga fa-
miliar i un tam-tam mediterrani".
Aix() són amors de nebot!

La polemica, en canvi, la posa
Jaume Santandreu en l'article Mossèn

Antoni Garau, publicat a "El Dia del
Mundo". Hi conta com cl sacerdot
Antoni Garau ha deixat d'ocupar-se
de l'Hospital de Nit, cl centre de mar-
ginats que depèn del Bisbat. L'article
es dur: retreu el secretisme eclesiàstic
que envolta l'Hospital i s'hi expres-
sen discrepàncies amb cl capellà de
can Descalç.

Per acabar, la poesia i la
Vet aquí, idõ, en Miguel Garde/I, que
ha participat en homenatge al poeta
Bartomeu Rosselló-Pórcel (com a po-
nent d'una taula rodona i recitant
l'Auca davam la casa del poeta) i que,
a més, surt retratat al Magazine de
"La Vanguardia" i cl "Diario de Ma-
llorca" com una estrella més dels qui
fan la millor ràdio espanyola en
aquests moments.Enhorabona, Cor-
dell nostro. •



CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

SOCIETAT

\-Q4C art es
L'Associació d'Usuaris del Mollet de s'Estan-
yol i l'Associació de Veïnats de Son Reinés
s'adrecen a tothom que desitgi estar informats de la situació

jurídica del contenciós de l'ampliació del Club Nautic de
s'Estanyol.

El present escrit és a causa de la carta que totes dues as-
sociacions han sabut que el President i la seva Junta Direc-
tiva va enviar als socis a començaments del nies de desem-

passat atilt) motiu de les lestes de Nadal. S'hi deja que

el CN s'Estanyol havia guanyat el recurs contenciós admi-
nistratiu que l'Associació de VeMs de Son Reniés havia
plantejat, i que el mateix Club Nautic confiava superar el
que l'Associació d'Usuaris va interposar en data cle 21 de
marc dc 1996.

Pel que fa a aquesta qüestió, cal realitzar aquests co-
mentaris:

En relació al contenciós que l'Associació de Velins de
Son Reinés va interposar contra l'aprovació del projecte
d'ampliació del Port esportiu, el President i la seva Junta
Directiva no han guanyat res. Si bé la Sala del Tribunal Su-
perior dc Justícia de les Illes Balears va dictar un Acte
d'inachnissió del recurs, es mes cert que aquesta Associació
va recórrer aquest Acte en cassació clavant del Tribunal Su-
prem, la Sala tercera d'aquest Tribunal cl va admetre sota el
número 3/2355/97. En conseqüência, és evident que aquest

Acte no es ferm, i per tant la carta del President del Club
Nautic falta a la veritat o no din tota la veritat, i que origi-
na confusió, ja clue si el recurs del Tribunal Suprem pros-
pera, s' haura de continuar clavant el Tribunal Superior de
Justícia de Balears la tramitació del recurs de l'Associació
de Ve .ins.

Alhora, el propi Acte d' inadmissió del recurs "indica" a
l'Associació de Ve'ins de Son Reinés el camí per continuar

el procediment, portant l'expedient quasi a l'inici. Segons
entenem suposa un retard considerable en les aspiracions
ampliacionistes ciel President i de la seva Directiva. La se-
va pretesa victòria esdeve una clara derrota en perdre tot el
temps ciel món.

Per tant, l'Associació de Vans, va formular immedia-
tament Recurs contenciós administran u contra la concessió
per a la construcció i ampliació del Port esportiu. Aquest re-

curs el va tenir interposat cl Tribunal Superior dc Justícia de
Balears mitjançant Providência de 28 de maig de 1997, i ac-
tualment es tramita sota el !him. 656/97. No cal dir que el
President del Club Nautic no en dcia res a la carta, d'aquest
darrer recurs.

Així idà, el President i la Jimia Directiva, en afirmar que
han guanyat un recurs, estan faltant a la veritat.

Pel que fa a l'Associació d'Usuaris ciel Mollet dc s'Es-
tanyol, hem de dir que el novembre cie 1996 va interposar
un recurs achninistratiu (núm. 386/7) contra la concessió ad-
ministrativa d'ampliació del Port esportiu atorgada pel
Consell de Govern de la Comunitat Aut6noina de les Illes
Balears en data de 18 de maig de 1995.

Al mateix temps horn va sol.licitar la suspensió de la
concessió i el Tribunal la va decretar mitjançant Acte dc 4
de febrer de 1997. Tant el Club com la Comunitat Autòno-
ma varen recórrer en súplica la suspensió i el Tribunal la va
confirmar, alhora que ens donava la raó, mitjanom un Ac-
te de 12 de marc de 1997.

També es va interposar un recurs (núm. 173/96) contra
Ia llicència atorgada per l'Ajuntament de Llucmajor al Club
Nautic, recurs que també va presentar l'Associació de
Velins de Son Reinés, i totes dues associacions varen obte-
nir del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la
suspensió de la Ilicència. Els dos recursos actualment es tro-
ben pendents cie resolució.

Del que hem apuntat anteriorment es pot deduir que
quan el president i la seva junta directiva informen de la si-
tuació ho fan de forma parcial, quan han d'informar ciels di-
ferents recursos interposats, perO no s' han de 1 Millar a dim
que només són dos recursos, un que han guanyat i un altre

que confien superar.
És per això que a manca d'una informació exacta, les

dues Associacions han cregut convenient elaborar aquest
escrit. •

L'AMPA del CP
"Rei en Jaume III"

Informa

L'AMPA del Col.legi Públic Rei Jaunie III, de Llucma-
jor, posa en coneixement cle les possibles persones i entitats
interessades, capacitades per a l'ensenyament d'assignatu-
res, matèries o disciplines susceptibles d'efectuar-se en rà -
gim  extracscolars: idiomes, informatica, dansa,
teatre, manualitats... que poden fer arribar a la secretaria de
l'escola inform per escrit de les seves iniciatives: area de
coneixement, dinamica de l'aprenentatge, preus, etc. tins
dia 31 de maig.

Les activitats es programaran per al proper curs acadé-
mie 98/99.

La Ilengua vehicular de totes les activitats ha de ser el
cataia, tant pel que fa a l'expressió oral com al material de
suport que, si es el cas, es faci servir. •
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Tornaran a posar un tren?
Un que escoltava.-

- I ara, que dius?
- El que diuen, que volen tornar a posar un tren de

Palma a s'Arenal.
- Ara es determinen? Després de tants anys d'haver-

lo Ilevat i espenyat totes les vies ferries i venuts tots el
terrenys on eren posades.

- I moltes estacions d'arribada i d'aturada.
- Són bojos. Ara se'n determinen, després d'haver fet

tanta venuda i destrossa i posat aquesta xarxa d'autocars
que van i vénen cada quart d'hora de Palma a s'Arenal.

- I una autopista de primer ordre...
- És que diuen que aquesta autopista té el defecte que

quan entren a s' Arena] queda molt estreta i perillosa.
- I això, ho arreglarà, el tren?
- Diuen que sí, perquè si ara els autocars tarden mes

de mitja hora, amb el tren tot serà mes
- ldò mal negoci per als taxis i autocars...
- I aquest tren, on s' aturarà, a s'Arenal de Palma o al

terme de Llucmajor?
- Supès que travessarà l'anomenat Pont d'es Jueus

que separa els dos termes, i s'aturarà al final, al terme de
Llucmajor.

- Tal vegada això seria una bona notícia, perquè su-
posaria adobar i restaurar aquest pont històric, perquè ai-
xí com està, qualsevol dia caurà de tot i hi pot haver una
desgràcia, perquè hi passa molta gent, encara que es in-
transitable.

- De totes maneres, tan per passar-hi el tren com per
als vianants, aquest pont necessita una bona restauració.

- Trob que si es decidissin a tornar a posar el tren, el
podrien fer arribar fins a Santanyí, com abans.

- Aix() no cal que ho pensem, perquè varen vendre

totes les Estacions i les vies per on passava i haurien de
comprar-ho tot de bell nou.

- Ara figura't, diuen que el Pont d'es Jueus es pro-
pietat particular.

- Quina animalada!
- És que els responsables del tren d'aquell temps, en

feren una darrera l'altra, venent els terrenys.
- Jo record que el batle Gabriel Ramon, que firmava

"Gara" a les seves cròniques al "Baleares" va fer una
campanya de presa i gestions particulars per tal que no
Ilevassin la línia del tren Palma-Santanyí, cosa que no
va servir de res, perquè a Madrid ja ho tenien tot decidit.

- Ide, ara serà igual, en Hoc del tren faran l'autopista
de Llevant, perquè ve decidit des del Govern Balear.

- Per moltes coces que tirin els ecologistes... •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dil luns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (1630 a 20h)

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

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

INSTAL-LACIONS - SERVE! TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) 	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)
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De noms j de Hoes 	(XLIX)

Son Mir (I)

F.Jaunte
J.,1aume
A.M.Monserrat
J.Monserrat
F.Mut
Fotos:

En el manuscrit dc n'Antoni Gar-
cias i Vidal (+ 1907) "EL TERMI-
NO MUNICIPAL DE LLUCMA-
JOR" d'introducció i notes per en
Bartomeu Font i Obrador, editat per
l'Ajuntament de Llucmajor a les Fires
de 1972, a la pagina 21 ens parla de la
secció XIX: "Co,: los nombres T1Ó,
SON GARCIA, NA BÓTILA Y SON
MIR se distinguen las fincas que com-
ponen esta sección, Ia cual reune una
superficie de 69 1 cuarteradas" i a la
pàgina següent "SON MIR.- De una
desmembración de SON GARCIA, se
fornur este predio, tomando nombre
del apellido del adquiriente".

Grkies als documents aportats
Nis actuals propietaris avui podem fer
una relació dels diferents titulars que
ha tingut aquesta finca i de les segre-
gacions que ha sofert des dc la prime-
ra meitat del scgle XIX fins a Pactua-

El primer fou En Joan Contestí i
Cardell, fill d'en Bernal Contestí i na

Margalida Cardell. A in itjan segle
XIX, l'escriva Bartomeu Salva i Pons
la descrivia de la següent manera: "El
predio llamado Son Mir sito en el tér-
mino de Llummayor de tenor de se-
senta y dos cuarteradas o lo que sea
con casas en el construidas en alodio
de Su Magestad libre de censo y con-
finante con el camino por el cual se
viene a esta Ciudad, con tierras del
predio de Son Garcias del Aljub, con
otro camino llamado de les rotas del
Monjo, con otro llamado del Marroig
y con tierras de los herederos de Jai-
me Amengual, con tierras de Clemen-
te Puig, con las de Gabriel Tomas y
las de Bernardo Mir".

L'any 1849 canviA de mans, pas-
sant a ser propietat d'en Raid Mas i
Pastor. Aquest en va vendre tres tros-
sos i dividí la resta en quatre parts en-
tre els seus fills, quedant així la finca
repartida en set porcions; els propieta-
ris de les quals foren: en Dainia Font,
en Miguel Roca i Picornell, en Bernal
Mesquida, n'Antónia Ar na, na Maria,
na Francisca i en Miguel Mas i Duran.

Fou en Miguel Mas i Duran cl que
per hereuatge es va quedar amh el pre-
di matriu de Son Mir repartit ell dues
I n iques: "la .finca de este numero que
con motivo de las desmembraciones
que ha silt rido ha quedado reducida a

Son Mir d'en Gaspar

dos porciones de tierra de pertinen-
cias del predio SON MIR sito en el léu'-
nu/lo de la villa de Llummayor de ca-
bida mat de doce cuarteradas, nueve
huertos, catorce desires o sean ocho-
cientas noventa y seis áreas, sesenta
centiarias en la cual existe Ia cisterna
y porción de casa remanente, lindante
cd Norte con tierras dc Damian Font i
con la donada a Antonia Ana Más, al
Este con las de Miguel Roca Picot --
'tell, cd Sur con el camino de las Cla-
va,queras y al Poniente con la &nutria
a María Más. Vale dos mil pesetas. Y
Ici otra porción es extensión de nueve
cuarteradas ocho lutertos, o sea seis-
cientas setenta y cuatro áreas, setenta
V mitt c..entiareas, lindante cil Noite con
tierras de Damian Font y otra de Ber-
nardo Mezquida, al Este con la dona-
da a María Más, al Sur con el camino
de las Clavagueres r al Occidente con
Ici donada a Francisca Mas. Tiene el
mismo valor que la anterior".
Aquest tros seria enregistrat amh el
nombre 2.726 abans del 30 d'octuhre
de 1900 i, possiblement, la propietaria
per donació fou na Magdalena Rita
Mas i Duran.

A la seva mort, dia deu de fehrer
de 1898, en Miguel Mas i Duran dei-
xava com a usufructuria de la l'inca la
seva dona na Francisca Ai na Garcias i
Clar i propietaris els seus fills Rafel i
Bernat Mas i Garcias.

Dia 12 de man; de 1902, la vene-
ren a en Bartomeu Monscrrat i TomAs
per la quantitat de tres mil vuit-centes
dotze pessetes i cinquanta címlims.

A la seva mort, dia vint-i-u de se-
tenhre de 1930, l'hereu de la terra fou
el seu nehot, en Gaspar Monscrrat i
Catany.

liany 1956 en el registre de la pro-
pietat la finca era descrita anti) les se-
güents paraules: "Riística: Pieza de
tierra Hamad(' SON MIR, procedente
del predio del mi.smo nombre, en té,-
nono de Llucmajor, acompaiiada de
una casa, cisterna y of mas depentlen-
cias, de cabida ochocientas noventa y
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I. s'Hortal d'arran des Camp Pelat.

2 i 3 . es Figuerals de Moro.

4. s'Hortal de sa Truja.

5. s'Hortalet.

6. es Galliner.

7. s'Hortal.

8. Son Mir d'en Vergueta.

9. Son Mir de s'Hortal des Clot.

10. ses Figueres de Moro.

11. es Figueral de Moro.   
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seis áreas, sesenta centiáreas, lindan-
te al Norte con tierras de Damian
Font y Matías Morlà Contestí, esta
antes de Antonia Ana Mas y Duran,
por Este con la de Miguel Ramone!!,
por Sur con el camino de las Clava-
gueras y por Oeste con tierras María
Más Duran. Vale segun el documento
cuarenta y tres mil setecientas... pese-
tas. I passava, per herencia, a ser pro-
pietat de na Isabel Monserrat i Manse-
rrat.

De la propietat anteriorment es-
mentada, el dia 25 d'octubre de 1982,
se'n segregaren 191,07 àrees.

En aquestes dates passava a ser
propietat d'en Joan Morià i Meijer i Na
Isabel Ferrà i Llompart.

A l' Ami I larament de Llucmajor de
1863, propietat Rústica, Pecuaria i Ur-
bana a Llucmajor en el segle XIX, tre-
ballat i estudiat per en Joan Clar i
Monserrat, SON MIR apareix com a
una finca de seixanta-dues quartera-
des, un cortó i cinquanta-sis destres.
D' elles, trenta-nou quarterades, dos
cortons i disset destres eren de terra
sense conrar; dues són pinar; catorze
quarterades, dos cartons i disset des-
tres sal) garriga; vint, d'erm i tres,
d'improductiu. I la resta són de cultiu.

Del Son Mir d'avui, ens en par-
len, en aquesta primera entrevista,
en Joan Morlà i na Isabel Ferrà, tots
dos de Llucmajor, als qui volem
agrair les atencions que han tingut
amb nosaltres i la documentació que
ens han fet arribar.

Quins terrenys ocupava la finca?
He sentit a dir que la segregació

clue es va fer de Son Garcies de l'Aljub
i que rebé el nom de Son Mir fou
d'una extensió de més de vuitanta

Cas Tattler

Joan Mork)

Sa Tanca Bona o dels Ametlers,
amb pous felanitxers i verdaretes. Sa
Vinyeta, era vinya. Sa Tanca de Da-
vant ses Cases, hi havia una pedrera
com writhe a sa Tanca de ses Figueres
de Can Cura; el mares tret km, possi-
blement, emprat per fer 'escala de
l'Ajuntament o de la rectoria de l'Es-
glésia dc la vila. Sa Tanca d'es Pinar,
encara hi queden un bon grapat de
pins. I, a la vora de les cases, hortalets:
s'Hortalet de ses Figueres de Moro,
s'llortet, que encara hi feim un 'lac de
verdura per a la casa, 5 llOrtelet...

Què ens podríeu dir de les cases?
Es un conjunt d'edificis que són

els mes antics deis voltants. Les parets
són de pedra amh fang, paret verda, i
damunt hi ha teulada. Tenen planta
baixa i sostre. Una de les cases que
mes em va sorprendre va ser no haver
trobat sestadors a cap indret del tros i
sí una bona establa i una paissa afegi-
des a la casa. Davam la porta de l'es-
tabla hi havia es Femer de les &sties,
un recinte quasi triangular tancat de
paret seca y escurat l' ins a la i oca; avui
és un jardinet.

Al costal de l'establa, feta de pe-
dra, hi ha una portassa gran amb volta.
Per la part exterior, els damunts, tenen
forma d'ala de corb.

La cisterna és gran i es troba &fo-
ra de la construccia. Tam há hi ha un
gal I incr.

I del terreny?
Hi ha pm a dir, la terra és prima,

les rogues i les rels de puig On quasi
damunt. Hi ha uns redols més bons
que els altres, Sa Tanca Bona, la dels
ametlers, amb sa tanca de sa Vinyeta,
són els millors.

Ara bé, aquest tipus de terreny ás
bo per als arbres. L'ametler i el bestial-

quarterades i que es trobava enrevolta-
da de camí: al Nord, es camí vell de
Ciutat, a l'Est es calm' de ses Clava-
gueres (actual camí de sa Talaia Ro-
manina), al Sud es min- de Son Mon-
je) o de Tió i a Ponent es camí des
Canip Pelat.

Quines partions es varen fer de
Son Mir?

Les cinc partions més significati-
ves són: Cas Teinter, Son Mir de Cas
Capella o de Can Biniferri, Son Mir
de Can Mara, Son Mir d'en Gaspar i
Son Mir de ses Barreres.

Quina és la vostra?
La nostra és la finca matriu, Son

Mir d'en Gaspar, té unes deu o onze
quarterades, una vegada segregat el
darrer tras que fou sa Tanca de ses Fi-
gueres que compraren a Can Cura.

El tros està distribuït en tanques,
envoltades de paret seca: d'esquena
d'ase, d'encadenat i de doble encade-
nat.

Quins noms tenen les tanques de
Ia finca?



Dins el mine de paret hi havia la immensa figuera de Son Mir,
devora l'avene de Can Mes quideta.

han estat la millor treta d'aquesta con-
trada.

Quiries races d'ametlers hi po-
dem trobar?

Hi ha una gran varietat de classes
d'ametlers. En un mateix tros i dins
una mateixa tira en trobam de distintes
races: pere-batles, potetes, verderets,
Ilinets, menons, sards... etc, però els
que s'han adaptat millor aquí són els

POU felanitxers.
El meu pare, a Son Mir de Cas

Teuler, té dues classes de munars: uns
són primerencs, fan molta fulla i són
bons de tomar; els altres, els munars
bords, són iardans, un poc gomosos i
forts de capoll, treuen poc i fan un bon
grapat de secalls. Els anomenam així
perquè duguérem les mudes de la pos-
sessió de Son Mimar.

També en té uns que no n'hi ha a
altre indret, els teulers, són de mala
ametla, gruixada i grossa, fruiters i pri-
merencs, pea) mals de tomar, florei-
xen en el mes de gener i les gelades els
Ian molt de mal. Els donam aquest
nom perquè ja en trobàrem a Cas Ten-
ter quan hi vinguérem.

Què és això de sa figuera de Son
Mir?

Era una figuera molt grossa, tant
que arribava a terra i no sé quantes so-
ques tenia. Un bon estol de dones
collier] figues durant un o dos dies de
tira.

La soca mare era una figuera roja
(I) i les altres eren branques que s' ha-
vien amurgonat i les havien empeltat
d'altres classes. N'hi havia de sis o set
castes distintes. (2)

Es trobava devora s'avenc de Can
Mesquideta.

Què sabeu cap contarella de Son
Mir?

Conten, que fa molts d'anys hi ha-
via uns posaders en aquesta finca i que
sa madona esperava un infant.

Un vespre varen sentir molta re-
nou, eren un estol de Iladres que hi ha-
vien anat a robar (3). L'amo pegà qua-
tre crits per assustar-los però ells con-
testaren i la cosa prengué malament.
Tots els de les cases es retgiraren i ja
es pensaven el pitjor.

La madona, en aquells moments
de perill, va encomanar a lota la famí-
lia a Santa Rita i va fer la promesa que
si tots en sortien bé i infant que espe-
rava era nina, ii posaria el nom de "Ri-
ta", patrona deis impossibles.

El temps va passar, i els Iladres,
veient que els de dintre es feien forts,
o, pensant que hi havia poc que pelar,
o, que l'auba els era damunt i que de la
vila podia venir més gent i trobar-se
estrets, o, qui sap que... deixaren el
lloc i el silenci es va fer present. Quan
a l'auba els de la casa sortiren a la
clasta i voltaren les cases no trobaren
res de nou. Però fou tan gros es retgi-
ró que la madona i els al.lots no vol-
gueren tornar a romandre a la posses-
sió i partiren cap a la vila.

En el temps que pertocava va néi-
xer el nadó que fou una nina i a l'hora
de batiar-la h posaren el nom de Rita,
tal com ho havia promès la seva mare.
(4)

I dels noms de les tanques de Son
Mir de Cas Tauler quins ens diríeu?

A l'altre part de la carretera de
Ciutat, dins Na BOtila, ses Pletes: sa
Pleta de Baix i sa Pieta de Dalt. I a
aquesta part de sa carretera: sa Tanca
des Garrovers o de Darrera ses Ca-
ses, sa Tonca (lets Ametlers, sa Tanca
des Pinar, sa Tanca de s'Era, sa Tan-
ca des Pou i un grapat d' hortalets prop

de les cases: s Wortalet de sa Truja,
s'Hortalet d'Aprop des Camp Pelat,
s'Hortet...

(1). Sinonímies: Rojal (Eivissa,
Pollença), Negreta (Menorca), Flor
(en alguns pobles) i Rogeta (Sence-
lles).

La fama que acompanya aquesta
varietal, ben coneguda per tots els in-
drets de les illes, i que ha estes cl seu
cultiu per la Península, és evident, ja
que es la mes productiva entre totes
les varietats de Mallorca, aim') sense
oblidar la qualitat de les ducs collites
que madura. PAg. 145. LES FIGUE-
RES MALLORQUINES Josep Rosse-
116, Joan Rallo i Josep Sacares. Funda-
ció Illes Balears. Palma de Mallorca
1994.

(2). SON MIR.- De una desmem-
bración de SON GARCIA se formó
este predio, tomando nombre del ape-
llido del adquiriente. La higuera más
grande que existe en el término de
Lluchmayor vegeta en tierras de
SON MIR. EL TERMINO MUNICI-
PAL DE LLUCHMAYOR. MANUS-
CRITO DE ANTONIO GARCIAS VI-
DAL (+ 1907). INTRODUCCION Y
NOTAS POR BARTOLOME FONT
OBRADOR. FERIAS DE LLUCMA-
JOR 1972. AJUNTAMENT DE LLUC-
MAJOR. Imprenta Moderna. LLUC-
MAJOR 1972.

(3). La gent passava fam, es roba-
va per menjar i els robatoris eren cas-
tigats amb gran duresa. Molt sovint els
lladres es presentaven a les posses-
sions armats i en quadrilla i els roba-
toris organitzats solien quedar sense
càstig. Robatoris d'aquesta mena se'n
produïren a Son Caldes (1816), Son
Sampol (1819), Sa Cova (1820), etc...
A Son Caldes hi anaren quatrelladres,
i fermaren l'amo i la seva dona per tal
de fer el robatori. Mai no foren
ficats. Quan l'any 1820 una quadrilla
roba a la casa del molí d'aigua d'An-
dreu Company se'n duen un tocino
que havia muerto de peso de unas
nueve (5, dies arro vas, una quartera de
trigo, media quartera de garvansos
quatro savanas, dos camisas, dos sa-
cos, y una bayasa de higos secos.
Tampoc no poden trobar els culpables.
Pàg. 102. La captura i mort d'en Durí.
Bartomeu Prohens Perelló. A l'entorn
de Llucmajor. Estudis i comentaris (I).
Edicions de pinte en ample. Palma
1997.

(4). Una de les filles d'en Rafel
Mas i Pastor nomia Magdalena Rita,
pot ser una coincidência? •
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Jaume Prohens, professor
de l'Escola d'Enginyers

Agrònoms de la Universitat
Politècnica de València

Jeroni Tomi
Llucia Caklés

En Jaume Prohens i Tomas, es fill
d'una coneguda nissaga de comerciants
Ilucmajorers, que quan acaba els seus es-
tudis a l'Institut M Antònia Salva i per
raons de proximitat geogràfica es va des-
plaçar l'any 1987 a Valencia per cursar la
carrera d'Enginyer Agr6nom, finalitzant-
la l' any 1993, especialitzant-se en Fi-
totecnia que esta dedicada sobretot a les
plantes.

Acaba la Tesi Doctoral dedicada a la
Millora Genètica de Nous Cultius el passat
mes d'octubre. Actualment es professor
d'aquesta especialitat a l'Escola d'Agrò-
noms de la Universitat Politécnica de
Valencia, a la vegada que es dedica a la in-
vestigació sobre aquests cultius i , Ines
concretament a la resistencia a les malal-
ties.

Parlan's una mica de la teva Tesi
Doctoral.

A 5e curs de la carrera hi havia una assignatura que me va
cridar molt Patenció, es tractava de la "Millora Genética Ve-
getal" i vaig decidir que quan acabas hi faria el Doctorat.

Una vegada acabada la carrera, vaig passar al Departa-

ment de Genética per cursar-hi el Doctoral. Me van oferir una
serie de temes, i un dels quals era la Millora Genética de nous
cultius, es a dir, cultius que són nous per a nosaltres i que en

l'actualitat no es cultiven. Aquests cultius són d'una familia

anomenada Solankees en la qual hi estan incloses les tomati-

goes, els pebres, la patata, I' albergínia, el tabac, etc. Totes
aquests especies són originaries de la Regió Andina, i de totes
cites he treballat amb quatre: el Fisalis, la Tomatiga d'arbre, el
"Naranjillo" i el Cogombre Dolç.

Aleshores, la meva investigació s'ha central en la  genètica
d'aquestes especies. Sobretot amb una especie d'especial in-

teres en la nostra zona, que es el Cogombre Doty.
Lohjectitt d'aquest estudi era resoldre certs problemes,

principalment, la falta de producció que el fruit estava molt de
temps a madurar. A (raves de creuaments, vaig estudiar la gene-
tica d'un caràcter que s'anomena Partenocarpitt, que es la ca-
pacitat de produir fruits sense llavors. Vaig trohar que aquest
carkter estava dominat per un gen, el que varem introduir en
varietats que eren bones, aconseguint així, varietats que tenet)
bon sabor i al mateix temps una alta producció. Respecte a la
falta de precocitat que patia habitualment el cultiu. vain realit-

zar un estudi de la variabilitat genètica, trobant que hi havia va-
rietats que presentaven uns gens que [den que fossil) Ines pri-
marencs. Per tant, mink'. els hem intutdait a les varietats que te-

nen bon gust i en :Idlest moment tenim varietats que tenen bon

gust i són primerenques.
De fet, hi ha cooperatives a Valencia que l'estan començant

a cultivar i exportant-les, obtenint beneficis econòmics subs-

tanciosos.
Veus factible desenvolupar tota aquesta activitat d'in-

vestigacin que dus a terme en Mallorca?
A Valencia m'hi trobo molt bé, faig la feina que m'agrada,

tine bones amistats i, la veritat no m'he plantejat fer feina aquí
perquè per treballar amb aquesta temàtica a Mallorca s'ha de
ser conscient que em trobaria amb les possibilitats limitades.
Perquè tot això, depèn fonamentalment del tema econômic,
alla per exemple, ara ens han construit uns hivernacles que va-

len uns 300 milions de ptes., i això nomes es una part, faltarien
els laboratoris, etc... que tot aim') val molts de doblers i fer-ho
de nou es un poc utòpic.

Pensa que el pressupost de la Po-

litécnica es de 28.000 milions per a 30.000
alumnes, es a dir. pràcticament un milió
per alumne.

Els avanços actuals en matéria
genética fins fa poc temps eren insospi-
tats. Actualment hi ha iota una con-
trovérsia en trobar un limit étic a l'es-
tudi cientílic. Quin és, per a (mu, aquest
punt, on Calm- lilies?

Supôs que fas referencia a la pro-
blematica sorgida arrel de la clonació
d'animals i de les plantes transgèniques.

Aficar gens que poden procedir
d'una altre planta, d'animals, de virus, de
hacteries o inclús gens artificials fets pet
propi home, que són introduïts dins d'una
planta es on 1U haura grans possibilitats.
Per exemple, poden existir plantes que
fabriquin medicines, fruites que portin una
vacuna i quan la mengis ja estiguis vacu-
nat, també hi ha plantes que produeixen
plastics, es a dir. que no faria falta depen-
dre del petroli, tanthe es poden crear plan-
tes resistens a herbicides...

Jo crec, en resposta a la pregunta que tot depèn de Ftis que
se'n faci. Jo ho compararia a l'energia nuclear, Si se' n kt iiii as
pacific pot portar hones conseqüències i ser molt fail, per() si se
n'abusa no. Mal emprat pot tenir efectes perillosos i nocius per
a la societal, per exemple, am') el tema de la clonació an& hu-
mans es pot produir una selecció d'individus molt intel.ligents
per a fer una raya "superior- o fer individus mill) capacitat in-
telectual baixa per fer femes feixuges. Com he dit, depèn de

l' as que se'n Lieu.
Com veus el seu futur de Eagricultura a Mallorca?
Quant a la producció ho veig di lied que es pugui fer viable.

Hem de pensar que paisos com el FEU). Alemanya. França...
per exemple, per cada quarterada de blat treuen entre 4000 i
5000 kgs. aqui si tot va hé, uns 1000 kgs. i les despeses de cul-
tiu són les mateixes.

El futur de l'agricultura a Mallorca passa per a l'especialit-
zació, es a dir, cultius que tenguin un alt valor econômic, cul-
tius nous com els que jo tract, anti -) els que es poden fer (liners.
Jo diria que l'Unica solució es la UmovaciO continua, sempre
anar al davant dels altres competidors potencials, si et quedes
estancat els altres te menjen.

Per acabar, una pregunta tópica per respondrc mm per-
sona que viu fora de la vila; coin veus Lluemajor?

An+ el temps hi ha canvis que crec que van cap a minor,
=be tent; la mateixa impressió de Valencia, des que hi vaig
arribar a ara i, si es va cap a millor sempre es un bon senyal!

Moltes gràcies, esperain veure't ben In iat per la Ni111! •
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D'ofici	 Calciner (I) 
Josep Sampol i Barceló

Des d'aquestes pàgines volem
tenir un record pel seu germit Jau-
nie (q.e.pd.), el qual ens va acom-
panyar i es va esforçar per mos-
trar-nos la possessió de Son Gra-
nada quan férem la seva toponí-
mia.

Mestre Pep als desset anys va
fer feina amb en Pep Matildo, que
era un mercader d'ametles, en
aquells anys, per messions es ca-
rregava sacs de cent-vint-i-dos
quilos. Per dues-centes pessetes ca-
da mes va anar a Capocorb Nou,
de Can Clar, de garriguer i allò va
fer de carboner i calciner.

Recorda que dins es Camp (l'es
Pou, a Capocorb Nou, hi havia sa
mata més grossa del terme, hi ha-
via branques de més de setanta
passes de llarg i en vida del senyor
vell era l'únic arbre que es poda-
va.

I.Barceló
C.Calviiio
J.Jaume
Fotos:

Una vegada més, en aquestes
pàgines de la revista, parlarem
d'un ofici d'aquells que diuen: "Ja
han passat a la història" i que se-
gons tenim entès té un origen molt
Ilunyà en el temps, segons l'entre-
vistat, prové de l'orient de la me-
diterrimia ja que foren els fenicis
els que l'ensenyaren als nostres
avantpassats.

Per conèixer-lo bé ens hem
adreçat a Josep Sampol i Bared()
"Mestre Pep de Son Granada", el
qual va néixer a Cas Ferreret, de-
vora ses Arnaules, el dia 23 de
març de 1923. Era fill d'una famí-
lia pagesa i nombrosa, eren cator-
ze germans, vuit mascles i sis fe-
melles. Els pares havien estat a les
possessions de Pérola, després a
Cas Ferraret, posteriorment a sa
Bassola i Son Granada, quan en
Barra d'Or va comprar mil cinc-
centes quarterades en aquell in-
dret.

Què és un forn de calç?
No es más que tin clot profund i

rodó, on les pedres a força de foc es
coven i tornen calç. Quasi sempre els
fèiem a llocs on hi havia molta pedra
i la Ilenya era prop.

Dins Llucmajor, on fèieu forns
de calç?

Els flocs on he fet más feina es a
sa Marina, Capocorh, Betlem... tam-
1)á he tengut un lórn prop de la vila a
Biniferri, i d'altres fora poble a Arti
i Felanitx.

El primer l'orn de calç que vaig

Restaurant
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i Bateigs
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fer foci a Capocorb Nou i d'al LA a Be-
ticm. Amb el senyor de Betlem vaig
arribar a un acord per fer garriga ne-
ta i treure pedres. En aquest indret
de sa Marina n'hi he tretes moltes dc
camionades de calç, hi ha un forn
que he cuit mes de seixanta vega-
des; l'olla en un principi era per fer-
hi quaranta tones i amb el temps n'hi
vaig coure Ines d'un centenar. En
vaig fer a s'Aliga, a sa Punta (Fela-
nitx), a Son Antoni Mas (Manacor),
a Son Mon jo i a Binilerri a Llucma-
jor. A dins Betlem n'hi vaig fer tres.

Quines són les parts d'un forn
de calç?

L'olla, es cl clot que hem let a
terra i lá uns nous pams de fondària;
Ia caixa, ás la paret que envolta
l'olla, ás molt gruixada i les pedres
són mascles, revengudes i grosses (el
foc amb el temps se les aniri'r men-
jant i l'olla a cada fornada sera ales
grossa), aquesta paret es feia amb
molta cura, les pedres eren triades
d'una en una i totes tenien la cara
bona dins l'olla i les juntes, encara
que era una paret en sec, els omplf-
em amb fang d'argila per no deixar

perdre gens de foc -un crui i la for-
nada no covia- a la part del darrera
s'omplia amb rehle i macada; les pa-
rets de l'olla, que seguien a les de la
caixa, sempre a plom per la part de
dedins, però mes gruixades, una ve-
gada havíem sortit de dins el clot, a
la part de defora tenien un poc de ta-
his; el cantell, es la paret de la caixa
a mes d' un metre i mig de ras del te-
rreny; la portada, es el buit, que
deixavcm a la part baixa i que l'ana-
vem omplint a mesura que carrega-
vem el forn; la boca, es el l'orat que
deixàvem a la portada i era el Hoc
per on es tirava la Ilenya que s'havia
de cremar clins l'olla; hi havia una
pedra molt grossa i plana que
coi.locàvem a la part haixa de la ho-
ca, era l'enfornadora, per damunt
d'ella hi passi'ivem tots els feixos de
Ilenya; per reforçar la portada entre-
vessavem clos troncs gruixats, quasi
sempre de pi, eren les tafarres; la
cucuia ás la part de dalt ciel forn, tá
forma rodonenca, de cúpula, cada

anava entrant una mica cap a
clins l'olla fins que quan &cm a dalt
Ia volta quedava tancada amh una

pedra; la cucuia le, ducs parts: l'espi-
rai, que era la part baixa i que no
duia gens de fang d'argila i era el
lloc per on el foc podia respirai -, i el
capell que era una capa de fang d'ar-
gila i calc; amb clue tapi'ivem la cu-
cuia.

Com es feia un fern de calç?
Primer cercivent un Hoc on hi

hagués molta pedra i ilenya. D'això
n' hi ha molta a tota la garriga de sa
Marina i molts de senyors de posses-
sió me cercaven per clos motius, el
primer que Ilevúvem inolta pedra i
tam há perque la garriga clucclava ne-
ta una vegada havíem fetes unes
(litanies cuites. I a qualque olla n' hi
fèiem más d'una cinquantena.

Una vegada triat el terreny, que
sempre cercàvem clue tengués un
poc de rosi per no haver dc fer tanta
lei na, comenOvem a cavar un clot
gros, rodó i d'uns non pains de
l'cmcktria. ComenOvem l'ent la porta-
da i el clot a la vegacia, una vegada
huit es començava a pujar les parets
de la caixa i del forn, eren les parets
de l'olla, fetes a plomada per la part
de dintre i anti) les juntes, coin ja he
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REPARACION: SERVICIO TECNICO TELYCO, REPARACION GSM EN GENERAL, INSTALACIONES

O Movi
Estes donde estés

C/. Antonio Maura, 57 Bajos. -07620 LLUCMAJOR - Tel. / Fax: 12 10 83
C/. Reyes Católicos, 33 - 07007 Palma - Tel.: 27 34 06 - Fax: 25 02 71



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

IR LLER MECANICO 

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

AGENT OFICIAL 
Pedro Noguera Ensehat 

Taller autoritzat

*SHOW?
autornàbils

e
piva motor sa.
C/ Ripa, 30 - Tel. 66 22 13

dit, plenes de fang d'argila, a mesura
que anavem fent paret, també
collocavem feixines i feixos d'este-
pa i ullastre ben estrets. A uns setze
o desset pams començàvem a tancar
amh les mateixes pedres, era la cu-
cuia, aquí deixàvem de posar fang
entre les esquerdes de les pedres per-
què el foc pogués respirar i després
d'haver col.locat la clan de la falsa
cúpula la tapavem amb un capell de
fang d'argila i calç. La faixa, d'un
pam d'amplada per tot lo rod6 que
quedava destapada, era [Linn; Iloc
per on el forn respirava.

I després?
Hi calavem foc, primer sortia un

fum blanc que a mesura que passava
el temps anava tornant negre i quan
ja, la fornada estava quasi cuita, tor-
nava d'un color blanc, una altra ve-
gada.

De foc n'hi havia per uns onze
dies, mês o manco. El foc sempre
havia de dur la mateixa marxa, ni
massa molt ni massa poc. Els homes
s'anaven turnant-se de dos en dos i
Ilençaven els feixos per torn amb
una forca i per damunt l'enfornado-
ra.

Corn es controlava el foc?
Un cotxe es maneja amb el vo-

lant i els pedals i el forn de calç
cl fang.

La fornada es controlava amb el
fang d'argila. Amh el fang fèiem
anar el foe cap al Hoc que mês ens
interessava. Aquesta era la mewl fei-
na, quan el fora cremava jo hi passa-
va una vegada al matí i l'altre al ves-
pre i amb una ullada veia quina part
era la que duia Inc's avançada i amb
una palada de fang feia que el foc
anas cap als Hoes on la pedra era mês
crua.

A vegades, el gas que es desprèn
per la cucuia es pegava foc i a la nit

es veia des de lluny, era el Ilantoner.
Com sabíeu que la fornada es-

tava a punt?
El color de les pedres era el que

me donava la informació que neces-
sitava. La pedra, primer es torna ver-
mella, després blanca, mês o manco
a les quaranta hores de foc, i quan la
cuita està en el seu punt, el color és
igual com una cirera que vol madu-
rar. També si dins l'olla deixam de
veure les juntes de les pedres i la pa-
ret ens pareix llisa, és senyal d'estar
en el seu punt.

En aquest moment deixàvem
mancahar un poc el l'oc i amb pedres
planes i fang tapàvem la boca i
deixàvem passar dos dies. La calç es
refredava molt aviat.

Com es feia la feina?
A un forn de cal ç hi havia feina

per a sis o set homes, i el mínim eren
quatre. Els homes funcionaven en
colles, de dos en dos. Dos feien fei-

xos, dos (linen les pedres al forn i eis
altres col.locaven les pedres fent les
parets de la caixa i collocant els lei-
xos de llenya a la vegada.

Les pedres i els feixos els acosta-
vem a l'olla del fora amb un carro
Hug i les pedres mês grosses les
col.locavem a la cucuia am!) l'ajuda
d'un carretonet.

A cada fornada cremàvem mes
d'un milenar de feixos i feixines i
tots sortien de la garriga o el pinar de
Ia finca on havíem fet cl Ibrn. I si
volíem guanyar alguns diners el fora
ens havia de donar mês dc setanta o
vuitanta tones -n' he fet molts de mês
de cent tones de calc - . Aquestes eren
les dues coses que volien els sen-
yors, per una part llevar pedres de
dins les terres de conró i per l'altra
fer neta la garriga i el pinar per poder
cagar minor i que a l'estiu el peril]
de foc fos menor. •
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Entrevista
La nit del 15 va sortir

el sol a Llucmajor
Joana Font
Antònia Font
Fotos: Biel Thomi

Els cantants més sub-
versius i transgressors de la
nova cançó, Jaunie Sisa i
Pau Riba, reconvertits en
Actors GratMitics oferiren a
Cas Coix un recital de poe-
sia; un recital i una poesia
subrealista, contradictòria i
absurda ('?).

- Per començar, si us
sembla, i pels qui potser
no us coneixen gaire, us
podríeu definir a vosal-
tres mateixos; o hé, si pre-
feriu, us definiu un a l'al-
tre.

Sisa: El Pau es un arils-
fa que va néixer com un bo-
let clins una olla exprés i
que, des de Ilavors no ha fet
més que progressar, pro-
gressar envers una plenitud
expressiva que, el dia clue
arribi a la seva cimera crítica, exp i o-
tart i es condensa6 una altra vegada
en una olla exprés i tornarà a néixer

per viure sempre.
Riba: Jo pens que

en Jaume Sisa és un artistàs
que va néixer dins una am-
polla i clue, des de sempre,
ha vist el món a traves del
cul de l'ampolla, per això
té aquestes visions tan con-
trastades, tan singulars i tan
diferents de la resta del
món. Ell, coin ja diu en un
ciels setts poemes, "hi veig
per dintre i, per !bra, sem-
pre he duit ulleres - , i això
es la gran singularitat. Ell
és una persona que viu a
l'altra banda del mar.

- I l'espectacle,
com el definirku?

S: L'espectacle és
com un tancar i ohrir corti-
nes, coin un pujar i abaixar
persianes, és com un joc de
finestres i nosaltres anatn
()brim i tancant {inestres.

- Quin és el vostre
concepte d'estetica artís-

tica?
R: Es l'estètica de l'ahsurd, d'allò

singular, contradictori, contrari, su-
brealista... en II, és l'estètica més ho-
rrorosa que s'ha pogut niai iinaginar.

- Deis que cantau malament,
creis que també us hi pent mau?

S: Sobretot cl Pau es pentina ma-
lament; jo produr... en fi, tend vàries
pintes i produr variar; diguéssim que
m'hi esmero una mica, però ell no, ell
no té cura.

- Si no sabeu, com deis, cantar,
ni recitar, ni pentinar-vos, que sa-
beu fer així com cal?

S: No et mosqueja, això?
R: S'ho han cregut tots, que can-

tem malament.
S: Nosaltres hem de desmentir

aquesta inlórmació que està corrent i
"aprovechamos para desmentir estos
bulos, estos rumores, verdad? - No,
nosaltres can 	 molt he, el que pas-
sa es que es el món el que no està en
conso6ncia amb nosaltres.

un altre Pau Riba. Jo crec que el Pau
és un artista pre-cIónic i no li fa falta
clonar-se perquè ell mateix ja té prou
espiritualitat eterna i immortal coin



R: El món està desafinat.
S: Exacte. Allò d'aquella famosa

música de "Las esferas celestes" que
deia ParaceIs°, estava una mica desa-
finada des de fa segles i es va desafi-
nant cada vegada mes. Llavors, que
passa? nosaltres hem vengut... la nos-
tra missió en cl [min és, d'alguna ma-
nera, rectificar.

R: Manten ir 'afinació.
S: Recti ficar i tornar a l'afinació,

a la bona afinació.
- A mil o a màquina? (l'escrip-

tura, s'entén)
R: Amt tot el que faci falta: dit,

ploma, bolígraf, ordinador, ganivet...
S: Amb internet i borrador.
- Improvisau sovint?
S: Sempre que no sabem què fer,

improvisam.
- Aleshores, per què sempre feis

el mateix espectacle?
S: Precisament. Es que la impro-

visació no es tracta d'estar inventant
coses tota l'estona, perquè aix6 és
molt cansat i llavors ningú no sap be
on estàs, i no, no... es tracta de repetir
exactament el mateix, improvisant.
L'autentica improvisació és aquella
que calca el motile original; flavors,
nosaltres, ens atenem a aquest princi-
pi d'espericitat i anam donant voltes
sempre sobre I 'ei x.

R: Tornam a fer sempre el mateix,
pet-6 d'improvís.

S: Exacte, sí.
- Gramatical o agramatical?
R: Dones, malgrat tot, gramitic.
S: Be, a nosaltres, on ens agrada

Ines estar es a Santa Colonia de Gra-
manct, que es on tenim el club de fans
Ines important; pet -6 això de la agra-
matical i tat diguéssim que es una

sempre ha anat amb ell i les noies.
R: Sí, sí, sempre anam tots junts.
- Què pensau fer a partir d'ara?
R: Tornar cap a la peninsula.
S: El futur el veiem bé.
R: Lluny.
S: Tenim un present horrible, un

passat desastrós, i el futur, en canvi,
hi tenim una fe en el futur!, una il.lu-
sió!, és una cosa que de vegades ens
ho diem: "Ostres, tu, quilla il.lusió en
el futur!" i no ens ho creiem... El fu-
tur!, el futur!, que bé, com ens agrada
el futur! Estam entusiasmats amb el
futur; sort que tine tot un futur per da-
vant.

R: Sí, a més, e bo del futur és que
sempre està per davant.

S: Sí, sí, sempre i amb il.lusió tre-
menda.

R: I llavors arriba el futur i enca-
ra som en el present.

S: I el futur de cop ja no hi es, es
el present, i tornem-hi, sempre, i amb
una alegria!

R: Sí, el futur quan arriba es con-
verteix en futur.

A partir d'aquí, nosaltres, yam do-
nar per acabada l'entrevista, però ells
van insistir en dir alguna cosa más:

S: Jo vull agrair a tot el públic de
Llucmajor aquesta "calurosa bienve-
nida que nos han dispensado y espe-
ramos volver pronto a este bello pue-
blo, a esta magnífica ciudad costera...
en fin, lo que nos gustaria es volver
en barco".

R: Desitjam de tot cor que ningú
s'hagi fet mal de tant aplaudir.

S: Sí això sempre ho hem de de-
sitjar perquè seria una pena que el
nostre públic tan entregat, a sobre,
prengués mal, no ens agradaria pas. •

temptació.
R: Sí, a Agramunt també hi ten im

un club de fans.
S: Es una temptació que ens volta

sempre, pet-6 mai no acabam de... es
com un pastís que hi ha sobre la taula;
allargam la mà, però mai no acabam
de t'otre-li el "zarpazo", sempre en
queda un trosset. Bé, potser l'últim
dia ens cl fotrem del tot, el pastís de la
agramatical itat.

R: Ens farem Actors Agramtics.
S: Exacte.
- Espanya va bé?
R: Va bé, va be. Va be, va ce, va

de...
S: Exacte, i a més va "adverbio,

conjunción, verbo, predicativo..." sí,
sí, tota la gramàtica completa.

- Alguna d'aquests nits que heu
passat a Mallorca, ha sortit el sol?

S: No, jo no he sortit sol perquè
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Gaspar Oliver contra Jaume Matas
Mentre el Govern Balear propugna el creixement zero l'Ajuntament de Llucmajor
impulsa entre 7000 i 10.000 places en zones d'alt interès paisatgístic i  ecològic.

PSM-Llucmajor.

"La fi de la Balearització", "Les Balears queden tanca-
des avui a l'increment de l'oferta turística"... Aquests són
alguns dels titulars de premsa amb que l'executiu que pre-
sideix Jaume Matas ens ha sorprès aquest cap de setmana.
Perla a Llucmajor, un municipi governat pel Partit Popular,
encara no se n'han adonat. Al Ple que celebra l'Ajunta-
ment, l'equip de Govern PP-AS I vol que s'aprovi un recurs
contra la Comissió Insular d'Urbanisme per haver iniciat
cls tràmits per desclassificar la urbanització de Toilerie. La
Comissió Insular d'Urbanisme va adoptar aquesta decisió
basant-se en els criteris de sostenibilitat que al.lega el Go-
vern balear per Ilançar la sorprenent moratória que suara es-
mentavem.

La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca (CIUM)
basava la decisió de suspendre el Pla Parcial de Toilerie en
l'aplicació de criteris de sostenibilitat derivats dels estudis
hidrológics que posen de manifest la progressiva salinitza-
ció de l'aqiiífer Llucmajor-Campos, en els catàlegs d'arecs
naturals de l'ICONA i l'INESE que assignaven un altíssim
valor ecològic a la zona de la Marina de Llucmajor on s'ha
d'ubicar aquesta urbanització, en les previsions del POOT

BAR - CAFETERIA

CAN
C LapiNo

• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardi

Cl. de Gracia, 59 (Llucmajor)

(que recomana que es mantenguin reserves de sòl no urba-
nitzat que segmentin les àrees edificades per evitar continus
urbans excessivament densos) i en l'article 44 de l'avanç de
les directrius d'ordenació del territori (DOT) que proposa el
redimensionament del Sèl Urba Classificat d'acord amb
les expectatives demogràfiques i d'altres i la seva desclas-
sificació en els casos en què es consideri oportú...

Cal esmentar que la documentació de les DOT, actual-
ment en exposició pública, assigna un elevadíssim valor
paisatgístic a la zona que la majoria PP-ASI que governa
Llucmajor pretén destruir (un 7 sobre 10; just per sota la Se-
rra de Tramuntana (9,4), les Muntanyes d'Artà (7,7) i la Ba-
dia de Pollença (7.5) i per sobre de la Badia d'Alcúdia (6,3)
o la Costa de Llevant (6,5)). Quin sentit té, doncs, entestar-
se a destruir completament una area natural de valor simi-
lar -en funció dels paràmetres DOT- a les de Mondragó,
Cala Petita o Es Canons d'Artà? Unes àrees que, recor-
dem-ho, han estat salvades de la destrucció gracies a la vo-
luntat política de les institucions, i en ocasions amb fortes
despeses monetaries per part ciel Govern Balear.

Segons les mateixes DOT que impulsava el Govern ba-
lear "La franja litoral... (és).... refugi cie nombroses ende-
mismes... (i aix6).... es tradueix en els paisatges niés es-
pectaculars i valorats de les Illes".No obstant això, és tam-
hé a les zones costaneres, particularment valuoses i frit-
gils, on s'estan produint avui dia les agressions ambien-
tais més intenses. La pressió urbanística i les activitats
turístiques i recreatives no controlades posen en perill la
conservació d'àmplies zones del litoral".  (DOT, capítol
2.1, paràgraf 3.) Segons la cartografia annexa al document
que suara hem transcrit les árees naturals que l'Ajunta-
ment de Llucmajor pretén destruir estan classificades
com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus).

Si l'Ajuntament de Llucmajor aprova recórrer la decisió
del CIM de desclassificar l'urhanitzable de Toilerie no no-
niés anirà contra el sentit de la història, sinó contra la polí-
tica que Jaunie Matas diu que promou, contra la Iletra i
l'esperit de les DOT i el POOT, contra els catàlegs d'orga-
nismes com ICONA i contra les directrius europees de pro-
tecció de les aus. La halearittació, a L'ut:major, és encara
ben viva.

Cal, finalment, recorda r, que a més de la urbanitza-
dó de Toilerie (4.632 habitants), l'Ajuntament de Huc-
major promou en aquesta area natural de la Marina
les urbanitzacions de Regana (3.065 habitants) i del
Puig de Ros (no quantificada). Prop de 10.000 habitants
en una zona que els documents de totes les administra-
cions proposen de conservar.

"No se puede edificar mils", al menos "en las zonas que
tienen N'alor, en aquellas que son importantes" (.Jaume
Matas 23.1.1998)

"La moratoria permite algún crecimiento moderado"
(González Ortea, 25.1.1998) •



FUNERARIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
5)7(ilfat,g,

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerária 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 atendrá serveis
particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

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

(Llucmajor)

C/ Revell() 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

La participació democràtica en relació
amb la construcció de l'autopista

Miguel Mascaró Carrera
Participant de la Plataforma Antiautopista. Responsa-
ble d'IU de Llucmajor

- L' il de maig de 1989, un total de 24 estats, reunits a
La Haya subscriviren una declaració en cinc punts que ex-
hortava les institucions i els organismes internacionals per
implantar una Ill lor política mediambiental.

Pocs dies abans a Helsinki, 80 països participaren en
una conferencia internacional sobre la protecció dc la capa
d'ozó abans de [an y 2000.

A partir de la presa de contacte entre estats, poc o res
s' ha avançat sobre aquest tema. I sabeu per que? Per
l'egoisme de cada Un dels estats reunits, i sobretot pels
països mes industrialitzats.

Però aquestes decisions polítiques venien a corroborar
les prediccions que ja el 1974 havien efectuat els científics
nord-americans Frank Sherwood, Rowland i Mario Moli-
na, segons els quals els gasos generats per la indústria po-
dien destruir la capa d'ozó de l'estratosfera. Predicció que
iòu demostrada deu anys mes tard pels científics de la Bri-
tish Antartic Survey en descobrir un forat a la capa d'ozó
sobre Anu'irtida. Una vegada més es posava en evidència
Ia fragilitat del nostre planeta davant la sobreexplotació de
la indústria humana, malgrat els possibles mecanismes de
compensació de la naturalesa que poguessin minimitzar el
problema.

Una vegada conegut l'estat de la qüestió i a partir dels
interessos econòmics i politics en joe i de les realitats cien-
tífiques obtingudes a partir de les medicions realitzades
sobre la capa d'ozó per satèl.lits i estacions repartides arreu
del món. Què podem fer nosaltres? Per exemple, impedir
per tots els mitjans democràtics que es construesqui agues-
ta male:J .(1a autopista, en nom del mal anomenat progrès
que vol construir una autopista ni rues ni manco, a Mallor-
ca. En nom del mal anomenat progrès es posa a l' home al
servei de la tecnologia, en lloc de la tecnologia al servei de
l' home. En Hoc que hi hagi harmonia entre l'home i la na-
tura.

Es castiga i es posa des de les institucions, sense cap
classe d'escrúpol, la natura al servei dels manyuclaires, de
l'especulació, però qualque cosa tendra a veure la gent que
els vota, perquè tota la culpa no la tenen només els polítics
que governen; també la societal n'és una mica cómplice,
perquè encara la gent no sap quins són els seus vertaders
interessos. S'engana miserablement des de campanyes mi-
lionaries per comunicar el que han de dir, pensar i fer, sen-
se comptar amb aquesta mateixa gent. Per exemple: el Go-
vern gasta mil ions que pagam tots en publicitat, en nom de
la quail tat de vida, i la gent s'ho empassa; pea) de sobte es
troba en un embús automohilístic amb impotencia i amh
els nervis a flor de pell, la qual cosa li provoca un estrés
que no pot aguantar, i ai xá és conegut com qualitat de vi-
da. La gent també es deixa endur per la ingerència dels mit-
jans de comunicació de masses, en el pensament únic, i
all6 que és pitjor, conduir-los al no-pensament. I, de sobte,
tainhe es trohen que han de pagar un impost altíssim per in-
cinerar els ferns que produfm, q  nan aquest Govern, arab
l'ajuda servil dels mitjans de comunicació, ens havia dit

que no costaria res, o almanco, era el més econòmic. Si de
cas no podríem pagar imposts per reciclar-la. Però agues-
ta darrera alternativa no hagués tengut el suport ciels mit-
jans de comunicació que, com repetesc, són al servei dels
poders tactics, i que, a mes, són de la seva propietat; si això
va acompanyat d'uns partits politics que no propicien la
participació ciutadana per debatre un o un altre problema,
i en aquest cas que ens ocupa, clue es la no construed() de
l'autopista. Si la gent no pren consciencia del tema i deixa
de participar en la plataforma antiautopista, els gàngsters i
els poders fàctics, els manipuladors d'idees, els que des-
precien als mateixos polítics que ells mateixos col.loquen
per poder-los manejar com volen, I 'autopista es fart.

Al contrari, si la gent no es deixa manipular pels de-
predadors d'aquesta terra, l'autopista no es fart.

A la gent, he de dir, que sempre tendran un al iat, sem-
pre i quan sigui amb propostes ecològiques i econòmiques
que defensin els interessos populars.

Sobre la participació ciutadana, ens podem remetre a
molts lets però només en citare clos:

- la participació de la gent de s'Estanyol va fer possible
la paralització de l'ampl Mel() del port esportiu.

- un altre cas de participació ciutadana es la que va
aconseguir la no construcció de la central de s'Estalella. •
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Testimonis documentals de la nostra història

(X) Inventari del santuari de Gràcia
(1811)

Sebastià Cardeil i Tomas
Hartomeu Font i Obrador

La segona dècada del segle XIX es va sig-
nificar per la conclusió de las voltas i capelles,
obra duita a terme pel mestre Bartomeu Duran
clue rimy 18 II rebé setanta dues Ilimes valor
del seu trehall i materials emprats i l'any 1818
aquela empresa es donava per acabada arri-
haut a la darrera volta i peu de l'església.
L'any segtient s'emprengué i corona el cor.

D'entre les visites pastorals al santuari de
Gracia és memorable la que leren en el juny
del 1812 els 11.1ustrísssims Srs. Dn. Romual,
hishe de Tarragona; Dn. Jeroni M"., bisbe de
Lleida; Fra Antoni Josep, hishe de Tortosa;
Dn. Francesc, hishe d'Urgell; Dn. Pau, bishe
de Barcelona; Dn. Blai Lloatxim, bishe de Te-
rol; Dn. Joan, hishe de Cartagena i Fra Vere-
mond, hishe de Pamplona, amb motiu de les
circumstancies especialíssimes per les ("Liz&
va passar Espanya en aquelles dates conce-
dint cada un quaranta dies d'indulgencies i el
primer vuitanta, per cada salve o avemaria
que es resas devotament (lavant la imatge de
Ntra. Sra. de Gracia, pregant per la pau, la
santa fe, per l'església i per la monarquia es-
panyola, gravant-se en memòria de tais con-
cessions, en aram, una imatge de la Mare de
Déu, la qual reimprimí Dn. Miguel Salva i
Llompart nomenat rector de santuari pel hisbe
Campins i que sufraga Guillem Tomas, mes-
tre organer, artítex de l'orgue de la catedral de
Mallorca, tot agraint aquest la culminació de
tan important empresa.

La transcripció del següent inventari és el
reflexe d'ai xí com es trohava el santuari en
aquell moment significatiu. Hein esclbs les dependencies
dels quartos, les alcoves, el menjador, la cuina de Milt, la
d'ithaix i la cambra del donat.

Inventari de las alacas, y robas ciel Oratori de Ntr.Sra.
de Gracia, rabut A peticio, y requisicio del Magich. Don
Antoni Taverner Ballester, lo Dr. Dn. Nicolau Pons Cura
Panic() de esta Parroquia, y los Sefiors Llorens Pons, Pe-
re Ripoll, Juan Mut, y Boneventura Ramis Regs., y ah
asintencia de Dn. Pere Ant. Mataro Clavani de dit Oratori,
y los obrers Rafel Thomas, Thomas Faliu, Juan Garau, y
Bernat Carbonell. Rahut vuy als 9 fahrer de 1811. Cuyo In-
ventari ha entregat, A Miguel Thomas Donat de dit Orato-
ri, y es com se segueix:

En el quarto del Capella
Primo. Una cullera de aram ah se cadimeta per la font.
Mes Un hit usat, ah la marfegue de (kiwis, maltalas

(sic), y dos coxins usats, una vanava vermella pintada.
Mes Un orinal o bra fina, busca, y piqueta, y cortina de

endi ana.
Mes Quatre cadiras de repos de rust, y quatre pintades

de Barcelona, y Mies ah respatler de corde usat.
Mes Un buret negre, dos breviaris, y un diurno. una co-

peta de Ilautor.

Dins la Iglesia
Primo. Duas llantias de plata, sis branques de plata. 4

canalobres de plata, tres Ilantias de Manne, y una petita de
llanto

Mes Unas sacras deuradas de or, ah una creu de plata.
Mes Un nom de Maria de plata al peu de la Mare de

Deu. Una corona de plata de la Mare de Deu.
Mes Una creu de plata cicie te en las mans

Mes Set rosaris de plata
* Mes altres 17 rosaris de plata
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S'ARENAL

* Mes vuit rosaris de or
* Mes Duas masetas de or, uns botons de plata, y un

anell de plata
* Mes 20 presentayes de plata
Mes quatre canalobres pletayats, y deu lloreras, ab sos

pitxers pleteyats.
Mes altres sacras ab se busca
Mes un llantoner, ah sos Ilentons.
Mes deu tovalles de altar llisas, y sis ab randa finas
Mes altres ah randa usades
Mes altres estovalles de coto retxades noves
Mes una catifa nove
Mes quatre cobri altars, 8 floreras de tarque vellas
Mes 4 canalobres de Ilautor, y de fust
Mes tres feristols, y dos pareils de Sacras iguals
Mes tres basinets de la mare de Deu., y un de las ani-

mas
Mes una caxc ab diferents robas de la Mare de Deu de

quant anave vestida
Mes dos cirials ab sos peus
Mes quatre pitxers de obra fina, y uns palis vells

Dins fr, Sachristia
Primo. Tres cacliras de repos de vequeta vermella
Mes quatre tovalles de axugar mans
Mes una catse ah un ramell de la mare de Deu
Mes uns calaxos, dins los quais existeix tota la roba, de

que usen en el Sant Sacrifici de la misa
Mes un singulo nou ab se faxa encarnade, y tota la de-

nies roba, casullas, camis, tern, y salts, y calis de plata son
dos, y tot lo dames que se necesita per la celebracio de los
Divinos oficis, queda existent en dits calaxos y son los
matexos que quedan continuats en la visita de S. Ilttna.

Mes tres gonelletas de cede del Snt. Christo, ah rande
Mes altre gonella llisa, y una blanca del Sto Christo

gros.

Cuyo Inventai despues de fet se ha entregat al damunt
(lit Miguel Thomas Donat dc dit Oratori, cl que apcepta, y
abona, presencia de los antes dits. De que don fe.

Mique! Thomas	 Jaunie Company Secrio. (ru-
hricat)

* Estas alacas de or, y de plata se invertira!? en temps
del Clavari Mataro en profit del mateix maori.
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Boutique   

Atenció especial als Ilucmajorers

Cl. Impremta, n2 I - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

CULTURA

La cuina tradicional
Antònia M. Bonet

Purificada i enaltida sia,
Senyor, la noble llengua que ens heu dat.
Sia el mot ple de gracia i d'harmonia
pel llogaret, la vila i la ciutat.

Avui, tractarem de coques; tres maneres de fer coca,
que vénen de tres punts distints de la Mediterrània. Qui les
menja no parla igual, encara que, en el tons, tots els tocats,
banyats per aquest mar, en certa manera, sí ho som iguals.

Coca de verdura de Mallorca.
Pizza italiana.
Coca de recapte de Catalunya.

Coca de verdura

Les coques de verdura, a l'hivern, aprofitant les verdu-
res d'aquest temps, es fan de: julivert, grells, tomatiga,
unes tulles de bleda, poques, i uns trossets d'arengada, tot
ben regat d'oli i amb la sal necessària els posarem damunt
una base de pasta que farem tovar, aplanada sobre la llau-
na.
Aquestes són les proporcions:
I tasseta d'oli d'oliva.

tasseta d'aigua
El volum d'una nou, de Ilevadura oremsada i aproximada-
ment, 250 g. de farina.
Coure a torn no gaire fort.

Pizza

Ingredients de la pasta
500 g. de farina
35 g. de Ilevadura premsada
unes cullerades d'aigua tehia i un polset de sal.

Reunir dins un ribellet la farina i la llevadura,
dins unes cullcrades d'aigua i sal. Ho anirem pastant i ale-
gint les cullerades d'aigua necessaries per obtenir una pas-
ta homogènia i suau. Ho deixam tovar fins a duplicar el seu
volum primitin i en aquest punt ho tornam pastar; i agatam
porcions de pasta per obtenir discs d' 1 /2 cm de gruixa i uns

20 cm de diàmetre.
Col.locats aquests damunt una Haulm, els guarnirem

sempre, com a primera operació, de tomatiga trossejada,
desproveïda de pells i Mayors i frita uns minuts dins oli
d'oliva. Damunt d'aquesta base; la fantasia es el mestre;
tant hi van he esclatasangs, com marisc, filets de peix; al
gust particular de cada cuiner. Encara que els més petits de
la casa, prefereixen aquelles ben carregades de cuixot dolç,
que haurcm fet tallar ben print. Akins de coure, totes les
varietats de pizza es regaran d'oli d'oliva s'hi afegira for-
matge mozzarella grosserament raffia! i s'empolsaran
d'orenga.

Es couran a forn molt fort uns quinze minuts sense
oblidar que aquest ja haura de ser calent en el moment
d'en ornai. Es trauran a la taula immediatament.

Coca de recapte

Ingredients per a la pasta
300 g. de farina

tasseta &oh
30 g. de Ilevadura premsada
2 tassetes d'aigua

Ingredients per guarnir
200 g. de ventresca salada
200 g. de botifarra crua
2 arengades
5 pebres verds tendres
I pebre vermeil
2 alhergínies
all i julivert

Amh la meitat de la llevadura i una grapadeta de farina,
"posar el Ilevat". Unes hores mes tard es fa la pasta, junt
amb els altres ingredients i la resta de Ilevadura.

Recobrir la pasta, ben aprimada damunt una Ilauna
d'anar al torn de la següent manera: les verdures i venires-
ea, tallades a quadradets; les botifarres senceres i les aren-
gades escatades i també fetes trossets. Regar abundant-
ment d'oli i coure dins torn ben calent.

Un vi del Priorat, potent, equilibria, o un immillorahle
Serra, de Petra, acompanyaran molt hé aquestes coques.

Recoman utilitzar sempre oli d'oliva, en les seves di-
verses opcions, o presentacions; el consider el uni Ion tant
per afavorir el paladar, com per conservar un bon estat de
salut. L'oli d'oliva és l'idoni per als fregits, donada la se-
va característica de resistencia a les altes temperatures. Per
a ensalades; els anomenats verges són els millors; si prefe-
riu un gust fort, aspret, de sabor intens, decantan -vos per
l'oli de la Serra Mallorquina. Si pel contrari vos agraden
els olis més fins, el d'arbequina que pot no accedir de 0.2°
d'acidesa i gaudeix d'un pert um inigualahlc. Qualsevol
preparació admet l'oh d'oliva; ja siguin pastes choices o
salades, aguiats, fregits, ensalades. Un filet d'oli ressalta i
acompanya peixos, earns, i verdures; fins i tot, darrera-
ment, se l'ha fet estendard de la Dieta Mediterrania. atri-
buint-h nombroses propietats que uiilion no deixem esca-
par, ja que les tenim avinent. •
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- Si totes les sessions plenkies són com les del passat
mes de gener, algun regidor llama de sol.licitar un escrit al
secretari de la corporació que certifiqui que cl plenari ha
durat más de 5 hores i així justificar davam la parenta que
l'arribada a casa a les tantes de la matinada és a causa
d'una interminable sessió plenaria. Más de cinc hores de
debat es un suplici tant per als regidors com per als ciuta-
dans que decidesquin apropar-se a la Casa de la Vila.

que en treu tallada, és sense cap dubte la "Tele-
Lluctna” perquè els plenaris li solucionaran la programació
de les tres emissions setmanals que fa.

• • •

- L'òliba, a mes de controlar tot el que passa a plaça i
voltants, es confessa entusiasta seguidora de les filípiques
de Rabasco i esta preocupada per les cervicals del regidor
d'AS!. Donada la seva posició als escons de la sala de ple-
naris i com que habitualment manté trifulques amb el por-
taveu del PSM, Antoni Llompart, que seu darrera ella, es
veu obligat a forçades postures si vol veure els gestos del
seu adversari dialectic.

Com que les discrepancies entre ASI i el nacionalista
segurament s'allargaran durant tota la legislatura, l'òliba
proposa als tècnics municipals la conveniència que ins-
tal.lin a la tarima de Rabasco un mirall per tal que, com si
fos un retrovisor, pugui seguir còmodament assegut les in-
tervencions d'Antoni Llompart.

- va anar a esperar els Reis i, com sempre, té al-
gunes coses a dir. Ha decidit escriure ja la carta per als
d'Orient per al proper any 1999 i dcmana el següent:

- per al Consistori un "Más non i más bo" equip de me-
gafonia que ens permed esbrinar que "pestes" diu cl Rei
Moro quan surt al balcó de l'Ajuntament, ja que enguany
ningú no el va sentir.

- Per al Senyor Batle, un Ilibre titulat "TOTS ELS
VERBS CATALANS CONJUGATS" (només val devers
300 rites.) de Xurriguera. Va bé que un bade parli la seva
Ilengua correctament i conegui els subjuntius acahats en -
iga (saber, cabre, rebre). Així com parla, que deu ser?
Herencia d'en Cafièlligas o solidaritat amb en Matigas?

- per a la senyoreta regidora d'ES -cultura tambe un Ili-
bret, per() d'antropònims. Que no confongui más, per fa-
vor, els noms dels Ilucmajorers, quc no s'embulli mes amb
en Toni Catany i en Toni Catany, o amb en Miguel Sheri i
en Tomeu Shen. Seria bo que, a niés de guapa arribas a ser
competent. •

• • •

- El falconet, en el peregrinar per la Marina, ha pogut
comprovar el rcbumbori dels propietaris de possessions.
Estan amb la mosca darrera l'orella pel decret del Govern
Balear que afecta les seves propietats i de moment recullen
signatures a dojo per presentar al.legacions. El falconet no
ha pogut treure res en net, per() els comentaris sentits apun-
ten que els propietaris no estan disposats a obrir les barre-
res de llurs finques perquè puguin ser visitades i tainhá re-
butgen una possible normativa per a la protecció de la flo-
ra i de la fauna de la Marina.

• • •

- I el rebumbori no es limita aquests darrers dies a la
Marina sinó clue ha arribat fins a s'Arenal, concretament a
Aquacity. La junta d'accionistes del parc aquatic que abor-
dava la seva venda a la societat que controla Marineland i
Aquapark va acabar com el rosari de l'Aurora. Un accio-
nista d'Aquacity i el seu director general protagonitzaren
un enfrontament dialectic que va donar pas a l'agressió fí-
sica i desprás a la presentació de denúncies creuades da-
vant la Guardia Civil.

• • •

N I F 007814650

Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Des del passat febrer hi ha
un nou lampista a Llucmajor.

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 989/17 05 70
Lluc major



Esports
Futbol: Els resultats

M. Reynés
Fotos: J. Quintana

10-1-98
BENJAMI B: Sineu, 8 - Espanya, 3 (gols de Simarro)
17-1-98
Felanitx, 14- Espanya, I (Simarro)
24-1-98
Espanya, 2 - Porreres, 2 (gols de Simarro i Pere Ramon)

BENJAMI A: Felanitx, 5 - Espanya, 2 (S.Rotger)
Espanya, I - Porrercs, I (Bernat)
Espanya, I - Petra, 2 (Bernat Fullana)

ALEVI 1: Espanya, 3 - Soledat, I
(Tots els gols marcats per J. 011er)
Sta. Catalina, 3 - Espanya,
Espanya, I - Ate. Rafal, 3

ALEVI II: Cala d'Or, 8 - Espanya, 2 (gols de Lara)
* Els dos dissabtes després aquest equip va descansar.

INFANTIL I: Pollença, O - Espanya, I (Server)
Espanya, 11 - Bunyola, O (gols de Caldés -2-, Piña -2-,
Server -2-, Mut, Jesús, J. Miguel, Nevado i Trujillos)
Porreres, O - Espanya, 2 (gols de LI. Galiano)

INFANTIL II: Artà, 3 - Espanya, I (LI. Puigserver)
Espanya, 2 - Olimpic, 1 (Xus i J. Miguel)

CADETTESI: Sallista, 7 - Espanya, I (Sergio)
Espanya, I - Manacor, 3 (Garí)
Binissalem, - Espanya,

CADETTES	 Espanya, 5 - Son Cotoner, I
(2 de Ferragut, Carmona, Gálvez i Dani)
B.Ramán Llull, 4 - Espanya, 3 (2 Dani i Gálvez)
Espanya, O - S'Arenal, 5

JUVENILS: Sallista, 2 - Espanya, 5
(4 gols de Jeroni i un de Secilla)
Sta. Maria, 3 - Espanya, 3 (gols de Jeroni -2- i Martínez)

PREFERENT: Felanitx, 5 - Espanya,
Espanya, 1 - Santanyí, 1 (Magrafia)
Esporles, 4 - Espanya, 2 (S.Martí)

CF LLUCMAJOR: Son Ferrer, 3 - Llucmajor, I
Colónia, 2 - Llucniajor, 3 (gols de Salom i

FUTBOL FEMENI: Llucmajor,  I - Alcúdia, 7
(gol de Maribel)

BENJAMI A ESPANYA

Joan Noguera Juliá
Juan Miguel Ferragut Pujol
Juan Serrano Mena
Joan Sebastià Rotger
Juan Marí Tomas
Jaume Pericás Noguera
Juan Rullan Magro
Pere Antoni Noguera Artigues
Sebastià Julià Rosselló
Guillem Clar Martínez
Bernal Fullana Puigserver
Juan Oliver Gili
Joan Morell Ferragut
Guillem Garcia Bibi loni
Juan Ramon Molina Pons

Entrenadors:
Jose Miguel Garcia Tugores
Damià Oliver Mataró

BENJAMI B ESPANYA ATC.

Miguel Salvà Seguí
Josep Tornero Casten()
Miguel Carbonell Tomás
Eric Jareño Cifuentes
Josep Castell Aulet
Sebastian Grimalt Bonet
Arturo Tugorcs Saiz
Ramón Cafiellas Gri malt
Gabriel Montiel Pascual
Javier Simarro Bermejo
Antonio Llompart Vidal
Miguel Barceló
Tomàs Solano Llamas
Pedro Maya Alejandro
Rafael Salvà Gonzalez
Pere Ramon Alejandro

Entrenador:
Jaume Manresa MOjer •
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ESPORTS

Presentació de la Penya
Mallorquinista

La víspera de Sant Antoni,
dia 16 de gener, a les 21 h. es
va inaugurar la Penya Manor-
quinisia de Llucmajor, a la seu
social, cl Bar "Tabú". Va ence-
tar l'acte el president de la
Penya, Joan R. Domínguez i
el va seguir el President de la
Federació de Penyes Ma llor-
quinistes; a continuació el par-
lament, molt simpàtic, per
cell, va anar a cura del Presi-
dent del RCD Mallorca, Sr.
Bartomeu Beltran qui, de for-
ma anecdótica, va expressar la
possibilitat de tenir ascendèn-
cia Ilucmajorera i finalment el
batle Ilucmajorcr, Gaspar Oli-
ver, Linea els parlaments. A
continuació els mallorquinis-
tes i simpatitzants varen gaudir d'un refrigeri anti) els
desitjos de veure el Mallorca, sempre a Primera.

La Junta Directiva és aquesta:
President: Joan R. Domínguez.
Vice-president: Sehastia Mas
Secretaria: Catalina Garcias.
Tresorer: Joan Lascolas.
Vocals: Catalina Rosselló, Miguel Martí, Manuel N.-

rez, Catalina Mas, Toni Garcia i Andreu Bujosa.

VISCA EL MALLORCA! •

Tennis
Aquest mes de febrer comença el Torneig Social de

tennis 1998, organitzat pel CLUB TENNIS LLUCMA-
JOR i amh el suport de "SA NOSTRA", Caixa dc Bale-
ars.

Les partides començaran dia 9 de febrer al Camp Mu-
nicipal d'esports, de dilluns a divendres a partir de les 18
h. i els dissabtes el matí.

Aquests 	 les diferents categories que hi participen:
- Individual masculí absolut
- Individual femení absolut
- Consolació masculí absolut
- Consolació femení absolut
- Dobles masculí absolut
- Dobles femení absolut
- Individual aleví masculí
- Individual aleví femení
- Individual henjamí masculí
- Individual ben anil femenf
- El juige arbitre scii Guillem Socias. •
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Bàsquet

Club Joventut de Llucmajor

Sènior masculí
Mira ll per a les categories més joves

Guillem Oliver
Foto: C.

Entrenats per l'entusiasta, incombustible Pep Picornell
i amh l'ajut dels tècnics Toni Server i Miguel Martí,
l'equip Senior masculí, esponsoritzat per Destilerias Vidal
se consolida aquesta temporada com un dels millors equips
de la categoria I Autonòmica, ahans anomenada III.

Han acabat la primera fase de la Iliga i han quedat en
tercer Hoc del seu grup, classificats per jugar la fase d'as-
cens.

La idea bàsica es mantenir la categoria awl -) possibil
tats de pujar a II Nacional.

Els jugadors són pràcticament els mateixos de rally
passat i Wells quasi tots vénen de temporades anteriors; són
jugadors [kick al Club i molt conjuntats. Ben avenguts, se-
riosos, en una paraula, gent que no donarà cap disgust ans
al contrari deixarà la pell pel seu equip Iluitant per aconse-
guir la victòria del seu equip. Són bona gent, gent de casa.

L'entrenador pensa que no poden quedar aturats ni tan-
car-se en ells mateixos, situ') que s'ha d'evolucionar cap a
noves tecniqUCS i sempre aprendre a fi de no quedar enda-
rrerits. Els altres equips, els altres clubs, no s'adormen,
fan entrenaments molt forts i practiquen jugades innova-
dores, així que a l'hora d'enfrontar-se en els partits s'ha
d'estar a l'altura de les circumstàncies, i noltros pensam
que hi estan.

És un grup molt competitiu. Els part its en que s'ha per-
dut, ha estat sols d'un o dos punts, això vol dir que la Higa

està molt igualada i s'ha de fer el cap viu. A tots els del
grup hi ha possibi itats de guanyar-los; sols l'equip de La
Salle que es el millor amb avantatge.
- Els jugadors escolten en Pep, fan feina i donen tot quan

poden. El resultat és molt acceptable.
Són: Miguel Martí (aler), Julià Sastre (ales), Tomeu

Sastre (pivot), Tomeu Miralles (base), Dani Linares (pi-
vot), Toni Estelrich (ales), Pep Lluís Taboada (aler), Toni
Llaneres (base), Javi Pérez (base), Damià Ripoll (pivot) i
Xisco Piña (base).

Enhorabona i endavant! •
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ESPORT's 

Notes columbUiles
J. ,Jaume

En aquest mes de gener, el
Club Colurnbàfil Llucmajorer
ha duit a terme un seguit d'ac-
tivitats que tenen la finalitat de
prepara els nostres coloms per
a la temporada de curses que
esta a punt de començar.

Les amollades d'entrena-
ment han continuat i els punts
d'amollada han estat a la ha-
dia de Ciutat. Les aus han vin-
gut des de Palma Nova, Casi-
no i Cala Figuera. A les dues
darreres amollades els nostres
coloms s'han mesclat amb els
d'altres societats el que ha fet
que alguns d'ells no tornassin
el mateix dia de l'amollada.

Les curses de velocitat co-
mençaran la primera setmana
del mes de febrer i el punt
d'amollada sera l'illa d'Eivis-
sa que es troba a uns 140
quilòmetres de la vila. Amb
aquestes amollades començaren l'època de major activitat
per a la nostra societat.

A l'illa d'Eivissa, aquest any, s'ha duit a terme el repart
de trofeus de la Federació Balear. El gran guanyador
d'aquesta darrera temporada columbõfila ha estat el nostre
amic, i gran columbàfil, Llorenç Tomas i Sastre que ten-
guérem el gust d'entrevistar en el mes d'octubre, recordem
els resultats de la seva darrera temporada.

1997.-
2,3,4 Baza, 1,3 Baza; línea Nord 1, 3 Ordal, 1,2,3 Servera;
1,2 Oriola, 1,2 Oriola. 2° Seguretat i 3° Regularitat.
Grup Mallorca: 2° Absolut, 2° Velocitat i 2° Fondo. •
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Entre noltros
Naixements

* Ricard Roig i Crespillo, fill d'Antoni Miguel i Catalina Maria, nasqué el 22-12-97.
* Paula Mójer i Gómez, filla de Miguel i Antònia, nasque cl 29-12-97.
* Manel Garcia i Duran, fill de Josep Cipriá i Araceli, nasqué 1'1-1-98.
* Maria Teresa Alcala i Bauça.filla de Robert i Maria Isabel, nasqué cl 12-1-98.
* Vanesa Ballester i Gomila, filla de Josep Antoni i Margalida, nasqué el 5-1-98.
* Aina Vanrell i Garcia, filla de Josep i Francesca, nasqué, el 6-1-98.
* Anna Isabel Cañada i Honruhia, filla de Carles Lluís i Joana Maria, nasqué el 16-1-98.
• Francesc Alexandre NavaIon i Bagur, fill dc Francesc i Maria Antònia, nasqué el 16-1-98.

Matrimonis
1- Miguel Àngel Gaya Cantallops i Rosa Marina Monje Bustamante es casaren el 20-12-97

a l'església de la Lactancia.
2- Gabriel Nicolau Dora i Llucia Ballester Crespillo es casaren el 13-12-97

a l'església de Ntra.Sra. de Gracia.
3- Gaspar Gregori Terrassa i Mònica López Garcia es casaren el 3-1-98

a l'església de Sant Bonaventura.
4- Benet Gaya Cantallops i Isabel Rodríguez Fernández es casaren el 3-1-98

a l'església de la Lactància.
5- Sebastia Sehastia Garau i Maria Garí Biosca es casaren el 25-10-97 a l'església de Sant Miguel.
6- Àngel Carrillo Bordoy i Catalina Zanoguera Arbona es casaren el 20-9-97

a l'església de Ntra.Sra. de Gracia.
7- Miguel Picó Marcilla i Ascensió Martínez López es casaren el 8-11-97

a l'església de Sant Miquel.
8- Josep Lluís Alvarez Lorenzo i Fatima El Merovani es casaren el 23-1-98 al Jutjat de Pau.
9- Rafel Binimelis Oliver i Catalina Servera Alba es casaren el 19-7-97

a l'església de Ntra.Sra. de Gracia.

Defuncions
Úrsula Clar i Bauça, morí el 13-1-98 als 61 anys.

2- Francesca Escalona i Navarro, morí el I-1-98 als 65 anys.
3- Maria Perca i Boza, morí el 18-1-98 als 81 anys.
4- Francesc Paniagua i Moya, morí el 8-1-98 als 68 anys.
5- Maria Russifiol i Bauça, morí l'11-1-98 als 87 anys.
6- Maria Fuensanta Pachen i Valderrama, morí el 19-1-98 als 87 anys.
7- Francesc Májer i Solivelles, morí el 20-1-98 als 68 anys.
8- Pere Arco i Rubio, morí el 24-1-98 als 51 anys.
9- Jaunie Gomila i Garau, morí el 24-1-98 als 65 anys. •



•Passatemps
Sopa de lletres
10 Obres de teatre

H ACJ EQNFEAX PXBAJDEMDUOCM
O BOQRAVQODJ FX ANJX MA C X UKM
ÇDE O ENGU XOA TA ADNK U X T L WD
AIEHNCOTQUAOVNJBF AC L AOX I
TTO I ADQANJVNDVEADUED TME X
H AJ F RNTODUT BV UT HI R E O AJ A U
CSUKGÇJDXQA VT AVDT F BWEl TV
E OBC ANRQOHI FM NJ SH PO L	 PARR
I RGHMI XTAOP AA CEOV A A POR I S
AOT F NAOKTMDHI MHAF AMT S ME T
O DA J 0Q00QER ME EMDE PU V I SR A
B AEP SEITDOKDHBEAMUUR CME V
TMGDECTTNNS ÇR DSOL E P HMENM
AEQ I DVRS ENV ET LNTI A V F I T A E
RDVE0OUROIBUAHTNTOV PNNEP
TEBLMFAÇÇJO EGOS IF EM T I VT H
QRNEAILCKOAHRRMTECP R ENUA
D GL I L AMO ENS 10 NHDL ADM I HT V
AOVUCBFPAGF PA ZFET AP B VANT
L SRS EPAJBMOCRHLNP T I AHV I A
I SLAJÇOFSCNLRÇBAT AV E I BAP
O ELR E IPEPET AHTSDR UP ANBA T
L TOJ SPRLBAT FCNSAT HT V AI C I
ARL A NAVAHLE DO IT LE TNÇ PES P
D TAR VAZCEAB SAHNUC V A S RÇR A

Solució del mes passat

- Andalusia
- Aragó
- Balears
- Cankies
- Catalunya
- Canaibria
- Castella-La Manxa
- Extremadura
- Euskadi
- Madrid
- Mtircia
- Navarra
- Galícia
- Valencia

A.44 Pes forat4t,
N cl 'es irric•ix.

Hi ha una sentencia popular que diu: "Tendrein una bo-
na Sanitat, Educació, etc. ... quan el Ministre del ram i la
seva família hagin de valer-se dels serveis del pitjor hospi-
tal o de la pitjor escola del país", i una altra que diu "la ca-
ritat ben entesa comença per un mateix".

El Pla Mirall a Llucmajor ha començat pel despatx del
bai le i han acabai els doblers per les obres del consistori
abatis de posar-hi la ho iii  de calor (a l'hivern com un on
baix de la lloca i a l'estiu fresc coin una cama roja)... men-
trestant, al poble, se h aplica l'article 26.

AI carrer Grup escolar, en Iront del non ginms, un tros
de carrer hauria de ser vorera i és un fangar, pel qual cada
dia hi passen desenes de nins i de pares, però a aquesta es-
cola el "Ministre" local no hi té cap fill. Aquí no hi ha Pla
Mirall.

Al carrer Major, entre el carrer de Ciutat i el de Pere A.
Mataró, hi ha una voravia per on diiriament, una dona ma-
jor i cega, ha de passar per caminar una mica i/o per anar a
dinar a casa del seu gcrint; però per agues' lloc no hi pas-
sa cap ccc dc la família del Ministre de la "Vellesa i el
Ben Estar Social". Aquí... no hi ha Pla Mirall. •



c&$1

LLUC

¿St At Lit 	

1/4	

Medicina General (lgualaton)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

AnMisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparadora

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

Onfermeria)

Clínica Dental
Ortodkcia

Implantologia
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
RA. Radiologia

Podologia

ITUEIT ZL UME AL
Ronda Migjorn, s/n - Tels. 66 01 40 1 66 00 41

RENAULT
EL PLACER

15EVIVERIOS

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

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

MEDYTEC - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI - L'ALIANÇA - WINTERTHUR

Plaça d'Espanya, 56 - Tel.: 12 00 64 - Fax: 12 04 26 (Llucmajor)



Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.
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Ctra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

UN (OCHE DIFERENTE

Seat Compartir un frontal, las ntotorizaciotws ), algunos acabados

no significa que estemos ante vehículos idénticos. La filosolla,

el público al que va dirigido)' su versatilidad y empaque,

convietlen al Córdoba

en una opción para

aquellos que

necesitan espacio

a buen precio.
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S. L. Ronda Pollen!, 26 - Te/. 66 0 1 70
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THE POWER COMPANY
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Trace
ENGINEERING

Energia Solar • Aereo Generadors • Grups Electriigens
Convertidors • Automatismes Electrònics a la seva mida




