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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

4Editori al

Les obres del Pla Mira11
- A la it les obres del tan embombat Pla Mind I han arribat a Llucmajor ¡tint)

una inversió dc més d'un centenar i mig de milions de pessetes, corresponent la
part gruixuda a s'Arenal. La localitat turística afronta idò, un rentat de cara a la
majoria dels carrers empinats que veuran ampliats i embellits les seves, fins al
moment, inexistents voravies. Les obres finalitzaran quan arribin les primeres
onades de turistes de veritat (l'anomenada temporada alta), ja se sap que durant
la temporada hi vernenca s'Arenal penja el cartell de tancat, amb l'excepció de
les habituals expedicions de l'Inserso. Són mesos en que els hotelers apro !item
per reformar les instal.lacions i, en aquesta ocasió, li ha arribat també el torn als
carrers. Primer fou la primera línia del litoral i ara ho seran les vies urbanes.

Menys sort, segons es mid, per a s'Estanyol i el passeig marítim (l'es Lio-
bets que, de moment, queda en llista d'espera el projecte que unira el nucli Ilue-
majorer amb sa Ràpita. Aquestes obres es realitzaran de manera conjunta amb
Ia instal.lació de les canonades de conducció de les aigües residuals de son
Biel() tins a la planta depuradora ubicada al terme de Campos. En aquesta oca-
sió, ha imperat la coordinació i també la previsió. Només hagués faltat, com ha
esdevingut sovint, que un cop concloses les obres del passeig, arribassin les ex-
cavadores per obrir síquies i col.locar les canonades.

Però el Pia Mirall també arriba a Llucmajor, amb cl projecte de canviar l'en-
rajolat de la plaça'd'ESpanya, tradicional emplaçament del mercat de fruites i
verdures els dimecres, divendres i diumenges. Les obres, que segons els res-
ponsables estaran acabades abans de Santa Candida, afectaran al cor de la ciu-
tat. Justament aquestkemplaçament i el futur mercat aclaparen l'atenció i la cu-
riositat dels ciutadan. No manquen els comentaris argumentant clue les obres,
a punt d'iniciar, poden ser l'excusa per suprimir d'una vegada el tradicional em-
plaçament del mercat. De moment, no passen de ser suposicions arriscades i el
batle i els diferents membres de l'equip de govern municipal reiteren que, des-
prés de l'obligat parèntesi de l'execució del projecte, els placers continuaran a
plaga, i que les noves rajoles han estat triades tenint en compte que hauran d'al-
bergar els llocs i les parades dels placers.

Si no hi ha imprevists, Llucmajor acabara el 98 amb un important rentat de
cara. Tots els ciutadans estam a l'espera dels resultats de tan important inversió
que incidira tant en el litoral com en el mateix centre de la ciutat. No obstant
això, primer arribara el purgatori d'unes obres que incidiran de iórma important
en la rutina diaria de la ciutat. Esperam, i confiam clue les molèsties s' ho paguin,
tenint en compte que els Ilucmajorers han manifestat la seva opinió: volen els
placers a la plaça. •



Plenari de l'Ajuntament (23-11-98)
Una sessió curta i intranscendent

A.Tomàs

- Els pocs temes contemplats a l'ordre del dia del plenari ordinari celebrat
per l'Ajuntament de Llucmajor, varen ser aprovats per unanimitat, referits a la
venda de solars del Polígon industrial de son Noguera, una subvenció a l'Asso-
clack') Llucmajor Televisió i una convalidació de despeses, que, de manera sor-
prenent, no va tenir objeccions per a l'oposició, tal vegada per l'absència per
malaltia del portaveu del PSOE, Antoni Garcies i va ser retirat per a major es-
tudi el tema de l'ordenança municipal reguladora de la possessió de cans.

En el capitol de precs i de qüestions, Antoni Llompart, portaveu del PSM, va
demanar per al proper any que els organitzadors de Sa Rua facin desfilar en da-
rrer lloc les comparses clue vagin acompanyades de cavalls, per evitar que els
excrements que, inevitablemenrdepositen els animals, embrutin la resta de par-
ticipants. I Antoni Gamundí, del PSOE, va demanar sobre l'arranjament dels ca-
mins veinais i la manca de neteja dels carrers de la ciutat, a la qual cosa va con-
testar el bathe que, per als camins rurals hi ha 42 mil ions destinats, de l'actual
pressupost, i pel que fa a la neteja de carreres, es fa tot el possible amh el per-
sonal disponible per a a aquesta tasca, amb la intenció de la compra (F una ma-
quina per tal que efectuï aquesta neteja, amb més rapidesa i eficacia. •

LOCAL

Plenari extraordinari (16-11-98)
Sis al.legacions al DOT

Llucmajor ha de tenir un tracte diferenciat
Arnau Tomàs

- En dos plenaris de caracter extraordinari celebrats di-
Iluns, dia 16 del mes de febrer, amb dos punts a l'ordre del
dia, el primer es va aprovar per unanimitat en condemnar
l'atemptat terrorista comès el propassat 30 de gener a Se-
villa, i el segon, en presentar varies al.legacions a les di-
rectrius de l'Ordenació del Territori (DOT). El batle Gas-
par Oliver, en Ilegir les al.legacions transaccionals, va ex-
plicar que:

"Es consideren improcedents les previsions de les DOT
pc] que fa al tema que el terme de Llucmajor, que es troba
englobat dins del denominat PIP de la Badia de Palma-
Costa dc Ponent, referit a les Àrees Homogènies per a
l'elaboració dels Plans Territorials Parcials o dins el que

PERRUQUERIA
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s'anomena Gran Palma, referit a les propostes de desenvo-
lupament urbà... no fa falta posar de relleu, per evident, que
Llucmajor, per la pròpia identitat territorial, a més cle raons
paisatgístiques, socials i d'altra índole, ha de tenir un trac-
tament totalment diferenciat dels municipis Iiinftrofs, sen-
se perjudicis que, en qüestions supramunicipals clue supe-
rin el propi ambit, es duguin a terme actuacions puntuals
que haurien de referir-se a qüestions concretes, evitant la
centalització en zones artificialment denominades. No hi
ha cap dubte que, si es manté l'actual previsió del capitol
10 de la DOT, referida als equipaments, podria constituir
un impediment per tal que el municipi pogués beneficiar-se
de la instal.lació de dotacions i d'equipaments i serveis
públics en general, l'assentament dels quills no hi ha dub-
te que redundarien benefici dels mateixos habitants. No es

pot admetre, per tant, que el nucli de
Llucmajor no sigui considerat un centre
urba i d'equipaments d'escala supra-
municipal i insular".

Aiximateix, per unanimitat, es
va acordar aprovar les al.legacions A i
B formulades pel PP, referides a la re-
fundació del text del DOT perquè re-
sulta excessivament extens, ambigu i
inconcret, que en la practica pot crear
molts problemes. Tampoc no s'estimen
adients les referències a la protecció del
medi natural, per entendre que aquestes
previsions poden resultar con trapro-
duents en arees de salvalguarclar i pro-
tegir els valos paisatgístics i ecològics
de [ilia i per evitar que es pugi produir
el fenomen Myers. Traslladar el inodel
massi heat de la costa a les zones de
l'interior, comporta rises potencials
molt alts.

Per a la majoria del PP-ASI, i
en contra de l'oposició PSOE-PSM, es
varen aprovar les al.legacions formula-
des pel PP referides als teilles següents:

- La desclassificaciô del sòl un-
banitzable, ja que la seva regulació augmenta la insegure-
tat jurídica clue s'estén a tots els urbanitzables programats
i es pot convertir en una arma que torna i, lins i tot, l'efec-
te pot ser contrari del que es pretén, ja que, sense garantir
Ia protecció en un futur més o menys immediat dels te-
rrenys, això pot generar conflictes en cadena que poden
arribar a esdevenir elevades indemnitzacions que tots els
contribuents hauran de suportar, per la qual cosa ha de
quedar perfectament aclarit que part del territori pot ser
ubanitzat i que una altra part n'ha de quedar exclosa i evi-
tar contribuir a una cerimônia cie con fusió que, a qui menys
beneficia es als ciutadans. També es va afegir que tota la li-
losofia de les DOT es refereix i descansa sobre inclicadors
mediambientals i ecològics i  es nota a faltar una matriu
ponderada on s'expressi la realitat econômica i social de
tota la eomunitat. •
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Inauguració del local
de l'Associació "Els Padrins"

El passat 13 de febrer es va
inaugurar el local de la nova As-
sociació de Majors "Els Padrins"
situada en el carrer de Sa Font.
Assistiren a l'acte la presidenta
del CIM, Maria Antônia Munar,
el batle de Llucmajor, Gaspar
Oliver i el secretari general del
PSOE, Francesc Antich.

Maria Antònia Munar, en la
seva intervenció va dir que els
padrins havien fet possible l'estat
de benestar que tenim avui i per
això les institucions ara volien
ajudar a aportar més benestar a la
3a Edat. •

El PSM recorre el nomenament
del Jutge de Pau

F. Verdera

El grup municipal del PSM a
l'Ajuntament ha presentat un recurs
contenc iós actin inistratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Bale-
ars contra el nomenament del jutge de
pau de Llucmajor.

La decisió dels nacionalistes es
basa en les presumptes irregularitats
detectades en els tràmits administra-
tius previs al nomenament. "Greus
equivocacions en l'exposició de la
convocatèria i en la informació al pa-
bl ic podrien haver impedit que possi-
hies candidats tenguessin coneixe-
ment de la convocatòria", segons els
nacionalistes.

El PSM afirma que "aquesta és la
segona ocasió que l'Ajuntament omet
ttitmits essencials en el procediment
previ a l'elecció del jutge de pau.

Fa tres mesos, el procediment ini-
cial va sofrir ja una aturada obligada
per la no publicació de la convocatò-
ria en el BOCAIB".

El portaveu nacionalista, Anton i

Llompart, afirma que "la incompeten-
cia de l'Ajuntament a l'hora de seguir
els tn'Imits legals establerts contrasta
amb la determinació del grup de go-
vern (PP-ASI) al manifestar amh ex-

cessiva contundencia les seves pre-
ferencies per un dels candidats: Ma-
teu Monserrat, fins ara viccpresident
de la junta local del PP". •



1.1 /CAM
eu IRSE1TRtA

ftoe 66gil BS IIICV111111

Viajes

j(aloki,s.a
G.A.T 687

OFERTES
ESPECIALS
SETMANA

SANTA
CIRCUITS

PER EUROPA 

CI. Maria Antònia Salva, 38
Tel. 44 22 50 • Fax. 44 11 10

	
S'ARENAL

LOCAL

Nascuts a Llucmajor l'any 1948 - Quintos l'any 1969 - Cinquantins l'any 1998

G. Oliver
Foto Fermin

Alguns ja els han l'et els cinquanta anys, altres els faran
al I larg d'aquest any. Ho volgueren celebrar i es reuniren

enrevoltant les taules d'un dinar de germanor al restaurant
Es Pou de Lloret; i després una estona de ball i animada
tertúlia. Com cada any excel.lent organització a cIrrec de
na JerOnia Taberner i na Maria Mataró. Els quintos cedei-
xen l'iniciativa a les dones i d'aquesta comoditat n'han fet
costum.

Enhorabona a tots i a totes. No ho pareix que tengueu
mig segle. •

Comunicat de
la Confraria de Penitents

de la Joventut Seràfica
Pau i Bé

La Confraria de Penitents de la Joventut Selitfica del
nostre poble, que enguany complirà 52 anys, i que sorgí
l'any 1946, per obra del P. Sebastià Amengual 1.0.R., de
l'amiga i brillant en el seu temps associació de la Joventut
Seràfica, vol fer saber a tots els seus confrares i simpatit-
zants que celebrarà, si Déu ho vol, la seva Assemblea Ge-
neral anual diumenge, dia 15 de març vinent. El lloc serà el
Convent de Sant Bonaventura, després de l'Eucaristia de
les 11 h.

La Junta Directiva espera Eassistencia i el supor( de-
sinteressat de tots els confrares, an+ la final itat de conser-
var i millorar cada vegada mes ambient de germanor
franciscana entre tots durant gran part de l' any i no I101111

per Setmana Santa. •

Moltes gràcies

La junta Directiva.



Miguel Rayó i la Regidora de Ca llara, Aniania Sailer

Maria Antònia Salvà,
o la meravella de cada cosa

Coloma Julià

El passat 6 de febrer cs va cele-
brar a la Sala d'actes de l'Ajuntament
Ia commemoració del 40è aniversari
del traspts de la poetessa Maria Antò-
nia

Va obrir l'acte la regidora de Cul-
tura i després Mateu Monscrrat va Ile-
gir les paraules de presentació del
conferenciant escrites per Jaume Oli-
ver, on es posava de manifest que la
poetessa de l'Allapassa era conside-
rada una part important de PI:inima
col.lectiva Ilucmajorera i que Miguel
Rayó era l'autor d'un bon grapat de
I libres adreçats a un públic juvenil i
caracteritzats per un estil directe i ex-
pressiu, d'una exquisida sensibilitat i
amb una gran in fluencia del paisatge.

Miguel Rayó es va centrar en el
tema anunciat "Maria Antònia Salvà,
o la meravella de cada cosa" i ens va
dir que la poesia de Maria A. Salvà
era una poesia singular, popular, per-
que l'autora tenia la capacitat de tro-
bar la bellesa clins les coses més hu-
mils, més petites. Pertanyia a una es-
cola de poesia molt grandiloqüent,
però ella preferia les coses senzilles:
els ocells, les feines del camp, les
plantes boscanes...

La natura Ii proporcionava im-
pressions, sorpreses, sense cercar-les;
tenia la capacitat de meravellar-se.
"El paisatges dins Pobra de Maria A.
Salvà era mes actor que escenari, mes
dinunic i real, mes viu i simhOlic.
Etic per si mateix, més moralitzant o
all içonador".

Miguel Rayó va manifestar que
molta d'obra de la poetessa de l'Alla-

passa es podia Ilegir des d'una pers-
pectiva ecològica, moderna. Era una
ecologista abans d'hora, i en realitat
tots els estudiosos de la seva poesia
coincideixen en el valor de classicis-
me i modernitat, pel fet de poder ser
llegida a qualsevol epoca amb la pers-
pectiva de l' època en que es Ilegeix.
Preferia l'espontaneïtat al valor for-
mal, i el moviment més que l'equili-
bri. Dins la seva aparent senzillesa era
una poetessa arriscada, amb una gran
preocupació per la natura. No tenia
una obsessió pel paisatge, no contem-

playa perquè si, sin() que esperava la
sorpresa que Ii oferia la natura a cada
passa.

En Miguel va captar l'atenció del
públic assistent perquè va fer ús de
les seves pròpies característiques,
anunciades a la presentació de Jaume
Oliver: una exquisida sensihilitat,
amarada d' un profund humanisme. •

expert ELÈCTRICA
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LOCAL

S'Arenal
Foc i fum i més noticies
del Club Nàutic Arenal

Tomeu Sbert (text i fotos)

- Un incendi produït en un taller d'embarcacions al
Club Nautic va ser la notícia negativa del mes. Els mals
materials foren quantiosos, motors emmagatzemats i altra
maquinaria va resultar cremada pert) la intervenció dels
bombers i altres forces públiques feren que el foc fos con-
trolat abans que no es produís més destrossa.

En un altre ordre de coses hem de dir que el president
de l'esmentat club, Joan Vich Llompart, prest acabarà el
seu manament ï, encara que ell manifesta que no té ganes
d'optar a la reelecció, segons in formacions rebudes per a
aquesta revista, ens ha donat a entendre que és quasi segur
que repetirà quatre anys més. En cas que no fos així, hi ha
una alternativa preparada, seria presentat com a futur pre-
sident Antoni Galmés Canyelles, actual viccpresident i fill
del gratament recordat ex-president Antoni Galmés Riera.

Pesca

El passat dia 27, la secció de pesca presidida per An-
dreu Frontera va celebrar un sopar de germanor amb l'en-
trega anual de trofeus, el presidiren autoritas civils i es-
portives, encapçalades pel batle, Gaspar Oliver, i el presi-

dent de la Federació Balear, Mateu Bauça.

Embarcacions

La badia arenalera, cada cap de setmana, acull un bon
grapat de veles blanques. Es tracta d'embarcacions que
lluiten cercant el triomf en competicions organitzades pel
mateix Club Nautic. I el proper mes d'abril, regates d'ex-
cepció: proves corresponents al tradicional "Trofeu Prin-
cesa Sofia" que cada any té per escenari les poètiques ai-
gües blaves palmessanes i arenaleres.

Parlem del certamen poètic

El mes passat anunciarem el "II Certamen Poetic" or-
ganitzat per la revista local "S'Unió de s'Arenal - , patroci-
nat per "Sa Nostra" amb la col.laboracio especial dels
Ajuntaments de Llucmajor i de Palma. Un bon nombre de
treballs ja han estat presentats al concurs i el termini d'en-
trega sera dia 1 d'abril. Jo sabeu que tothom hi pot partici-
par.

El jurat qualificador sera format per Mateu Monserrat,
Gabriel Jailer Manila, Maria del Carme Roca, Pere Gil, i el
rapsoda Jesús Reboledo. President i secretari, respectiva-
ment, Jaume Alzamora i Bartomeu Sheri. aquest dos amb
veu perú sense vot. Hem d' afegir que I habitual recital
poetic arenaler, enguany constara de dues vetlades, els dies
17 i 18 d'abril, al vespre i hem de dir també que aquesta és
la novena edició.

Noticies breus

Rafael Gómez Ilinajosa, ex-preside ill
del UD Arenal, la Regidaria de Turisme

i el Pia Mirall.

- L'equip fubolístic de la UD Arenal, dart -eminent ha
pres una direcció negativa, com és perdre partits, de ma-
nera continuada. Per ara, l'equip es troba en Iloc de pro-
moció... per descend ir.

- El que sí ha funcionat d'allò millor aquesta tempora-
da es l'equip de basquet que presideix Guillem Boscana.
Continua jugant els partits de casa al Poliesportiu Toni
Servera.



Imatge del carnaval arenaler. Molt de pfiblic al l'asseig Miramar.

- Jan Ullrich, guanyador del "Tour de France" de l'any
passat, ha estat hostatjat a l'hotel San Diego, i es prepara
per les carreteres de Mallorca, amb vistes a repetir la pro-
esa.
L'acompanyaven els altres components de l'equip ciclista
Telekon i l'entrenador, Peter Becker.

- El "Carnaval Platja de Palma" (Llucmajor i Palma),
en la seva XXII edició, fou tot un èxit en participació, or-
ganització i milers de persones presenciant la vistosa des-
filada, des de son Verí a la Plaça de les Meravelles. "Sa
rueta" i "S'enterrament de sa sardina"
també constituïren manifestacions fes-
toses molt celebrades.

- Des de fa tres anys, importants
grups financers pretenen comprar
Aquacity. Aquest hivern, també.

- La temporada turística, en general
a la nostra zona, per a aquest proper es-
tiu, es presenta d'allò millor. Des de
l'associació d'hotelers que presideix el
Ilucmajorer Miguel Vidal ens donen
notícies del tot favorables.

- Morí sor Mercedes Bauçà Estare-
lias, unauna monja que era tota una institu-
ció a s'Arenal. Ella, en la tasca d'en-
senyament als nins petits ja duia tres
generacions. Que descansi en pau.

- L'Ajuntament de Llucmajor ha
denunciat davant la Fiscalia de Balears
a l'empresa promotora de la urbanitza-
ció sa Torre -Això, a causa d'incompli-

ment, segons diuen, del pla aprovat el 1993.
- En el "Bar Recreativo" del carrer Berga hi ha pen . ja-

des significatives fotografies de l'Arenal primitiu. Molina
Campuzano, un Arbitre de futbol, aficionat a les imatges
antigues, és el principal promotor. Nostàlgies per a molta
gent.

- La majoria d'equips de "petanca" arenalers, aquesta
temporada van aconseguint classificacions capdavanteres.
Alguns amb ascens, quasi assegurat, de categoria. •
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LOCAL

Cent milions per millorar
la imatge de s'Arenal

Francesc Verdera
Fotos: C..itd4i

- Les obres del Pla Mirall, amb
un pressupost superior als cent
milions de pessetes, s'executen
segons el ritme previst en dite-
rents carrers de s'Arenal i estaran
acabades abans de l'inici de la
temporada turística alta, això pro-
piciarà que el nucli costaner de
Llucmajor presenti una cara nova
el proper estiu.

Concretament el Pla MiraII
compren la remodelació dels ca-
rrers Terral, Balears, Sant Barto-
meu, Berga i Gran i General Con-
seil amh una partida de més de 95
milions de pessetes. Aquests ca-
rrers seran millorats amb noves
voravies, amples, nou enllumenat
públic, plantació d'arbres i altres
elements d'embelliment. El carrer Marineta enllaçarà la zona de Llucmajor and) la de Palma.



Les obres del Carrer Sant Bat-tamer' finalitzaran el mes de mail:

Carrer ,Sant Barlonieu.
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Les obres del carrer de Sant Barto-
meu es troben a la recta final. La via
principal, enllaç amb l'enclau hoteler
del nucli Ilucmajorer, formara un con-
junt amb la zona superior, prèviament
remodelada. Les voravies de l'empina-
da costa que comença davant del club
nàutic han estat dotades d'alguns trams
escalonats per tal de salvar el desnivell
tan pronunciat i per permetre la ins-
tal.lació de parterres ajardinats. A
s'Arenal l'execució del Pla Mirall es
completa amb la remodelació de les vo-
ravies del carrer de Sant Cristòfol, amb
un pressupost de quasi nou milions de
pessetes.

També es destina una partida de I 8
milions per a la construcció d'un pas-
seig marítim a la zona d'es Llobets, que
connectarà s'Estanyol amb sa Rapita de
Campos. Les obres encara no s'han co-
mençat, perquè estan pendent de la per-
tinent autorització de Costes. En reali-
tat es tracta de dos projectes per executar simultaniament:
el passeig marítim i la conducció d'aigiles residuals de son
Bich").

Les obres de la Plaça d'Espanya
començaran a finals de març

- L'inici de les obres d'embelliment de la Plaça d'Es-
panya esta previst per a finals d'aquest mes de març o a co-
mençaments d'abril. En aquestes dates ja s'ha complu el
cicle de celebracions festives i populars; encara no s'ha de-
cidit la ubicació del mercat dels dimecres, divendres i diu-
menges ja que l'emplaçament del mercat de fruita i verdu-
ra ve condicionat pel mercadet ciels divendres i l'opció
millor col.locada passa per resituar els placers a la•zona
d'es Born.

El pressupost de les obres de millora de l'enllumenat
públic i embelliment de la plaça supera els I 8 ni i lions de
pessetes. •

L'enllaç del carrer
Marineta, en la recta

final
- L'obertura del carrer Marineta de s'Arenal de Lluc-

major, que enllaçarà amb el carrer Cannes del vefnat
municipi de Palma, es troba en espera que els propie-
taris afectats acabin les obres de les vivendes incloses
a la reforma.

Després, l'Ajuntament de Llucmajor executara les
seves actuacions en el nou vial, el principal objectiu
del qual es millorar les comunicacions entre ambdós
municipis que, actualment només es troben comuni-
cats mitjançant la carretera Militar i el carrer Miramar,
aquest darrer amb circulació restringida en la primera
línia de la platja. •



LOCAL

Carnaval
a Llucmajor

Rua

Enterrament
del Carnaval

Guillem Oliver
Fotos: C. Julia

Gran quantitat de carrosses i com-
parses, tothom hen disfressat, desfila-
ren pels carrers de Llucmajor amb
l'animació, ganes de bulla i alegria
pròpia dels darrers dies.

Floretes, dimonions, moros, pira-
tes, senyors, senyores, ninets i nine-
tes, tots de colors vistosos, mecanics-
xapucers, mariatxis, pallassos, els jo-
ves del centre Migjorn d'educació es-
pecial, la Gent Gran disfressada de
tots colors, Associacions d'alumnes
dels diferents col.legis i guarderies,
tots posant el seu especial to i la seva
gracia. La banda de cornetes tam-
hors posava el seu ritme caracterís-
tic, tots disfressats, jo diria que
d'egipcis o cosa

Ah! i els revenets, encertada
ocurrència del grup de hall de bot Ai-
res del Pla, dirigits per Pedro Antic.
Tenha notícia que a Ciutat aconse-
guiren un 2n pre mi. En horahona a
ells i a tots els participants que, per
unes hores se volgueren distreure i
entretenir a sí mateixos i als altes.

El dimarts, darrer dia, la gent de
l'Obra Cultural Balear, totalment de
dol rigorós, va procedir a passejar el
ja condemnat Carnaval i ii pegaren
foc a plaça; Ilavors enterraren les
cendres. Aquest va ser l'últim acte
dels Darrers Dies.

Fins l'any que ve si Déu ho vol!
•





Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador

podreu veure a

MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que

no hi manqui cap detall: banyera,

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

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

somniar.

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



Janine Serra, rector de la Parròquia.

Boutique   

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, ri9- 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971172 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

LOCAL

Quatre mots 
Jaume Serra, coordinador dels actes
del "750 Aniversari de la Parròquia"

Coloma

Què s'ha de celebrar?
La restauració oficial del culte

catòlic a Mallorca ja existent, se-
gons alguns historiadors, des del
s.I.

Amb la Bulla del Papa limo-
cenci IV, publicada a Lió a petició
dcl Bisbe de Mallorca el 14-IV-
1248, es restaurava l'Església
Catòlica a Mallorca.

Amb aquest document es tan-
cava el període de provisionalitat
despres del triomf del Rei JaLIMC

I.
Potser el més important

d'aquest document, seria la prime-
ra divisió administrativa de l'Illa
després del canvi de la cultura mu-
sulmana a l'occidental-cristiana ja
nue durant segles el mot Vila i
Parròquia ¡Oren sinènims.

Celebram els 750 anys de la
publicació de la

Com s'ha planificat?
Amb el Consell de Pastoral

Parroquial ;Arribarem a la conclusió que la celebració
d'aquests 750 anys no podia restar tancada dins les quatre
parets del nostre temple sinó que havia de ressonar dins
tota Pamplaria de la nostra Ciutat.

Programarem una reunió on s'havia convidat moltes
persones (ajuntament. comunitats educatives, entitats so-
cials, mitjans d'informació, grups polítics, etc.etc.).

La resposta fOu extraordinaria i l'interes que hi posa-
rem encara mós. Presentats cls objectius i escoltades totes
les aportacions agruparem la gent en comissions: cultura,
mitjans d' inlOrmació, obra social, escoles, camins de Gra-
cia, pastoral. Es d'admirar com es treballa i com, units pc]
mateix objectiu, s' ha format una vertadera pinya.

Hi ha altres Parròquies a Mallorca que es troben
en aquesta situació?

Sí, segons la mateixa Bul.la, a més de la de Sant Mi-
guel de Llucmajor, n' hi ha vint-i-nou a la part lOrana i
quatre a Ciutat.

Quan començaran les celebracions?
Per acord de la Permanent l'obertura sera, si Déu ho

vol, el proper dia 20 dc marc de 1998 a les 21 h al Teatre

Recreatiu.
Emmarcaran musicalment aquest acte la Banda de

Música i la Coral "Amies de la Música".
Des d'aquestes línies CONVIDAM TOTHOM. •



OPINIÓ

/Quaderns de
Fum Major

Ex-alumnes, espArecs i paperins.
Miguel Carden

A nib paperins i espárecs ha passat, massa primaveral,
Febrer. Avui mateix, aquest primer de Marc; que escric, ha
estat dia de feinejar mániga curta, de començar a pensar
que quan Març maigeja, Maig marceja, o que així era, al-
manco, abans de rescalfament de l'atmosfera a cop de
rums, de cotxes sense alternativa i autopistes en suposito-
ri.

* * *

Llucmajor ha sortit a tota plana publicitária amb des-

cafeYnat i premi d'un milk> de pessetes als diaris d'aquí i
pareixia l'anunci d'una teleserie, que ara mateix po-

(Vein comencar a imaginar, perú sempre em surt, mentre
em deman qui faria de Rabasco i qui d'Oliver, niés coin u n
grapat d'episodis d'humor negre i esperpent, amb diálegs
de besucs a les plenáries, o amb les tintes fosques d'una
trama policial, amb interessos urbanístics, carrers oberts a
I' impensada, clubs nkitics per força, camps de golf d in-
teres social i autopistes clandestines.

* * *

Dies de trui domestic i moments robats per Ilegir ma-

lencènics, delicats, quasi insassequibles, poetes portugue-
sos, o, com ara, escoltar la líquida i contemporánia guitarra
de Bill Frissell. Procur que no m'esquitxin els mals ende-
mics de la política local, que alguna cosa deuen tenir a
veure amb les cròniques malures de la nostra societal. Hi
pens ara que, Espafiavabien. Fraga ha enviat els antidistur-
his a apallissar artistes que protestaven per la destitució de
Ia directora d'un museu, i per aquí multen ecologistes que
es manifesten contra Mates i la'balearització que no cessa.
Són coses del caciquisme de sempre, del franquisme amb
corbata europeista, de l'entendre la democràcia com a pu-
ra coartada, com unes formes que s'han de torejar en la po-
lítica rebaixada a Iluita sense escrúpols pel poder, sense
més finalitat ni mania. Coses que no ens sorprenen als qui,
a Llucmajor i a tants d' altres indrets de Mallorca, sabem
quin concepte de la Ilibertat (l'expressió, del debat de-
mocrátic, i de l'exercici patrimonialista del poder s'usa.

* * *

Es part del sobrepreu de viure a Mallorca aquesta fi de

mil.leni, de ser mallorquí, Ilucmajorer, i voler-ne exercir
sense empegueir-se massa. Sovint m'ho deman si te enca-
ra cap sentit, ara, aquest temps de satèl.lits i Internet, dc la
velocitat i el llogaret-mercat planetari, això de dir-se, de
ser, i exercir-ne, Ilucmajorer.

El poeta i premi Nobel irlandès Seamus Heaney, ciu-
tadà de la república de la consciencia i d'una pátria tortu-
rada per segles de tragedia i injustícia, d' invasió i miseria,
ha escrit sobre aquest tema, cies del punt de vista de la po-
esia, que no em sembla tan distint del punt de vista de la vi-
da. I ho ha fet dibuixant dues vies de sentir o manifestar
aquesta relació d' identificació, de pertinença, a un Hoc, a
un espai, a la comunitat que l'habita. Una, passa per la im-
mediatesa i s'estableix directament atilt) la natura, amb el
paisatge i les figures. L'altra, passa per la consciencia del
Ilast de memória, del pòsit cultural, històric i mític que,
amb el temps, els homes han anat elaborant sobre aquest
paisatge, sobre la pròpia comunitat. Un veuria els blaus cie
la garriga, les mil i una formes i colors del paisatge, l'esclat

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets
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renouer dels estius arenalers... l'altre recordaria en mirar-
ho històrics de bruixes o bandejats, de filoxeres o gegants,
de reis morts on ara creixen els xalets, de picadors o or-
questrines pioneres... Són, certament, extrems entre els
quals caben moltes situacions mitjanes, però són dos eixos
ben vAds per començar a traçar mapes. Heaney parlava,
d'altra banda, de poesia, que es un dir extrem i radical.

Certament, a aquesta visió no esmenta una altra possi-
bilitat que avui trobam a cada passa: la d'aquell per qui
acabar a un indret no passa d'un atzar, geogràfic o bu-
rocràtic, purament utilitari. I certament no es pot parlar
avui d'aquestes coses sense tenir-ho en compte, perquè es
una realitat que, com a tal, exerceix el seu pes sobre el
món, sobre el nostre món.

* * *

Malgrat tot, no he deixat de pensar que entre estar em-

padronat, o viure, o tenir un xalet a Llucmajor i ser Iluc-
majorer hi ha certes diferencies, pot ser subtils, però es-
sencials. Segurament, a la Ilarga haurem de concloure que
hi ha moltes maneres de ser Ilucmajorer; pet-6 el que vull
subretxar ara es que, si existeix això, te molt a veure amb
la memória. Es la memória cl que atorga als Hoes gruix
d'experiència i escalf humit, la que ens hi lliga. La memó-
ria col.lectiva, es a dir una cultura, si voleu venial i minsa,
i més avui que les distúncies no existeixen i l'aïllament de
fa només una o ducs generacions ha passat a ser considerat
sovint poc tries que una anècdota antiga, batalletes de pa-
drins. Però es aquesta memória el que ha dibuixat els per-
fils complexos d'una relació: veils rituals compartits any

rere any, una certa moral del conviure, amb les seves gran-
deses i miseries, una relació especial amb un territori es-
devingut paisatge, humanitzat, poblat de paraules i presèn-
cies, d'ecos i de somnis. Hi ha, així, i potser hi es en de-
cadencia, clivellant-se i desapareixent, mes per el i minació
que per una substitució equivalent, una cultura Ilucmajo-
rera que donaria raó de com han arribat aquí les onades de
Ia história, de com s'hi ha materialitzat la singularitat hu-
mana: llegendes de gegants, bruixes i columnes d'or al cor
de les muntanyes; de valerosos batles, bandolers, la  Bata-
lla, i En Justo i en Tello, i En Pere de Son Gall...; i els si-
lencis de la guerra, els malsnoms de sabaters, la Processó
de l'Encontrada, Maria Antònia Saivà, els trencadors de
s'Arenal, els pastors de la marina, el Bisbe Taixequet i es
Coix Carro, la Creu de les Dones i la Creu dels Gegants (i
la Creu dels Comunistes!)... una pluralitat de referencies
que, en la mesura que eren compartides per un grup
en dibuixaven la fesomia: la dibuixen encara? o en quina
mesura? o que ocupa el seu lloc, tret del que mana Tele-
sinco? I precisament ara, que el Gran Germà Mercat ens
uniformitza i aliena, ens avicia amb esquers de l' ham que
enš esclavitza, indefensos ciutadans súbdits amb tarja de
credit o perspectiva d'atur i mobilitat laboral, amb Ines
deutes que drets, amb mes capricis publicitariament man i-
pulats que rigor crftic; precisament ara, crec que aquest
gruix ens pot ser ben útil i necessari en l'empresa de so-
breviure com a persones, amb certa dignitat de vida, i l'es-
pai de diferencia que aquesta vol i estima...

* * *
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Instal.lacions 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
Llucmajor
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OPINIÓ
Aquesta memèria comuna nomes existeix entrunye-

Ilant-se amb un altre nivell: el de la memòria personal i ge-
neracional. Una i altra es nodreixen i sustenten mútuament.
Aquesta es la que ens fa de pont i vehicle, de baula per ad-
herir-nos a l'altra. Perquè, finalment si ser llucmajorer es
res, es essencialment un fet compartit i autobiogràfic. D'on
es desprèn que aquesta cultura que esmentava existira en la
mesura que, per I' ensenyament escolar, per l'educació fa-
miliar o de la societal en general, a cada ambit del viure,
s' incorpori a la vida i l'experiència de cadascú. Si  això es
així, o en quina mesura i quines són les assignatures pen-
dents i salvables, són ¡litres figues del mateix paner que
deixarem per un altre dia.

Perquè ara volia parlar d'aquest ambit de la memória,
el més personal, immediat i Intim. També aquest dóna
gruix i dimensió a aquesta relació peculiar que marca la di-
ferència entre ser d'un lloc que anomenes teu, el teu, i no-
més viure-hi. D'aquesta manera tresc els carrers de la vila,
gir els fulls del nostre particular calendari parl poc de les
festes municipals o locals- i no pue evitar girar les pagines
de la pròpia autobiografia.

* * *

Es mal de fer no pensar-hi, ara mateix que ens acabam

d'aplegar, com ho feim des de fa uns anys, i enrevoltant
unes bones sopes de peix i unes costelletes memorables
sortides de la cuina de Gracia, un bon grapat dels qui, fa
vint-i-cinc anys bons, érem al.lotots de catorze anys que es-

tucliaveni batxiller als frares. Doblegam el cantó dc la qua-
rantena i els malsdecaps són nies i de nies gruix que so-
breviure a aquell resclosit autoritari i magrenc, i no ho es-
cric per aquell perfum de guix, tinta, !lapis, esborradora,
suor i pa amb sobrassada per berenar... Fruits d'aquell
temps frontener entre la Mallorca aturada i terrible del
franquisme, es a dir, quasi del segle passat, ancestral i ex-
temporània, i balearitzada d'ara, Ines rica però no
menys miserable, més moderna pea) llastada per aquells
veils vicis i abusos, per les seculars derrotes i les velles for-
mes de poder que no renuncien a cap privilegi en encarnar-
se en noves, o no tant, classes dominants.

* * *

Ens aplegam al voltant d'una taula, ara que diuen que

Ia marededéu es a fer-se l'estètica, i recobram aquells
al.lots. Molts de nosaltres compartírem els llargs dies d'es-
cola durant dotze anys o niés, dies sense temps de la in-
fantesa, dies inquiets de l'adolescència. I malgrat tot, a pe-
sar de la consciencia de tot el que ens fou negat, de quan-
tes traves i mancances ocupaven i surpaven el lloc d'una
educació enriquidora i veritable, en compartim, sense mas-
sa nostalgia, un munt de records benèvols: érem així dejo-
ves, vida nova creixent i fent la viu viu, incontenible. Cer-
tament, en bona mesura arribarem a Funcionar com una
mena d'organisme, érem un curs prou unit ¡tan bestia com
qualsevol altre: massa pocs mestres es guanyaren el nostre
respecte, i sé cert que a més d'un Ii ferem passar a Ines de
metre i mig. Era l'edat, l'època, j, crec, la nostra manera de
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rebel.larnos contra una cosa fosca i morta, opressiva, la
naturalesa de la qual no podíem entendre; però intuíem.
Ara, sobretot els que encara param per la vila, ens veim so-
vint, aquell al bane, l'altra a la botiga, el tercer al carrer i un
altre el dia de festa, es agradable retrobar-se, a vegades re-
cordar aquelles velles anecdotes, d'altres simplement con-
tar quatre acudits, tirar quatre velles fisconades i constatar
que la vida segueix, a vegades plou i d'altres calahruixa i
malgrat tot encara som aquí donant guerra, combatent les
nostres paus i batalles personals, veient com creixen els
fills i com el que nosaltres fèiem rient, o amb tant d'orgul
com sorpresa en ells ens preocupa. Esta be, sobretot, com-
provar que els calls de l'amistat i la companyonia romanen
al mateix race, de nosaltres on aquells al.lots sobreviuen;
que ens poden entendre i conversar de les nostres coses
passant molt per damunt que un sia del Madrid i l'altre del
Barça, que un passi de política, l'altre sia conservador i el
tercer tengui fama d'esquerranot... I se-
gurament en tot ai x6 hi deu haver algu-
na cosa a aprendre, sobre l'escalf huma
i la convivencia.

* * *

E Is somnis i els projectes, les

constatacions joioses i les ;titres que la
vida ens obliga a engolir, reaccionen
sobre l'humus de la memòria. Si ser
Ilucmajorer té cap sentit, la nostra ma-
nera de ser-ho te un bon grapat d'arrels
que creixen des d'aquells anys de con-
vivencia que, se dol dir, sein la veritable
patria, la imatge del paradís perdut. Se-
gurament és fer un poc Ilarg però tam-
bé es cert que els únics paradisos són
els perduts. Sia com sia, em comforta
saber que els yells companys encara ho

i encara hi s6m donant izuerra,
constatar que ocupam el nostre Il oc a la
roda del temps: els que fèiem de fills
ara feim de pares. Venim d'un Llucma-
jor i anam cap a l'altre que també som
i anam fent. Com sempre ha estat. I en
certa mesura, el que això signifiqui,
com depèn del passat que no triarem,
depèn també d'allò que anam rent. Tan
de bo clew del caliu dels bons moments
compartits, dels quatre macolins d'ex-
periència, de la 114;6 del conviure d'ho-
mes tan di ferents -i tan semblants en la
generació compartida- en poguem treu-
re algun tresoret ínfim i calid que enri-
queixi la memòria, la vida d'aquest po-
He; que faci que ser d'aquí en concret,
ni millor ni pitior, però específic, tengui
encara un minim de sentit.

Ara m'ha vengut al cap un Ilibre:

aquell Rafe] de ramie Sebastia Alza-
mora, que d'una història d'amistat, i
creixenca, i dolor hen Ilucmajorera i
universal en va fer un Ilibre que val

aquí i arreu. Ara llegirem un nou, i ben distint. Ilibre seu,
que apareix aquests dies a la CoLlecció Mallorquins en
diàleg de l'editor Lleonard Muntaner, i esta dedicat, a ma-
nera de conversa biogràfica a l'escriptor Gabriel Janer Ma-
nila. Ja en parlarem. Ara acabam. Amb el regust a la boca
d'una esplendida truita d'esparces que ha fet possible el
bon amic que sap presentar-se a ca nostra, au mira quin
manat d'esparecs, sé cert que en faràs una bona truita, re-
petint un ritual antic i amable de convivencia. I amb quatre
paperins al fons de les butxaques que On testimoni i ro-
manalla dels Darrers Dies que han passat, com entre dues
aigües: memòria d'unes festes perdudes i de mal recobrar.
Com si ens costas trobar l'endarivell de la festa, quan s'han
tallat els fils de la memòria, tant que ni acabam de trobar la
manera de tornar-los a Iligar. •



SOCIErTAT
Ho diu el diari

Or en el descafeinat, benzina mala de
mesurar, barbers que fan memòria

i la importància de dir-se Toni
Maties Gardas

En una epoca en què les fronteres entre informació i
publicitat sovint són difuses, amb anuncis a tota plana com
el clel passat dia 27 no guanyam per ensurts :"Oro en Lluc-
major", diuen unes Iletres grosses acompanyades d'una
fletxa que assenyala en un mapa el nostre poble. Qualsevol
no s'espera l'arribada de masses de cercadors d'or dispo-
sats a garbellar les arenes dels torrents o de cavar les terres
de tot el terme. Sort hi haurà si les masses Avides de rique-
sa llegeixen bé l'anunci i veuen que l'or de Llucmajor,
l'ha trobat en Juan Antonio Brazález en un sobret de Nes-
cafe premiat amb un milió de pessetes. Salut i sort!

També l'or negre transformat en benzina ha ocupat el
seu espai d'actualitat a través d'en Miguel Clar, president
dels empresaris d'estacions de serveis, el qual, davant la
polèmica del frau comes en la mesura de combustible, ha
dit que a les Balears no hi ha hagut ni frau ni estafa, sinó
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només "petites errades que no superen els límits que mar-
quen la Ilei". En defensa del gremi, també ha declarat que
hi ha assortidors que no roben carburant, sinó que "en do-
nen un poc més del que correspon". No tothom s'ho ha cre-
gut, corn és el cas d'en Jacint Planas Sanmartí, que reco-
mana als benziners honrats transparencia i dur "els estafa-
dors a la barra".

Qui ara s'agafa la vida amb més calma és el barber ju-
bilat Antoni Mates, que ja ha deixat el negoci de la place-
ta de s'Arraval en mans d'un fill i que fa memória en el
DM de la seva llarga trajectória professional començada
quan només tenia 12 anys. El barber Mates és un dels pro-
fessionals que ha rebut un homenatge de l'Associació Pro-
fessional de Perruquers i Perruqueries de Balears.

Però no tothom mira el passat, perquè n'hi ha de hen
preocupats pel futur ple d'autopistes i cotxes que faran la
vida impossible als pagesos que queden. Un (.1' ells es en
Gabriel Mas, que ha participat en unes jornades sobre
transports organitzades per la Plataforma contra l'autopis-
ta del Llevant i del Migjorn, juntament -entre d'altres es-
pecialistes- amb el geògraf resident a Llucmajor Antoni
Artigues.

Ben mirat, això de dir-se Toni i ser Iluemajorer deu
donar punts per sortir a la premsa. Mirau-ho, sinó: en To-
ni Munar, de can Pola, es presenta per presidir la Federació
Balear d'Escacs; en Toni Llompart, escriu cartes sobre la
polemica capitalitat del Migjorn atorgada a Campos pel
Govern; en Toni Socies, també fa cartes replicant, malgré
lui, els gonelles a propòsit del diccionari de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, i, en fi, un habitual de la secció per merits
incontestables, en Toni Catany, torna a rebre les atencions
d'un Ilarg ventall de diaris d'aquí i dc Barcelona per la se-
va exposició a la sala Vinçon de la capital catalana. •

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



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
C/ Revetla 9 iii.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerària Ntra. Sra. de Litic, ha nomenat un

representant per atendre qualsevol servei
funerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sorpresa.

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

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

(Llucniajor)

Xerrades

Un "DOT" molt discutit
Un que escoltava

- I com acabaria això del DOT?
- I, que vol dir DOT?
- Em pens que significa ordenació del territori.
- I la "De"?
- No ho sé, tal vegada vol dir que el nostrc territori es

desordenat i el volen ordenar.
- Idò tenen raó, perquè es ben necessari que en moltes

questions posin ordre i saber a que ens hem d'atendre.
- Diuen que amb aquesta Ilei volen especificar els te-

rrenys de Mallorca on no es pot fer cap mena d'edificació.
- 165 molta feina tendran amb aquest DOT,  perquè

xocaran amb molts interessos creats.
- Sí, quan es tracta de prohibir, sempre en tendran de

fallons.
- Manco els que tcnguin influència, que seran decla-

rats d — interès social", i construiran allô que voldran.
- Sí, el mateix Govern Balear, amb autopista de Lle-

vant, ja dóna exemple del que no s'hauria de fer.
- Saps que en destruiran, de territori!
- Jo tenc entès que amb aquest DOT també hi entra la

classificació dels municipis com a capitals de comarca.
- Això sona molt be, pet-6, que vol dir concretament?
- Que Campos, per exemple, segons aquesta DOT,

serú la capital de la comarca, per damunt de Felanitx i de
Llucinajor, laquai cosa ja ha generat protestes dels muni-
cipis, tant de Felanitx com de Llucmajor.

- És natural, ara nomes faltaria que per a qualsevol
gestió pública administrativa haguéssim d'anar a Campos.

- Ja ens basta amb GESA, que per les avaries elèctri-
ques, hem de telefonar a Campos.

- I per renovarei permís d'armes...
- És que segons diuen els campaners, a ells sempre els

han tengut marginats i no els han deixat desenvolupar
com d'altres municipis.

- Si deim desenvolupar a posar ciment i fer pisos a un
paradís com ses Covetes...

- És que essent Campos una zona eminentmcnt agrí-
cola i ramadera, es troben que els productes agrícoles ac-
tualment no són rendibles.

- I una fàbrica de Het que tenien ja ha desaparegut....
- Be, tant si fan Campos capital de la comarca com no,

allà que es cert es que al terme de Llucmajor aquest DOT
no hauria de permetre fer més urbanitzacions a la nostra
costa, encara que vagin disfressades de camps de golf, o
de residències amb banys termals.

- Jo no hi veig tanta maldat amb això, sempre val més
aquesta classe de turisme, que no aquest que roba i em-
bruta a la platja de s'Arenal. •
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De noms j de lloes 	(L)

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

Son Mir (i II)

de Can Móra, amb dos Ilucmajo-
rers, en Joan Móra i Ramis, nascut
el dia 6 d'octubre de l'any 1940 i
amb l'amo en Mique! Castell i Car-
dell des Cap Blanc, que va néixer el
dia 21 de novembre de l'any 1908,
pagesos i propietaris dels establits

Joan Mara

que duen el seu nom.
Abans de començar l'entrevista

volem donar les gracies a les fami-
lles Noguera-Jaume, Castell-Salva
i Móra-Ramis, posseïdores
d'aquests establits, per l'amabilitat
que han tingut sempre amb nosal-
tres.

En primer Hoc pa Harem amb
en Joan Móra i Ramis.

Fa molta d'estona que teniu
aquesta finca?

Ja era del meu padrí i ahans fou
dels seus avanpassats. La nieva
lia en va vendre trossos, alguns dels
quais recupeMrei 1 1 posterionnent.

Quins noms tenen les tangues
de ca vostra?

Son Mir de Can Móra és d 'u na
extensió de 11011 o den quarterades.

Entrant pel Canil de ses Clave-
gueres o de sa Talaia Romanina, tro-
bam a nià esquerra:

Es Camp d'en Puig, tanca at
 que deu el seu nom a un antic

Seguint en la contrada de Son
Mir, una segregació feta, fa segles,
de Son Garcies de l'Aljub i que com
a finca matriu tenien la gran pos-
sessió de Galdent.

Del primitiu establit de Son Mir,
les cinc partions més significatives
foren: Son Mir de Cas Tauler, Son
Mir de Ca l'Amo en Miguel des Cap
Blanc, Son Mir de Cali Móra, Sou
Mir d'en Gaspar i Son Mir de sa Ba-
rrera.

El mes passat fèiem referència
a Son Mir d'en Gaspar, a Cas l'en  ler
i a altres establits.

Avui parlarem de Son Mir de sa
Barrera, de Son Mir de Ca l'Auno en
Miguel des L'ap Blanc i de Son Mir

Barraca de roter de Son Mir
de Can Móra
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TOPONIMIA

sementer. Estava poblada d'ametlers i
alguna figuera.

Can Flauto, es una de les tanques
que ara tornen ser nostres. Situada
clins es Camp d'en Puig, cl mes sign i-
licatiu és una barraca tota de pedra en
sec, coberta de terra call vermeil i
sense cap llenyam que aguanti el ca-

pell de pedra de llivanya; darrera la
barraca hi havia una sol lera per a en-
grei xar un pore i clavant hi ha quatre
pins grossos amb una cisterna a prop.

Sa Tanca de s'Era, amb vuit fi-
gueres i vuit o nou ametlers, arbres la
majoria dels quals ara ja són morts;
dins aquesta tanca hi ha la pedrera

Son Mir de Can Mara

mes grossa de dins Son Mir, avui amb
un parell de tarongers. Crec que el
principi de les cases de la finca va ser
Ia barraca dels trencadors.

Sa Tanca des Garrover Veil, es
quadrada i estava plantada d'ametlers
i figueres; el seu nom es den a un ga-
rrover de mes de cent anys situat
arran de la paret del camí.

Ca na Veia, és una quarteracla i
mitja de terra gravosa; nosaltres la
comprrem a mad6 Veia i estava ple-
na d'ametlers i figueres.

Ca ses Barraques, es una tanca
d'una quarterada i mitja abans pobla-
da d'ametlers la majoria dels quals
eren verderctes i fclanitxers.

Aferrat a ca nostra, en Joan Cal-
des i Mójer hi te una finca amb ame-
tiers, coneguda com a Cas Pagès,
amb una barraca amb porxo.

Ens podries dir els topinnms de
Son Mir de Sa Barrera?

Si partim del Camí de ses Clave-
gueres i davallam cap al scmenter des
Camp Pelat de Son Gardes de S'Al-
jub trobam:

Es Camp d'en Puig, una tanca 

.vamerrommaawr

SERVEI I PREU      

Cada die millors preus
en primeres marques
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Agraïm la vostra visita
LA MILLOR BOTICA DE CADA DIA

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



L'amo en Miguel Caste11

aturonada que fa cap de cantó entre el
Camí de ses Clavegueres i el Cann-

(le Tió amb quatre garrovers campa-
ners, clars i sense clot, i prima de te-
rra; abans hi havia un pinard t a la vo-
rera de Son Mir de Can Mara.

Sa Tanca de s'Et -a, abans amb
ametIcrs i alguna figuera; es prima de
terra.

S'Hortal des Garrovers, a la yore-
ra del Cana' de Tio, es molt petit i
amb garrovers.

Es Figueral de Moro, un tancadct
amb figueres de moro.

Es Jardí o S'Hortet, era un horta-
let amb tarongers i un caquier; abans
dc sembrar-hi els tarongers hi havia
dues pruneres bianques, de vermeil
d'ou, les prunes de les quals eren llar-
garudes i petites, però bones.

Es Plató deis Ullastres, envoltat
dc paret i amh ullastres.

S'Hortal Petit, amb quatre ame-
tiers.

Es Camp Pelat, són dues tanques
de forma rectangular, la part apropada
a les cases es prima de terra pet-6 la
resta és millor; duen el mateix nom
que el sementer veil de Son Garcie,s .

de S'Aljub que tenen a ve'inat.
Quines eren les races d'ametlers

d'aquesta contrada?
Hi ha molts de Pous felanitxers i

tam he podem trobar sards, potetes,
marcons, "bernad ins" i dos o tres
"bords de Ca na Veia".

Els que són més propis són els
bernadins, no se d'on van venir les
mudes d' aquests ametlers, que mes o
manco són una desena part de tot el
planter. Les seves característiques són
que creix bastant, le mal de ler rebro-

hi truhain garrovers.
Quines altres tretes es podien

fer?
Era bo per a les ovelles. L'herba

que es fa per aquí es molt profitosa
per al bestiar: I levama, maragall, cu-
gula, vinagrella, ruca, orella de llebre,
rosel la...

Aquesta segona part la contesta
l'amo en Miguel Castel' i Cardell.

Quins són els topònims de Son
Mir vostre?

Es Camp d'en Puig, es una tanca
plantada d'ametlers, figueres i alguns
garrovers.

Sa Tanca de s'Era, amb ametiers i
figueres.

Es Figueral de Moro Vell, abans
pie de figueres dc moro.

S"Hortal de sa Bassa, amb una
bassa que ii dóna nom; antigament
plantat d'ametlers i figueres els clots
de les gnats tenen una trentena de
pams per tal d' arribar a [ argila.

Ets Horta/etc, avui plantats de ta-
rongers.

Es Camp Pelat, dues tanques rec-
tangulars amh ametiers.

Quina era la millor treta de Son
Mir?

La millor treta eren les ametles.
La terra, call vermeil, te poc gruix, es
prima, i a baix es molt maressós i gra-
vós, la qual cosa afavoreix que els ar-
bres puguin arrelar fondo i trobar la
humitat i les substancies que necessi-
ten.

Els anys que hi plou un poc el te-
rreny és fruiter. •

Son Mir de ca Panto
en Miguel des Cap Blanc

tar i les branques se' n van amunt i
s'estenen molt, el que fa que si quan
són joves els deixam fer són molt mal
d'anar en torn en poc temps. Són frui-
ters i bons de tomar, amb un bassó
mascle i la clovella es molt gruixada.
No On ni primerencs, ni tardans i fan
Ia flor a finals de gener o principis de
febrer.

Els dos o tres bords de sa Tanca
de Ca na Veia crec que són autòc-
tons de la nostra finca, i si be estan
empaltats, crec que ho feren (l'un
bord que agrada a l'esmotxador.

Quihs altres arbres podem tro-
bar-hi?

Hi podem trobar dues o tres figue-
res, són les restes de les que hi havia
quan jo era nin. Les figues tenicn, lla-
vors gran valor, eren necessaries per
engreixar el pore i segues i encista-
des eren hones per al personal Tam hé



ENTREVISTA

D'ofici	 Calciner (i II) 

catorze pains d'aWiria. Els meus
fortis eren una mica in6s alts i ai x6
bastava per donar, a cada cuita,
unes quantes tones més. A Fela-
nitx, vaig fer que un forn donàs
trenta tones niés que les que havia
donat al darrer calciner que l'havia
emprat. Només cremava mig dia
Ines i aix6 era el guany.

Quina és la pedra minor per
fer calç?

Tota la pedra és bona, tota...
manco la que esclafeix. A la majo-
ria de les possessions del ternie hi
ha restes d'un forn de calç, molts
d'ells es feren a la vegada que les
cases i la calç fou, en un principi
emprada a la mateixa construcció.

Dins la Marina hi ha redols
molt bons i altres de niés xerecs
pet-6 de tota la pedra podem treure
calc; manco de la que esclafeix.

La de Galdent, té molta grassa i
és bona per fer calc pet -6 té unes
vetes clue quan l'empren esclafei-
xen i fan malhé la .eina, si no esti

Josep Sampol i Išarce ló

I. Barce ló
C. Calviiio
J. Jaume
Fotos: C. Julin

hen bullida.
Com és aquesta pedra que esclafeix?
Per a un que no 110 té per mii, és mala de conèixer, pea)

no hi ha di ficultats per a nosaltres. És una pedra viva, ve-
tetjada, que quan es comença a dilatar per la calor ho fa de

El mes passat començarem la
xerrada amb l'amo Pep de Son
Granada parlant de calciners,
ara per completar-la la conti-
nuam.

Q 	 temps emprilveu?
Més o manco una cuita cada

Illeti.

Quines millores féreu?
Primerament els forns de calc;

creinaven feixines i feixos de llen-
ya pritna, i si era possible amb
molta lu! laca, per poder fer una ho-
na Hamarada. Llavors, vaig fer un
torn a Son Monjo, a la vora del ce-
mentiri, i allì vaig provar de cre-
mar troncs, me'ls duien de Bunyo-
Ia. Quan vaig tornar a preparar per
segona vegada el font am h troncs
els Ares també ho feren.

Els calciners antics duien la
mania que de l'en fornadora de la
portada al cucui nomes fer-lo de
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forma ràpida i queda esbocinada. Els trossos pegan lluny i
amh molta força.

Que em podríeu dir de les barraques de calciner?
Prop del forn de calç hi havia una barraca, on la colla

d'homes hi descansava mentres els seus companys seguien
treballant. jo i els meus homes, no férem mai una barraca,
el que si fèiem era aprofitar barraques de roter, a algunes
els havíem d'arreglar, pet-6 res mes. Moites vegades, ja no
era una barraca, era una caseta de foravila amh teulada.

Quan va acabar la vostra activitat de calciner?
En els anys seixanta la nostra activitat va estar en un

bon moment, la demanda de calç era major que l'oferta. I
la leina, encara que feixuga, deixava quatre diners. Eren
els anys del "BOOM" del turisme, la construcci6 era pre-
sent a tots els indrets de Mallorca i en especial a la Badia
de Ciutat. Abans de fer el forn, la calç, ja tenia Ines d'un
comprador. En aquells dies recorria il la comprant forns
de calç a altres.

Però a la dècada següent els nous materials emprats en
la construcció deixaren de banda la calç, que va començar
a decaure. Després vendrien les pintures sintètiques que
l'acabarien d'enterrar.

Fou l'any 1977 quan vaig fer el darrer born de calç i
vaig anar a guanyar el jornal a un altre lloc.

Quins records teniu de la feina d'aquells anys?
De la feina feixuga no en vull parlar, però crec que

sempre vaig cercar la manera de fer-ne tanta, introduint no-
ves eines que alleugeraven. Un carro llarg per apropar les
pedres i els feixos de llenya, un carretonet per pujar les pe-
dres niés grosses... També vaig fer proves cremant troncs
en el Hoc de feixos, que fou un encert, i mes endavant oli
brut, que no me va donar bon resultat.

Record la pressa que tenia la calç, algunes vegades
obtlem el born abans d'haver refredat i nies d'un pic vaig
creure que tots sortiríem cremats.

Record l'alegria dels homes quan cobraven. les vegues
que fèiem una vegada el l'orn era tapat, ILLhoria companyia
que hi havia entre nosaltres... això es el que tenc Ines pre-
sent.

GI-Ades, mestre Pep, per les vostres paraules que
ens han permès fixar el testimoni i les vivències perso-
nals d'un home que es va dedicar a un ofici artesà que
ja estit deixat de banda i que comença a esser oblidat.

Griicies. •



Jornades sobre

Transport a Mallorca
Hi ha alternatives al model actual

9,10 i 11 de febrer

Casa de Cultura (CI Ramon Hull, 3, Palma)

Plataforma de Mallorca contra l'autopista de Migjorn-Llevant

El transport a Mallorca.
Perspectives de futur

Antoni Artigues. Plataforma
de Llucmajor Antiautopista
de Migjorn-Llevant.

Els passats dies 9, 10 i 11 de Fe-
hier a la Casa de Cultura de Palma, la
Plataforma de Mallorca Antiautopista
de Migjorn-Llevant, entitat que agru-
pa les distintes platalórmes locals, in-
closa la de Llucmajor. organitza unes
Jornades sobre Transport a Mallorca,
subtitulades Hi ha alternatives al mo-
del actual.

En el primer dia, destinat a la dis-
cussió dels aspectes més punyents del
transit i el transport a Palma, inter-
vengueren com a ponents Pau Noy,
enginyer assessor de l'Entitat Metro-
politana del Transport de Barcelona,
Miguel Femenia, enginyer del Servei
de Transit de l'Ajuntament de Palma,
i Pere Brunet, doctor geògraf, expert
en ferrocarril i urbanisme, professor
de la U.I.B.. La següent jornada es
dcdica a analitzar els aspectes més
significatius del transport a Mallorca
en cl seu conjunt, els ponents foren
Miguel Angel Llauger, enginyer i
(legó del Col.legi d'Enginyers de Ba-
lears, Antonio Estevan, enginyer i
consultor amb amplia experiencia en
els camps del transport i la planifica-
ció territorial, i Onofre Rullan, doctor
en Geografia i professor d'ordenació
del territori a la Universitat de les
Illes. La jornada de cloenda s'oferí
com a debat de la situació del trans-
port a Mallorca i les perspectives de
futur. L'organització -i els assistents a
l'acte- hagueren de lamentar l'absèn-
cia no excusada del Conseller de Fo-
ment, Sr. Joan Verger, qui inicialment
havia acceptat l'invitaci6 formulada
dies enrera per la Plataforma. Varen
intervenir en el darrer dia Rafe] Sie-
rra, gerent de la companyía Ferroca-
rril de Sóller, Josep Capó, secretari
general de la P.I.M.E.M., Gabriel
Mas, fundador de la Unió de Pagesos,
i Anton i Artigues, geògraf i professor
a la UIB, que participa representant
Ia Platalórma de Mallorca.

Com a residua de les interven-
cions &Is ponents, així com també
dels dialegs mantinguts amb els as-
sistents, s'obtingué un recull d'idees
que seria molt convenient tenir en
consideració pel present i but ur del
transport a Mallorca. i que tot seguit

passam a resumir.
En primer lloc, es constata que la

Comunitat Autònoma de les Illes Ba-
lears no disposa d' un Pla de Trans-
ports -cas únic arreu de l'Estat espan-
yol-. fet aquest que ha contribuït en
bona itiesura a l'actual situació de co-
lapse de transit en algunes carreteres i
a l'entrada de diverses poblacions.
Brunet i Rullan coincidircn en diag-
nosticar que aquest colapse te una de
les seves principals causes en la inan-
ca d'un planéiament integral del te-
rritori insular, mentres s'aprofitava la
cresta de l'onada del "boom" turístic i
s'afavoria la urbanització cada cop
més cxtesa de la rural ia. En absència
d'una veritable política de transport
Ia ciutadania d'aquesta illa no ha po-
gut triar quin transport leia servir,
pruner amh el desmantellament de

distintes línies de ferrocarril i de
tramvies, i després amb el manteni-
ment d'un escas i ineficient transport
am!) autocars, a la gent no li ha quedat
altre reinei que anar incrementant el
pare automobilistic.

A Palma, l'actual model de mobi-
litat urbana també fa anys que és in-
sosten ible. A la capital de la ('omuni-
tat Autónoma el dens transit -segons
explica Miguel Fetnenia- s'hauria
d'acarar a partir d'una polhica urba-
Mstica radicalment distinta de [ac-
tual. Caldria reordenar l'oferta
d'aparcainent pc 'qué ja esta prou clar
q tie la construcció d' aparcaments
subterranis al centre no és la solució.
El model sostenible de transport urba
a Palma passa per la millora del trans-
port col.leetiu, digué l'enginyer de
l'ajuntament pahnesa.



Queda així mateix ben clar que
cap actuació per fer noves infraes-
tructures viaries (autopistes, auto-
vies...), es pot fer des de la ignorancia
d'un necessari i urgent Pla Sectorial
del Transport, que reculli íntegrament
les necessitats de present rids diver-
sos tipus de demanda social de trans-
port (escolar, d'atenció a la gent gran,
de servei als usuaris dels centres de
salut) i fad un disseny de futur de
corn resoldre les necessitats de des-
plaçament. Diversos ponents insisti-
ren en la molt remarcable convenièn-
cia que el Pla Sectorial de Transport
plantegi la intermodalitat de les dis-
tintes ofertes de transport col.lectiu.
Això en paraules mes planeres vol dir
oferir la possibilitat de desplaçar-se
d'un lloc a un altre de Mallorca po-
dent combinar mill) un sistema de bit-
Ilets el ferrocarril, els autocars "de il-
nia" i els autobusos urbans. Onofre
Rullan. en suport de l'inexcusable ne-
cessitat del Pla Sectorial de Trans-
ports, reclama que si el Govern Bale-
ar havia estat "capaç" recentment de
promulgar una "moratòria hotelera",
caldria que també optas, ara per ara
al manco, també per una "moratória
de carreteres".

Per a Miguel Angel Llauger
aquest Pla Sectorial de Transport és, a
rues de la necessaria passa a fer des-
pres de les Directrius d' Ordenació
Territorial (DOT) -pendents d'apro-
vació-, una obligació de salut de-
mocratica, ates que hauria de perfilar
les actuacions en aquesta materia que
els poders públics han d'oferir a la
ciutadania d'aquestes illes.

L'enginyer Antonio Estevan
centra en el tema de la seguretat vial,
de la quc digué que quan predomina
"ream: enginyer" tot sovint es
planteja establir uns mitjans tècnics
adients perquè disminueixi el rise
(l'accident (risc com equivalent a pos-

sibilitat de dany), i sovint quan es diu
que s'han aplicat aquestes tècniques
de reducció dels riscs, s'"informa" a
la societat que s'esta reduint el perill,
cosa que no és certa. Per a Estevan, el
peril] en transit es allò que pot oca-
sionar un dany (en concret, molts
vehicles particulars que circulen a al-
ta velocitat en una autopista); si de
debò es vol reduir el perill -deja Este-
van- el que hi s'ha de fer es anar a les
causes d'aquest perill: -recluir el nom-
bre de, vehicles en circulació, i això
significa donar mes opcions al trans-
port col.lectiu front al privat, i -actuar
de lórma preventiva i vigilant sobre la
velocitat (disminució de la velocitat
maxima permesa). En aquest sentit
s'hauria d'afavorir el transport
col.lectiu front al individual per m-
oils: de seguretat medi ambientals
(reducció en el consum de recursos
no renovables -inclòs cl territori-,
emissions, renous, alteració dels pai-
satges naturals i històrics), socials
(accés al desplaçament per a les mi-
nories que, per diversos motius, no
poden emprar vehicle particular) i
econòmiques (en termes comparatius,
el cotxe privat es la forma de trans-
port Ines cara).

Antoni Artigues assenyala que les
actuals propostes d'actuació en maté-
ria de carreteres, i molt concretament
el projecte d'autopista Migjorn-Lle-
vant, són desmesuradcs en un territo-
ri insular reduït com es el mallorquí
(distancies maximes inferiors a IOU
kills), a niés de precipitarles per plan-
tejar-les abans de l'aprovació de les
DOT i de comptar amb un Pla de
Transport, però sobretot contradictò-
ries amb les campanyes institucionals
del Govern des de les que es procla-
ma que per a les Illes es vol un desen-
volupament sostenible i ... unes in-
fraestructures integrades al paisatge"
(sic. de la propaganda del Govern Ba-

lear). El geògraf Ilucmajorer es
mostra preocupat per la freqüent con-
frisk') en torn del que significa desen-
volupament sostenible, en el sentit
que no és fer suportable l'actual l'or-
na de desenvolupament; ans, al con-
trari, es plantejar-se un altre Opus de
desenvolupament respectuós amb el
medi ambient i amb les opcions de
flour de les generacions per venir.

Josep Capó i Gabriel Mas, des de
la representació dc les seves entitats -
PIMEM i Unió de Pagesos, respecti-
vament- subratllaren els perjudicials
efectes que l'anunciada autopista de
Migjorn-Llevant tendra, cas de fer-se,
tant en el comerc local com en l'agri-
cultura i ramaderia.

El gerent del Ferrocarril de Sóller
recorda que a Mallorca el transport
col.lectiu ha estat i es el gran obi idat;
Sierra subratlla en particular que el
transport col.lectiu per carretera es
anacrònic (moltes concessions daten
dels anys 20 i avui dia ja tenen ben
poc a veure amb les necessitats pre-
sents de desplaçament a l' il la).

Com a conclusió general, les Jor-
nades sobre Transport a Mallorca dei-
xaren clar que si en matéria de trans-
port es vol un futur sostenible cal fer
des d'ara totes les passes en direcció
cap a rim' mobilitat sostenible (més i 
millor transport  i cap a una
accessibilitat sostenible (descentralit-
zació del treball, dels serveis i &Is
equipaments). D'altra banda, les ac-
tuacions d'obres viàries haurien de
respectar el fons i la I letra de l'article
53 de les DOT que diu: "el Pla Secto-
rial de Carreteres establi6 l'estructu-
ra de la xarxa viània i el programa
d'actuacions necessari a partir del de-
senvolupament dc la xarxa histórica,
clonant prioritat a la in lora dc les ca-
rt -cm -es existents sobre la realització
de traçats nous". • 

Restaurant  CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horahaixa (1630 a 20h) 

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs   

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR  Carrer Major, 77 - hI. 66 20 17 - LLUCMAJOR          
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Son Noguera dels Frares (Dinujo de José M.. Mir de la Fuente).

CULTURA

Testimonis documentals de la nostra història
Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

(XI) Desamortització i venda
de Son Noguera

dels Frares (1839)
Els agustins dels Socors de

la Ciutat n'eren els propietaris, i
juntament amb la de Cas Frares
de Santa Maria, ics seves re-
sidencies preferides. Pere, vingué
Ia desarmortització i els bens
dels Instituts Religiosos foren
adjudicats a la nació amb l'ob-
jecte d'extingir el deute de l'Es-
tat. Amb virtut de di ferents reials
decrets publicats durant el reg-
nat d'Isabel II, que regenta com

Reina Governadora la seva
mare Maria Cristina de Borbó,
en data de 19 de febrer de 1836,
es va acordar la venda dels béns
immobles pertanyents a Comu-
nitats i Corporacions Religioses
ja extingides, mitjançant reial
decret que manifestava entrc
moltes d'altres coses, el següent:

"A fin de que la agricultura y
el comercio saquen de ellos las ventajas, que no podrían
conseguirse por entero en su actual estado o que se demo-
Tartan con notable detrimento de la riqueza nacional otro
tanto tiempo como se tardara en proceder a su yenta.. , que-
dan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces
de cualquiera clase, que hubiesen pertenecido a las Comu-
nidades y Corporaciones Religiosas extinguidas".

Onofre Gradolí Oidor honorari de l'Audiència d'Alba-
cete, Juige de Primera Instancia del part it de Palma i enca-
rregat de les vendes nacionals, va instruir l'expedient de
venda i rematada de la possessió de Son Noguera a favor
del nostre paisa Miguel Salva i Cardei!, de la qual disposi-
ció transcrivim el text següent:

Consiguiente ú lo prevenido en el Real decreto inserto
y Real Instrucción de primero de Marzo de 1836 y zit la
aclaración posterior sobre preferencia en los remates de
ocho de Junio del mismo año se instruyó el competente ex-
pediente en este mi Juzgado para la enagenación de la fin-
ca siguiente: El Predio Son Noguera que 1-116 de estos Su-
primidos Agustinos.

Cuya finca tasada y anunciada, fue rematada con la so-
lemnidad prevenida cl día señalado en favor de D. Miguel
Sal va y Cardell de este comercio como mejor postor en la
cantidad de trescientos cinquenta y nueve Ind quinientos
reales vellón y adjudicada con la solemnidad prevenida,
verificó el pago líquido de su remate en los términos que
manifiesta su Carta de pago exhibida del tenor siguiente:
Número 73= Comisión principal de la provincia de las Ba-
leares= Amortización= Venta de bienes nacionales= Dn.
Joaquín Bauzd Capitan de Infantería retirado y comisiona-
rio principal de Arbitrios de Amortización= He recibido de
Dn. Miguel Sal va y Carden setenta y dos mil ciento ochen-
ta reales diez mrs vellón en una carta de pago librada por la

tesoreria de la Caja nacional de
amortización fecha 26 de enero
Ultimo y número 73 expresiva de
los documentos de la deuda y sus
intereses devengados hasta el día
de su entrega con que ha satiSfe-
cho en dicha tesorería la canti-
dad de setenta y un mil nueve-
cientos reales que es el importe
de la l . quinta parte del precio
de trescientos cincuenta y nueve
mil quinientos reales en que le
fueron rematadas las diez divi-
siones del predio Son Noguera
del término de Lummayor que
perteneció al convento de Agus-
li nos de esta ciudad, quedando a
favor del interesado un residio de
doscientos ochenta reales diez
mrs. que serail A cuenta ciel plazo
siguiente= Y de esta carta de pa-
go ha de tomar razón el Sor D.
Pío Ignacio Liorens contador de
Arbitrios de Amortización de es-
ta provincia, sin cuyo requisito
no ha de tener valor ni efecto.
Palma dc Mallorca 26 Marzo de
1839= Son rl. vn. 72.180 r. 10

mrs.= Joaquín Bauza= Tome razón= Pío Ignacio Llorens=
Sentado en Contaduría= Sentado en Comisión.

Dicho Predio no consta que esté sujeto í censo, ni gra-
vamen alguno y linda con camino ciel Palmer, con tierras
del Predio Son Fosquet, con las del Predio Son Julia, con
Ias de los establecimientos del campo llamado den Ramis,
y con las tierras del Rafal den Groch.

Y puesto en posesión el comprador de la finca remata-
da y adjudicada por virtud de la Carta de pago precedente,
con fecha de veinte y seis Enero Ultimo otorgó las obliga-
ciones por las cantidades no satisfechas, para el completo
pago del producto líquido del remate, á pagar á los plazos
que las mismas señalan, entregadas en este caso al Comi-
sionado de los Arbitrios de Amortización de esta Capital,
con que queda asegurado cl pago total del producto de la
finca rematada, según el tenor del Real decreto inserto: y
para que el comprador tenga un título solemne de adquisi-
ción y traslación de dominio por la presente, usando de las
facultades que me están concedidas por los artículos vein-
te y tres y cuarenta y nueve de la Real Instrucción citada de
primero de Marzo, en nombre de S. M. la Reina nuestra
Señora Doña Isabel II, de la Reina Gobernadora su augus-
ta Madre, y de la Nación española, á quien estan adjudica-
dos los bienes referidos, OTORGO: que vendo y cloy en
venta real y enagenación perpetua por juro de heredad á fa-
vor de dicho Don Miguel Salva y Cardell, hijo de D. An-
tonio y de IT Isabel y de sus herederos y sucesores, la fin-
ca que queda deslindada, que antes pertenecía al Suprimi-
do Convento de Agustinos de esta Ciudad y se hal la sita en
el distrito de la villa de Lummayor.

ARM, Prot. P-1411 (160) •



CENTRE OPTIC
EXPOLENT

Cl. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardí

Cl. de Gràcia, 59 (Llucmajor)

La cuina tradicional
Antònia M. Bonet

Gener: Ilavor sembrada
que neix al sementer.
Fehrer: una nevada
de flors en l'ametller

El mes de Marc marceja
scrit galant l'Abril'?
Si l'aigua regateja
"la gota val per mil".

Dins cl Març, hi trobam la Quaresma. Els dies ahans,
durant el Carnaval, hi havia costum d'acabar les existen-
cies del "porquim", provinent de les matances casolanes,
amb les clitssiques greixoneres de porc, coques de grescos
i ensannades de tallades...

Però, acabada la disbauxa, Don Carnestoltes arraconat,
venia el temps de recolliment i penitencia i menjars hen tí-
pies. Les receptes de verdures o bacallà en són un bon
exemple.

El frit hortolii. Tal com el feia sa madona Catalina,
que durant tants d'anys el va fer, i amb gran encert, mado-
na de Sa Si nia Bona.
Per a quatre persones.

Dins oli d'oliva abundant, hi tirarem, per aquest ordre:
tres patates tallades llargues, no massa gruixades, 5 po-
rros, 150 grs. de pèsols de bullir, igual quantitat de favetes,
10 hrotets de colflori, 4 carxofes, I manat gros d'espàrecs,
2 alls esclafats. Tot trossejat ho farem fregir, tapat, ofegat,
uns 7 minuts. Retirarem tot afegirem sal, pebre bo i
cinc ous hatuts que farem coure uns minuts niés just el
temps de quallar.

Frit de peix.

Es fa d'igual manera que a la recepta precedent: supri-
mint les favetes, colIbri, esOrecs i substituint els ous per
gambes pelades i calamar o pop trossejats. Aqucsts da-
rrers, serà necessari ten ir-los cuits amb antelació.

Bacallà al forth
Per a quatre persones.
- I kg. de llom de bacallà gros.

- 1 1/2 kg de tomMiga.
- 1/4 I d'oli de oliva.
- 1/4 I de vi blanc.
- 2 alls i un ramallet de julivert.

Dessalar prudentment el bacallà: trossejat amb 8 parts
iguals. Ben eixugat i enfarinolat el fregirem dins un reci-
pient apte per anar dins el forn. Cobrirem el peix amb la
tomàtiga hen picada, desprovista de Mayors i pells. Afegi-
rem els alls i julivert trinxats, ho regarem de vi i ho courem
dins forn sum] una hora i mitja. S'acompanya de patates
frites, ben cruixents.

Vaig tenir ocasió d'anar a cercar tól'ones. Em convida-
Ten. Endemés de gaudir d'un passeig dins la garriga, un ho-
rahaixa d'hivern, el plaer de trobar una grapadeta del tan
del icat fruit de la terra em va satisfer enormement.

La tOlOna, bolet ascomicet d'aspecte de tubercul, viu
saprèfit dins l'humus. Cans o porcs ensinistrats, ajuden a la
seva recerca. 1,es d'aquí, mallorquines, son de color terrós
per fora i ben negres per a dins. El granulat característic i
el seu aroma inconfundible les fan un luxe gastronòmic i
tenen merescuda fama aquelles del Perigord, que són les
Ines famoses i aroiMitiques. Igualades amb qualitat a les
italianes, de Siena. Tenc entes, que també, se'n troben al
Marroc; encara que, les més apreciades són les dites d'Al-
ba, grises; considerades el diamant de l'especie i que arri-
ben a uns preus desorbitants. •



SOCIETAT

ff
/
Sa penya
d'es falcó

- Les sessions pier-lades que coincideixen amb els di-
Huns en què Antena 3 ofereix la retransmissió d'un partit
de futbol a les 21'30 h., es a dir, mitja hora després del co-
mençament del pie, es desenvolupen amb notable rapidesa
i els clistints punts de l'ordre del dia es van desgranant amb
una fltiidesa inusual. S'eiliba investiga perquè aquesta ines-
perada afició dels nostres regidors pel futbol i perquè des-
patxen el plenari en mitja horeta per la qual cosa nomes
perden quinze minuts de partit. La veritat es que els ciuta-
dans també s'estimen més el partit perquè només mitja
dotzena van a la sala de sessions per interessar-se pels de-
bats. De totes maneres, un suggeriment per als responsa-
bles d'Antena3: seria convenient la programació d'un par-
tit el darrer dilluns de cada mes i així regidors i ciutadans
podríem evitar els maratonians plenaris que arriben tins a
les tantes de la matinada i també, després, obligatòriament
els hem de tornar a veure per TV-LLUCMA (per ja se sap,
les subvencions...!).

• • •

té Doctors. Es tracta d'un humil consell zunb la millor de
les intencions. Ja que totes les mocions que presenten
sistematicament rebutjades per la majoria PP-AS1, al.le-
gant "oportunisme o improcedència" i si alguna passa, de
miracle, "de lo (licit° no me acuerdo", seria millor que tant
PSOE com PSM optassin per la fórmula (leis precs i

Així, si el batle està d'humor i te xerrera, els ciuta-
dans tenen l'oportunidad de rebre puntual i exhaustiva i n-
formació de l'actuali tat i de les activitats municipals.

• • •

- Es falconet i tots els seus companys de sa Penya estan
molt emprenyats per les males noticies i comentaris sobre
les malifetes que alguns indesitjables cometen en els apar-
caments del Santuari de Gracia. En aquestes darreres set-
manes, nombrosos Ilucmajorers que hi han anat s'han tro-
bat amb la desagradable sorpresa que els han obert els cot-
xes i els han rohat, actuant amb una total impunitat. Fal-
cons, òlibes, coloms i altres habitants cie sa Penya s'han po-
sat en peu de guerra i en estat d'alerta maxima i avisen clue
algú, amant del que no es seu, pot quedar sense un orella
d'una picada o amb una mala rapinyada. A ales, esperen la
coliaboració de la policia municipal i de la guardia civil.
Els nombrosos agents i la nova flota de cotxes ha de servir
per alguna cosa. 0 no?

• • •
- Es falcó, com a modest observador de la política local,

vol fer una petita recomanació als regidors socialistes i na-
cionalistes que conformen l'oposició municipal. L'Església

CllEE:

PEP MAQTÍNEZ

LOCAL CLIMATI -rzAT

MENOS DIARIS
TANCAT EL DIMARTS

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

- L'altre dia, s'èliba, a entrada de nit, sortí a fer un
tomb pel poble, i veient un grup de persones que parlaven
acaloradament s'hi atraca. Una d'elles deia a les altres que
quan veies el bade li diria que la pròxima vegada, per tor-
nar-lo a votar, volia que posas un regidor que visques al
seu carrer (Carrer d'en Paris) ja que com tots els del hard
saben, els granadors passen pel Carrer Ramon Hull dos
pies a la setmana i pel seu, un pic cada uns quants mesos.

• • •

- L'explotació de l'home per l'home es tan antiga coin
la mateixa humanitat, pea) sembla que darrerament, el gut:
smith)) parlar de paYsos tercermundistas, on les jornades
de treball són Ilarguíssimes i no es gaudeix dels drets
mentals que es mereix qualsevol persona, esta arribant
també al nostre poble, de la ma de certes empreses. Unes
exigint als assalariats que treballin segons la necessitat de
l'empresa, cosa que en alguns casos representa tantes hores
i a hores tan inusuals que poden arribar a minar la salut
dels treballadors; d'altres que tenen obrers que fa anys que,
a pesar de sol.licitar-lo, no han tengut vacances i a alguns
d'ells, les hores extra no es paguen d'acord amb la Ilei. 1 tot
això sota l'"advertiment" si no els agrada s'en poden anar
en voler.

• • •

És la presencia (petita en quantitat, però ben significa-
tiva) d'empreses grans que, amb aquests empresaris-ne-
grers, el que fa possible que s'animi, encoratgi i es doni ra6
de ser a les organitzacions obreres i sindicalistes, no per de-
manar més drets, sin() per reivindicar el que per I lei els co-
rrespon, al mateix temps que aquests mateixos empresaris
fan un trist favor a d'altres perquè, immerescudament, se'ls
posa tots dins el mateix sac. •



Esports

ALEVÍ II
Artà,6-Espanya,0

Edi i Ferragut)

BENJAMÍ B
Petra, 10-Espanya, 2

BENJAMÍ A
Cala D'or, 1-Espanya, 5 (gols de Ma-
rl, Rulian, Morey i Rotgar-2-)

ALEVÍ I
Manacor,4-Espanya,0

ALEVÍ II
Son Servera,0-Espanya,0

INFANTIL I
Espanya,5-Margali6,0 (Morey, Je-
sús, J.Miguel, Galas i Manresa)

INFANTIL 11
Espanya,2-Santanyí, I (gols de Llo-
renç Galiano)

CADETTES I
Espanya,4-Escolar,2 (gols espanyis-
tes de Moragues, Martí, Sergio i Gar-
cias)

JUVENILS
Espanya,4-Margalia0 (gols de Jero-
ni, Vidal, Martinez i Xisco)

PREFERENT
Espanya,2-Alcúdia,1 (gols de Marín i
Enri)

7-11-98

['REFERENT
Genova,3-Espanya, I (gol de Cristian)

JUVENILS
Escolar,3-Espanya,2 (tots dos gols de
Jeroni)

CADETTES
Sóller,3-Espanya, 1 (gol de Llorenç
AveIlan)

CADETTES III
Llubi,2-Espanya,3 (gols de Gálvez,

Resultats
de futbol

M. Reynés
Fotos: J. Quintana

31-1-98

Alevins ¡"Regional C.D. Espanya

INFANTIL I
Cala d'Or, 1-Espanya,12 (golejada de
Jesús-4-, J.Miguel-2-,Caldés-2-,
011er. Morey i Vinseiro)

INFANTIL II
Barracar, I-Espanya,2 (Josué i
Oliver)

ALIVÍ I
Espanya, I -Mallorca,8 (gol de Pere
Oliver)

BENJAMÍ A
Espanya,4-Algaida,2 (Rul.lan-3- i un
gol de Bernat)

BENJAMÍ B
Espanya,2-Cala d'Or,2 (tots dos gols
de P. Maya)

LLUCMAJOR: Platges Calvià,2-
Llucmajor,2

FEMENÍ: Llucainjor,O-Peguera,2 •

Alevins 2" Regional C.D. Espanya



ESPORTS

GoLieoció Primavera i Estill '98

Gran assortit de roba, xandalls i esportives

Pl. Espanya, 39. Telf. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

C/. dT Vail, 49	 Tel. 66 11 58
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ESPORTS

Bàsquet

Club Jovenua Llucmajor

Infantil femení
Guillem Oliver
Foto: C. Julià

Tenen 12 i 13 anys. Sols n'hi ha
tres de segon any, les Ares són de pri-
mer. El darrer dissabte de febrer han
perdut al poliesportiu municipal de
Ilucmajor contra l'equip de Santanyí, aquí de pocs punts,
aIli perderen de trenta. No se desanimen. La falta d'expe-
riència les fa lerdre moltes pilotes, emperò conrinuen. Dins
de la classificació del grup B van (levers mitjan lloc. L 'en-
trenador esti content del gran progrès d'aquestes jugado-
res. En Toni Moragues sap que tot és a força de voluntat i
entrenaments, elles són molt aplicades i de cada dia se les
veu milloria.

Varen començar a jugar com a mini ara l'ara tres anys.
En un any dels vin-i-sis partits no en guanyaren ni un.

en acabar en Toni els va dir que si no aprenian molt i aviat,
no les voldria esntrenar més i això va ser com encendre la
metxa, perque de Ilavors en0 han volgut rebre classes
d'entrenadors titulats durant la setmana de Nadal, setmana
blanca, etc. apart de fer compus d'estiu. Per a elles és mal
de fer aguantar tres hores diàries d'entrenament fort perõ
continuen i avancen dins l'aprenentatge dc l'esport del hits-
quel. Això a part de ser un conjunt niait compacte; si no ho
deixen dins tres o quatre anys seran unes jugadores ex-
calents. El president i la directiva en són conscients. per
aixó els proporcionen tot el que han de menester i els do-
nen suport en tot.

Fan un joc molt net, per ventura caldria un poc més de
nervi. Ja n'hi posaran amb el pas del temps.

El Delegat que les acompanya és Francesc Garau. Elles
són: M. Gràcia Vaguer, Francisca Barceló, M. Grkia Mut,
Catalina Maim& Antònia Font, Catalina Bujosa, Rosa Mir,
Francisca Garau, : M.Mar Oliver, Cristina Garait, M.Jesiís
Pérez, M.G6cia Moragues, I. Maria Linares i Margalida
Rot ger.

Són la gran il.lusió del Club. D'aquí a un parell d'anys
en parlarem i veurem les satisfaccions que hauran donat.

Enhorabona per la dedicació i constimcia. •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Placa Barcelona, 2 (zona Es Font)

Tel.: 45 70 78 • PALMA



  

Notes
columbilfiles

Joan Jaunie 

En aquest mes de febrer de 1988
el temps ha acompanyat a les molla-
des que el Club ha duit a terme des de

d'Eivissa. Les nostres aus han
recorregut els cent quarante un quiló-
metres a una bona velocitat i les per-
dues no han estat signuficatives, si hé
a la primera tots rebérem un poc.

Les Classificacions de les prime-
res curses han estat les següents:

Llorenç TonMs va obtenir el primer premi en el darrer certamen
de la Reial Federació Columbbfila Espanyola

Primera: 07-02-98
Classilicació General:
1.- Joan Janer
2.- Jaunie Server
3.- Joan Jaume
Classificació Designats

Joan Jaume
2.- Llorenç Tomas Sastre
3.- Miguel Munar

Segona: 14-02-98
Classificació General:
1.-Bernat Bonet
2.- Germans Ballester
3.- Antoni Oliver
Classi ficació Designats:
1.-Bernai Bonet
2.- Germans Ballester
3.- Gil Garau

Tercera: 21-02-98
Classifació General:
1.- Francisco Rosselló
2.- Julia Montserrat
3.- Salvador Paniza
Classificació Designats:
1.- Julia Montserrat
2.- Antoni Oliver
3.- Llorenç Tomas

Quarta 28-02-98
Classificació General:
1.- Salvador Paniza
2.- Joan Janer
3.- Francisco Rosselló
Classifaciació Designats:
1.- Francisco Rosselló
2.- Jeroni Tomàs
3.- Joan Jancr

Esperem que el temps ens se-
guesqui acompanyant a les prope-
res amollades que ja durem a terme
des de la Península. Dia set de
Març es l'ara la primera prova de
velocitat des de la localitat alican-

rina de Calp.
Altres activutats desenvolupades per
Ia nostra societat han cstat les amolla-
des d'entrenament des de diferents
punts de la Badia de Ciutat.

Els nins i els coloms:
En el mes de desembre i dintre de

l'activitat "Animals de s'entorn" pro-
gramada per les mestres del Primer
Cicle de Primaria del Col.legi Públic
Rei Jaume Ill, de la nostra localotat,
en Joan Janer i andreu va dur a terma
una petita exposició sobre els coloms
i va donar a conèixer el nostre esport
al jove auditori.

Per fer-ho més mengívol, es va
presentar a l'escola amb un grapat de
coloms. El fet de ser una cosa nova i
treure del caixó els coloms, talment
un mag, per reforçar les seves expli-
cacions va fer que els al.lots estassin
per un curt temps bocabadats i amb
un silenci mortuori. Després l'enacnt
es va rompre i tots volien fer un cara-
mull de preguntes.

L'activitat va acabar ainh l'amo -
liada de coloms, que duien a una de

les cames un missatge que els nins
havien escrit. Degut al mal temps va
esser en Joan el qui va anar a cercar el
missatge al seu colomer i quant va
torna a l'escola anil) els escrits la ma
joria varen creura que era magia.

La valoració feta per les professo-
res ja estat molt positiva.

Es d'esperar que aquestes activi-
tais seguesquin, i, si és possible, es
faci un colomer escolar al Col.legi
Llucmajorer.

Notes:

UN CAMPIÓ NACIONAL
ENTRE NOSALTRES

El nostre company, Llorenç
Tomas i Sastre, ens ha donat una gran
alegria amb el nou tritol que ha oh-
tingut en el darrer certamen de la
Reial Federació Col bmbofila Espan-
yola.

La seva colonia, número 37.952
de l'any 1995 va obyenir, d'un total
possible de cent punts, 89'66 punts

dintre de la categoria "STAN-
DARD INTERNACIONAL" el
que lá va fer mereixedora del títol
de CAMPIONA D'ESPANYA en
aquesta categoria.
El que té més importancia és el fet

que un colom mallorquí sigui el
guanyador d'aquest campionat re-
servat als coloms viatgers. Aquesta
colonia ha viatjat dues temporades,
1996 i 1997, fent curses de fons, i
aquest fet és el que té nies merit
uns llocs en que les perdues de co-
loms a les curses és en dels niés
elevais dintre de la geografia co-
lumbõfila espanyola. •

Coloma mim. 37.952, compiona
d'Espanya en la categoria
"Standart Internacional"
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FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L' AST

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

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona
Cursos de Brodats Artesans

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

Exit de les gimnastes
de Llucmajor

322 gimnastes varen participar en el II Control de Jocs
Escolars dc Gimnástica Rítnica que es va celebrar a l'?es-
portiu Galatzó de Santa Ponça, en els quales les partici-
pants del Club Llucmajor Gimnàstic varen tenir una des-
tacada actuació.

A la categoria de Mans Lliures (inicial) la primera va
ser Teresa Sanchez de Badia Gran. A la categoria superior,
Francisca Maimó i Catalina Mut, en I° i 3 0 lloc respecti-
vament.

A la categoria Alevi Inicial (Mans Lliures), els tres
primers llocs foren per a Marta Truyols, Rosa M. Boscana
i Aina Vallejo.

En con junts, primer lloc per a Llucmajor, format per
Marina Martín, Maria Blanca Piqueras, Natalia Domin-
guez, Catalina Mut i Francisca Mai mó.

Alevi mitjà (Anelles), Catalina Morey va obtenir cl
segon loe i en Aleví superior (Mans LLiures), Inmacula-
da Garcia i Maribel Roig, el 2' i 3° lloc respectivament.

Infantil mitjà (Cinta), tercer lloc per a Iolanda López;
cadette superior (anella), 2, Catalina Gonzalez i en con-
junts aleví (undies): I° lloc per el Club de Llucmajor, for-
mat per Aina M. Llompart, Inmaculada García, Maribel
Roig, Antònia M. Rullán, Celia Romero i Maribel Martin.

Enhorabona a totes!! •

D'esquerra a drela: Joan Truyols, Biel Cabot, Bartomeu
Obrador i Miguel Vidal. És l'equip del "Cap Roig" que va
participar al campionat de Balears en aigiies d'Eivissa.

Diada de festa «Es Cap Roig»

Tomeu Sbert

El club de pesca "Es Cap Roig" va celebrar uiia diada
de festa, amb dinar de germanor i entrega de troleus, aix6
al restaurant de I . Aquacity. Unes dues-centes personas que
ha passaren d'allò millor.

L'estatuela del Rei Jaume Ill Cott entregada a Bartolo-
meu Obrador, actual campió de Balears individual i per
equips de embarcació.

Com a primers classificats, en les seves respectives ca-
tegories, reberen trofeu: Miguel Engel Vidal, Maribel
Roig, Pedro Pedregosa, Joan Truyols, Bartomeu Obrador,
Francesc Pedregosa, Seraff León, Manolo Sarmiento, Ai mia
Ma Pedregosa, Margalida Miralles, Pedro Homar,
Vaguer, Loan Sampol, Alejandro Camacho, Antoni Oliver,
Miguel Angel Cerdà, Francesc Molina i algun

Enguany queda instaurat el primer "Trofeu Ciutat de
Llucmajor" al deport de la pesca, en totes les modalitats
que disposa el club.

També reberen trofeu o placa els mil lors classificats de
cada categoria, apart els guanyadors abans mencionats.

A la presidencia, junt al presidente Matildo Reda, el
president federatiu Mateu Bauzá; vice-president del club
Raid Rebassa, regidor Joan Puigserver i el bade Gaspar
Oliver, el qual tancá Pácte amb un parlament. •



(Ca'n Cajeta)
Fabricant Illes Balears 030

Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

Línia de joieria
per a home en
or 1" llei (18K)

DESCOMPTES ESPECIALS

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

FABRICA DE JOIERIA GARAU

Entre noltros   

Naixements

- Aina Maria Riera Rodríguez, filla de Pere Antoni i
Aina Maria, nasqué el 6-2-98.

- Laura Moreno Montes, filla de Miguel i Rafela, nas-
qué el 8-2-98.

- Antoni Rigo Gonaez, fill de Jaume i Antònia, nas-
qué el 3-2-98.

- Pere Garcia Mas, fill d'Antoni i Pedrona, nasqué el 8-
2-98.

- Marc Carde11 Ratón, fill de Baltasar i Maria Espe-
rança, nasqué el 12-2-98.

- Antònia Fiol Piña, filla de Joan i Maria Francisca,
nasqué el 13-2-98.

Matrimonis

- Pere Mas Vallespir i Catalina Amengual Ballester, es
casaren el 24-1-98 a l'església de Sant Miguel.

- Santiago Gázquez Gázquez i Maria José Martín Do-
mínguez, es casaren el 20-8-97 a l'església de Sant Jaume
(S'Estanyol).

- Gabriel Almendros Mulet i Matilde Campos Sánchez,

es casaren el 14-2-98 a l'església de Ntra.Sra. de Grácia.
- Joan Ramon Alarcón Garrido i Monika Taborikoná,

es casaren el 7-2-98 a l'església Ntra. Sr.a de la Lactáncia
(S' Arenal).

Defuncions

- Miguel Vich Cerdà, morí el 3 I - 1 -98 als 75 anys.
- Margalida Contestí Amengual, morí el 2-2-98 als 101
anys.
- Gerhard Valentín Scheel, morí el 29-1-98 als 69 anys.
- Margalida Cabot Cánaves, morí el 4-2-98 als 84 anys.
- Franz Josep Humerbein, morí el 3-2-98 als 58 anys.
- Llorenç Noguera Sastre, morí el 6-2-98 als 96 anys.
- Catalina Romaguera Cardell, morí el 7-2-98 als 99 anys.
- Catalina Ferretjans Barceló, morí el 9-2-98 als 83 anys.
- Hugo Friedrich Ruprecht Muller, morí 1'11-2-98 als 84
anys.
- Catalina Roig Taberner, morí cl 12-2-98 als 87 anys.
- Jaume Alcina Clar, morí el 20-2-98 als 77 anys. •



His todiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)

CARNISSERIA o XARCUTE1111

ZANOGUERA
4

GARC IAS

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

Reportatges	 37 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (Llu(mojor)

•Passatemps Pes forat
d'es nric•ix

Sopa de lletres • 10 metalls
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Llorenç Mascaró

Solució del mes passat

- L'Amo en Sion, de Miguel Puigserver.

.fr
- El Tio de r Havana, de Tous i Maroto.
- Els Calvns de Mestre Lluc,  de Bartomeu Ferrà.
- Mort dc Dama, de Llorenç Villalonga.
- Nit de Nadal, de Guillem Colom.
- L'Amo de Son Magraner, de Pere Capellà.
- Es Sogre de Mack) Rosa, de Martí Mayo!.
- Sa Padrina, de Joan Mas.
- Can Miraprim, de Martí Mayo!.
- El Rei Pepet, de Pere Capellà. •

El batle ha començat el Pla Mirall al carrer de Sant
Bartomeu, a s' Arenal. I mentrestant, al carrer de veïnat , a
l'hotel Bahía de Palma, un edifici monstruós que contri-
hueix en gran mesura a la degradació de la zona, hi fan
ohra i construeixen una escala d'incendis que vola per da-
munt del carrer.

Senyor batle: per tenir un pohle més digne no és sufi-
cient rentar la cara a un carrer mentre n'emhruten un altre.
•



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
7-

Medicina General (Igualatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparadora	 LLUCMAJOR

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxi lo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Podologia
1/4	

ASSEGURANCES: ,AXA - ADESLAS - AGRUPACIO MUTUA - ASISA - IMECO CA JA SALID - VIEDIFIATC

GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI - L'ALIANÇA - WINTERTFIUR

ALLIANZ-RAS - MUTUA D'ACCIDENTS: FIMAC - FREMAP

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

OEM

Ronda Migjorn, s/n - Tels. 66 01 40 í 66 00 41



ISIALIPUNKT
SE 4147 '7”

AUTOM011VE

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

Audol Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

AIM

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

UN COCHE DIFERENTE

Seat Compartir un frontal, las motorizaciones y algunos acabados

no significa que estemos ante vehículos idénticos. La filosofia.

t'l J)ubliCo al que va dirigido)  su versatilidad empaque,

con ¡ut' 	 al Córdoba

en :Ina opción para

aquellos que

necesitan espacio

a buen precio.
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Aquest mes
de març
OFERTES

ESPECIALS!
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TIIE POWER COMPANY

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




