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El pensament de la Revista s'expresa

només a traves de l'Editorial

>Editori al
Un rèquiem
per fora vila

El mercat sempre troba un subterfugi per tal de sortejar, burlar o esquivar les
dificultats legais. El furor d'un elevat percentatge d'europeus amb possibilitats
econòmiques de sobra per instal.lar la residencia a Mallorca conduira -en un ter-
mini ben breu i si un tomb en la demanda no hi posa remei- a la urbanització ca-
muflada de la major part del sed rústic de l'illa.

El fenomen que els geògrafs anomenen "rururbanització" (transformació ca-
muflada d'allò agrari en residencia), o californització, o transformació de l'illa
en una Florida alemanya, un districte metropolita de regulars dimensions és a
punt de consolidar-se.

Els ecologistes insisteixen que "Mallorca és un solar, i la nova autopista de
Llevant n'és el carrer principal". A falta de concretar aquest enunciat, queda clar
que l'atomització del sell rústic crea un habitat per a privilegiats a costa d'alte-
rar radicalment les tradicions i els enclaus mallorquins més característics.

En primer lloc, el nou model a que ens aboca la parcel.lació indiscriminada
(beneïda i santificada per la Llei de Sòl Rústic) s'endurà les escasses explota-
cions agrícoles que encara subsisteixen. L'absència de rendibilitat i d'incentius
governamentals contribuirà a aquest trasllat d'Os de s61 rústic i agrícola. De ca-
ra al futur, també és important l'asfixia completa de les activitats dels excur-
sionistes. La segregació en massa comporta el tancat de les finques resultants,
el tancament de camins i la interposició de noves barreres que no existien amb
els propietaris anteriors.

Sembla que assistim a un procés irreversible. Possessions de cinquanta
hectàrees subdividides en vint o trenta lots no seran reagrupades mai més. La di-
ficultat burocràtica que això comportaria és enorme. Es dóna la paradoxa que
avui és més fàcil dur a terme i desenvolupar una urbanització encoberta d'una
finca rústica que no una urbanització en condicions, els terminis de la qual tri-
pliquen els anteriors.

De moment, quatre finques grans han optat a la rururbanització: son Alegre,
de Santanyí; Muleta, de Sóller, ses Basses, d'Andratx i Mitja Mar, de Manacor.
Tres milions de metres quadrats es posaran en venda amb la falta de respecte
que la practica totalitat d'aquest tipus de depredacions provoca: desaparició dels
antics camins rurals i agrícoles, tancament dels passos tradicionals, destrucció
de les parets segues i un llarg etcetera.

En el cas concret de Llucmajor, la Llei de S61 Rústic es disposa a provocar
el quart "boom" urbanístic del darrer mig segle. Primer foren els hotels de la co-
sa, després l'allau d'apartaments, declarats o no, i el rosari d'urbanitzacions que
recorre, excepte casos ben comptats, el litoral Ilucmajorer. En tercer Hoc, l'ex-
plosió de les casetes que va deixar la nostra fora vila saturada de construccions
i també de petits camps de concentració (ja se sap que els anomenats "xaleters"
sempre han donat prioritat a les tanques de les noves propietats).

Ara, en el quart i ja darrera el cantó, la ruralia de Llucmajor sera ocupada per
centreuropeus, d'alt poder econòmic i procedents de països amb monedes molt
fortes -sovint transportades com a diner negre- i gens reticents a invertir-les en
una casa d'un estil pseudomallorquí. Amb la legislació actual, Llucmajor prest
sera una barriada més d'una unitat urbana insular. Es tracta, idO, d'entonar un re-
quiem per la fora vila, amb Iletra i música d'una iniciativa legislativa del Govern
balear. •
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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

Cl. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 989/17 05 70
Llucmajor

LOCAL

Plenari de l'Ajuntament (30-111-98)
L' •juntament contra

el nou "Bonobús" de l'EMT

Arnau Tomas

- En un ple maratonia que va començar a les 10 del ves-
pre i va acabar a les 3 dc la matinada, fou aprovada  també
pel govern municipal una moció presentada conjuntament
pels grups del PSOE i PSM, relativa al nou "Bonobús" de
l'EMT, oposant-se per unanimitat al preu de 1.500 pta. per
als no empadronats a Palma, i que nomes en pagaran 775.
Els portantveus del PSOE i del PSM digueren que es trac-
ta d'una autentica discriminació cap als ciutadans de Line-
major, els vehicles dels quals s'endinsen al nostre terme, a
mes que aquests augments diferenciais de preus no fo-
menten l'ús del transport públic.

Amb l'abstenció del PSOE fou aprovada l'ordenança
reguladora de teneno de cans, que sanciona l'abandona-
ment d'aquests i tenir-los a lloure pels carrers, places i fin-
ques. Segons el calcul del regidor d'Agricultura, Sebastià
Artigues, en cl terme existeixen devers sis o vuit mil cans,
per la qual cosa el portantveu deis socialistes, Antoni Gar-
cies, va explicar que aquesta normativa sense un cens i
sense un sistema de control sanitari adient "esdenvendra
paper banyat".

Tot i que al final s'aprovas per unanimitat, també va ser
molt discutit un conveni de subvenció per al preparador fí-
sic de futbol base del CD Espanya i A. Garcies va lamen-
tar que aquestes subvencions s'atorguin sense cap hase ni
regiament.

El nomenament del nou interventor de SOSEGUR fou
aprovat amb el vot en contra del grup socialista, tot al.le-
gant que resulta una despesa econòmica innecessaria.

Revisió del Pla urbanístic

Fou Ilargament discutida l'aprovació, amb el vot en
contra de l'oposició PSOE-PSM, de l'avanç de la revisió
del Pla General del municipi. (jarcies va dir que aquest Pla
contempla idees ecologistes amb unes altres que no ho sún,
i per això resulta un document fluix, que tendra moites
aLlegacions. "Dubtam -va afegir- que surti endavant". An-
toni Liompart, del PSM es va expressar en termes sem-
blants, tot manifestant que "amb aquest Pla no anain en-
lioc". No obstant, Joan J. Jaume, el regidor d'Urbanisme,
manifesta que el document nomes es un avanç, però que re-
sulta tan ampli com

Una moció del PSOE demanant una normativa regula-
dora d'instal.lació d'antenes parabòliques, fou rebutjada
pel govern municipal fins que no s'inclogui en cl nou Pla
General una ordenança que reguli la instal.lació d'aquestes
antenes.

Una altra moció del PSOE demanant la trillion' dels
camins rurals fou exposada al plenari i el tillent de bade,
Lluc Tomas, va contestar que s'estan arreglant en la me-
sura possible aquests camins i que hi ha 42 milions pres-
supostats per aquest concepte.

A mes de ser novament rebutjada, fou també molt dis-
cutida una altra moció del PSOE sobre el foment de la
lengua catalana. Rabasco es va lamentar que el PSOE de-

fensi tan ferniament una llengua que "no es la de Mallor-
ca". Va afegir, també que "incluso a los barrenderos se les
exige que hablen en catalán".

Malgrat aquesta sessió tan Ilarga, a les dues de la mati-
nada el govern municipal presenta una moció de urgència
de la qual fou vetada en contra per l'oposiciú, relativa a la
suspensiO per part del CIM, de la Urbanittació de Tolleric,
ja que no te recursos hidraulics. El regidor d'Urbanisme, J.
Jaume, va dir que aquesta urbanització té tots els requisits
legals, entre ells el suficient subministrament d'aigua po-
table. Pea) tant el PSOE com el PSM, se felicitaren per la
iniciativa del CIM de paralitzar Toilerie, manifestant entre
altres raons que els aquifers es troben sota mínims, i que
s' ha de posar fre a tanta expansió urbanística, advocant
pel creixement car. Contràriament, Rahasco va atacar
aquesta política restrictiva del CIM que va en contra del
progrés del municipi, que "a s'Arenal ja no hi ha cap me-
tre quadrat per edificar". •



XI Aniversari de la Banda de Cornetes i Tambors

Ft)tos Fermin

El passat dia 26 de fehrcr es va
celebrar al Restaurant Tropical l'XI
Aniversari de la Banda de Cornetes i
Tambors de Llucmajor. Van assistir
a l'acte el batle Gaspar Oliver i els

padrins dc la banda: el cantautor vila-
franquer, TOMCU Penya, i la miss Ba-
lears 1993, Cristina Vera.

En el transcurs del sopar el bade
va entregar uns obsequis als compo-

nents de la banda i cn Tomeu va ani-
mar la festa cantant algunes de les se-
ves darreres cançons. •

Processons de
Setmana Santa

Dia 9, Dijous Sant

A Ics 20'30 h. Processó. Itinerari: Born, Bons Aires,
Convent, Orient, Jaume II, Sant Miguel, Constitució, Plaça
i Born. Acabada la processó la Coral "Amics de la Músi-
ca" cantara: Stabat Mater, Mandatum Novum i Ave Ve-
rum.

Dia 10, Divendres Sant

A les 20 h. Sermó, Davallament i Processó. Itinerari:
Born, Plaga, Val, Convent, Sant Llorenç, Bisbe Taixequct,
Plaça, Constitució, Plaça Sta. Catalina Thomas. Acabada
Ia processó la Coral cantara: Hi eres tu?, Popule meu i Se-
pulto Domine.

Dia 12, Diumenge de Pasqua

A les 8 h. al Convent: Missa de Pasqua amb sermó de
s'Enganaia i processó de s'Encontrada. Itinerari: Àngels,
Olivera, Font, Plaça (Encontrada) i Born. •

Centenari del traspàs
de la fundadora

dels Sagrats Cors
El passat mes de març començaren a Campos els actes

dei primer centenari del traspàs de Sor Maria Rafela, fun-
dadora dels Sagrats Cors.

El pregoner de tots els actes, Pere 011ers, va destacar la
gran tasca humanitaria i espiritual dc Sor Maria Rafela, i el
bisbe de Mallorca, Teodor Obeda, va concelebrar una mis-
sa en la qual cantaren els Blavets dc Lluc.

Tots els actes culminaran el març de 1999, amb la clau-
sura del procés de beatificació de la mare fundadora iniciat
el 1986. Al llarg de l'any el convent de Campos rebrit nom-
broses pelegrinacions d'arreu del món i sobretot d'aquells
indrets on la congregació te convents oberts.

Sor Maria Rafela va fundar la Congregació de les Ger-
manes Missioneres dels Sagrats Cors l'any 1891, quan te-
nia 77 anys. Ella va ser la primera mestra de Campos i hi
va exercir una gran tasca humanitaria i docent. •
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Pere Eiiìili exposa la seva darrera
obra a la Sala d'Exposicions "SA
NOSTRA" de Felanitx del 4 al 19
d'abril, de les 18 a les 20'30 h.

En la serie que Pere Emili presen-
ta trobareu diversos mites populars:
el Drac de na Coca, les Dones d'ai-
gua, les bruixes, el Narcís... Quasi
tots referents a elements primordials,
Iltsics, de la nostra cultura (mallor-
quina, catalana, mediterrmia): l'aire,
el foe, l'aigua, la terra, el bá i el mal.

El llenguatge es clar i entenedor:
línies depurades, pinzellada fltUda, les

formes suggerides com en un in6n en-
trevist o somniat, sense massa details
que desviïn l'atenci6 del substancial,

amh colors calids -grocs, taronges,
sienes, ocres, terres- que reforcen i
transmeten la vida del mite contat. •

Exposició
de Pere Emili

a Felanitx
A. Artigues

Conferències sobre el "Regne de Mallorca"
A.T.

Al local de l'Associació de Pen-
sionistes i Jubilats de la 3a Edat del
C. de Sant Joan, es va celebrar un ci-
cle de tres conferencies sobre el Reg-
ne de Mallorca, a càrrec de Miguel
Ballester, historiador que treballa en
el departament d'Urbanisme dc
l'Ajuntament de Campos i coautor de
libres sobre la història local de l'es-

mentat municipi.
Aquestes con ferencies tengueren

una assistència nomhrosa de públic
cle la 3a Edat, tal vegada per l'incen-
tiu de poder prendre part els assis-
tents a les tres conferencies, a uns
viatges culturals de 5 dies per fora de

subvencionats pel Conseil In-
sular de Mallorca. •
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Antoni Cardei!,
guanyador del Premi

Escolar Planeta
Un llucmajorer, Antoni Cardell Calafat, estudiant de sisè

curs de Primària al C.P. Jaunie Ill, ha estat el guanyador del 28
Premi Escolar Planeta, al qual han participat devuit mil estu-
di ants de tot l'Estat, d'edats compreses entre els nou i els set-
ze anys. Només setanta-tres d'aquests participants contestaren
correctament els cinc qüestionaris de deu preguntes, i entre
aquests finalistes es va dur a terme el sorteig final que va ator-
gar els distints premis, entre ells el primer, que ha estat per
aquest estudiant Ilucmajorer, iii va ser lliurat oficialment pel
Director de l'Editorial Planeta, Jose Manuel Lara, després de
ser convidat a visitar les seus principals a Barcelona d'aques-
ta important empresa editorial. La dotació material del premi
consisteix en dues-centes cinquanta mil pessetes en Hawes i al-
tres dues-centes cinquanta mil pessetes en metAlic. Així ma-
teix Editorial Planeta farà un obsequi de 25.000 pessetes en Ili-
bres al col.legi de l'estudiant guanyador.

Es igualment destacable que, en els vint-i-vuit anys
d'existència del Premi Escolar Planeta, es la primera vegada
que un dels tres premis niés importants ve a Mallorca. Enho-
rabona, Antoni Cardell Calafat. •

Un 3er premi en gloses
En cl VI Concurs de Gloses organitzat

per l'Associació Amics de la Glosa, d'en-
guany, amb diada final celebrada a Son
Ferriol, obtingué un tercer premi el nostre
amic i col.laborador Tomeu Sbert.

La glosa premiada es la següent:

La prunera

Vós teniu una prunera
d'un aspecte senyorial.
Quan té florida esponera,
es el brot de primavera
més alt del vostre corral.

Cap al cel ella s'etnpina
impregnada de verdor;
la prunera amb fulla fina,
carregada de fruitor,
es quan es mes gegantina.

Sa creixença capritxosa
de la prunera valuosa
recolza dalt la paret.
Vós, vefnada generosa,
em feis part del dolç esplet.

Essent, com és, ella vostra,
que cuidau amb tot esment,
em deis carinyosament:
"colliu prunes, Iliurement,
les que pengen dins ea-vostra". •

II Caravana pel Sàhara
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en col.laboració am!) I Asso-

ciació d'Amics del Poble Sahariii ha engegat una campanya per contribuir a fer
possible un referendum Iliure i democrMic per al Poble Saharauí. Es compraran
vehicles i camions i en els mesos de març i abril es durà a terme una recollida
de llaunes de tonyina i sardina, que contribuirà a la manutenció dels refugiats
saharians durant el seu trasllat pel desert.

Si voleu niés informació dirigiu-vos a l'ajuntament o al Fons Ma llorquí de
Solidaritat i Cooperació, C/ General Riera, 67. Tel. 29 70 53. •
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"Line" al Teatre Recreatiu
Colonia Julià
Foto: J. Garcia-Delgado

El passat 4 d'abril el grup de
teatre CUT va escenificar "LINE"
de l'actor contemporani Israel Ho-
rovitz, "on en clau de comedia es
pot veure una crítica social a la
competitivitat. Poder i Competició,
podria ser el resum valid i univer-
sal de l'obra. Cinc persones, cinc
animals humans, que estan fent
una cua, que lluiten, a la ciutat, per
aconseguir... no importa que, és el
de menys. Podria ser el Primer Pre-
mi d'un Concurs de Break o ser, el
primer a entrar a les Rebaixes de
"El Corte Inglés". Tant Sc val. El
cas és que només hi pot haver un
Primer i només Un. 0 no? Qualse-
vol arma és bona, no els importara
gens si a la fi aconsegueixen el que
volen".

Amb el la varem guanyar l'Accesit a la mil br obra de
conjunt en el 16e Concurs de Teatre "Vila de Mislata"
1997 al País Valencia.

CA1INISSE1111 	 XARCUTEIIII

ZANOGUERA

GARC IAS

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

L'obra d'Israel Horovitz, traduïda per Xavier Borras va
ser representada per Manel Monroy, Pere OreII, Miguel
A. Fluxa, Luca Bonadei i Aina M. Gimeno, sota el disseny
d' il.luminació de Joan Borras.

CUT va néixer el novembre de 1995 al voltant d' un
projecte teatral, el de fer un teatre urbi i viu, on el pOhlic
pogués veure damunt l'escenari, una imatge de la realitat
del seu voltant.

El primer muntatge que es plantejaren va ser "El treball
allibera", espectacle estructurat en una serie d'històrics
curtes sobre la poblematica del treball al món juvenil. la se-
va manca, la seva precarietat, la influencia d'aquests pro-
blemes, tractats en clan el humor.

Aquesta obra es va estrenar a Palma el 1996 i va ser re-
presentada a diferents pobles de Mallorca, a la sala Ar-
tembrut de Barcelona i també al VIII Festival Internacional
de Teatre de la Comunitat de Madrid.

Tenguerem l'oportunitat de gaudir d'aquest n untatge
al Teatre Recreatiu, el 4 d'abril, i cl dia anterior I . havien
tenguda alguns alumnes de l'IES Llucmajor. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



CENTROS OPTICOS FLORIDA

A.--

CON LA COMPRA DE UNAS GAFAS

CON CRISTALES PROGRESIVOS,
LE REGALAMOS OTRAS CON

CRISTALES PROGRESIVOS

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
■■■ Gran Vía CoIón, 57 - INCA 111

Dn. Oriol Franco Centellas, Optico Diplomado (Director Tienda)
Srta. Maria Jose Ripoll, Directora Marketing

El dissabte, 28 de març es va inaugurar

a Llucmajor la 1 4'1 tenda del

Grup Optica Florida

al C/. Sa Vita, 5
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LOCAL

S'Arenal

Inauguració dels nous vestuaris al Polisportiu de s'Arenal.

Millores al Polisportiu de S'Arenal

Tomeu Sbert

- Dies passats es va procedir a la inauguració de diver-
ses millores realitzades al Camp municipal d'esports de
son Verí Nou. El labulós creixement de s'Arenal en les da-
rreres decades ha propiciat la necessitat d'instal.lacions es-
portives adequades. Del pintoresc i vetust "Camp Roses" ja
no queda quasi més que el record.

S'Arenal, des de fa uns anys compta amb dos polispor-
tius coberts i construïts segons les exigencies modernes.
Un, a la part I lucmajorera i un altre a la ciutadana.

A son Verí Nou, construft el camp de futbol, on juga els
partits de casa l'equip tercerdivisionari, i devers una dot-
zena més d'equips de futbol base, anaven faltant més ins-
tal.lacions per a la practica d'altres esports, i sobretot, més
vestuaris.

Tres foren els vestuaris inaugurats l'altra setmana, dos
de recent construcció, sota les esplèndides tribunes cober-
tes amb que compta el terreny de joc.

Sabem que la positiva circumstancia de construir el
nou Institut, devora l'esmentat polisportiu, dura  mós ne-
cessitats pel que fa a les instal.lacions per a les practiques
esportives.

Després de fer algunes consultes, de part d'aquesta re-
vista a les autoritats civils llucmajoreres, ens han indicat
que per a 1999 esta previst construir dos nous vestuaris, un
nou gimnàs, dues pistes polivalents, una de futbolet i bas-

quet i una per a patinatge artistic, a més de reformar ins-
tal.lacions ja fetes i deteriorades per l'ús quotidia.

L'Ajuntament de Llucmajor també ha invertit uns tres
milions de pessetes en paviment asfàltic, i així el ptihlic té
un més fàcil accés a les installacions que ens ocupen. Les
de nova construcció foren inaugurades dia 25 de març pel
batle G. Oliver acompanyat de la majoria de regidors de
l'equip de govern municipal.

Trofeu S.A.R. Princesa Sofia

Entre el 3 i Il d'aquest mes d'abril la nostra badia es
veurà amb abundants veles blanques, embarcacions que
solearan les aigües cercant el triomf en el tradicional "Tro-
feu S.A.R. Princesa Sofia" de vela. Per començar, Inds ins-
cripcions que mai, amb un total de 777 participants per-
tanyents a Italia, Alemanya, Suissa, Grecia, Ucraïna,  Bèl-
gica, Irlanda, Anglaterra, Mèxic, Àustria, Holanda, Dina-
marca, Suècia, Andorra, Nova Zelanda, Hongria, Estats
Units, Israel, República Txeca, Noruega, Finlandia, Polò-
nia, Rússia, Japó, Croacia, Eslovenia i Espanya.

Tots els clubs nàutics de la badia coneixen les seves
instal.lacions i hi col.laboren activament. El Club nàutic
Arenal organitza algunes de les proves i regates.

Nous propietaris a Aquacity

El parc aquatic d'Aquacity té nous propietaris; el cent
per cent d'accions han estat venudes a l'empresa madri-



     

lenya Aspro-Ocio, la qual ja compta amb propietats di-
verses a Mallorca, com són Marineland i Aquapark de Cal-
via.

Les gestions de compra de l'Aquacity es duien a terme
des de fa mesos. Problemes causats per una sola persona
impediren més rapidesa en l'operació, però superada la
problemàtica es va procedir a la signatura de tots els ac-
cionistes venedors.

Aquacity es va inaugurar fa 11 anys i obrira novament
les portes al públic el proper I cie maig.

Noticies breus

- Un grup de 128 persones majors de Barakaldo (País
Base) estaren a s'Arenal, en una trobada de gent major de
Mallorca, entre ells, majoria arenalera. Oferiren una mag-
nífica demostració de gimnastica. En Jaume Oliver Maura
els va recitar uns bells versos escrits especialment per a
aquesta diada. Al grup base se' Is feu entrega de l'estatue-
ta Ilucmajorera del rei En Jaunie III.

- L'equip de futbol de la UD Arenal, categoria cadette,
es va proclamar campió d'aquesta temporada 97-98, sense
conèixer la derrota i se'ls va retre un homenatge.

- Diumenge dia 29 es va iniciar la X Edició de la Cha-
llenge Tennis Arenal de Ciclisme. Hi haura etapes els dies
5 i 19 d'abril i el 19 de maig, organitzat pel C.C. Arenal.

- Tota la zona de la Platja de Palma es va animant de
cara a la imminent temporada turística. Es calcula que la
Setmana Santa serail uns 25.000 turistes que ocuparan
plaga hotelera.

- El divendres dia 17 se celebrara un acte poetico-lite-
rani en qué es donaran a conèixer els guanyadors del "II
Certamen de Poesia s'Unió de s'Arenal", amb l'actuació
del "Cor Musical Marina", de s' Arenal. 

PREMI DIVER   

- El dissabte dia 18, a les 20'30 h. celebració del "IX
Recital es Pont de ses Set Bogues". Els dos actes culturals
tendran per escenari l'antiga capella del carrer de la Vica-
ria. Entre els rapsodes actuants hi ha: J. Rebolledi, C. Riu-
tort, M. Santaner, D. Tomas, M. Capella, P. CarleIlas, Jo-
sep LI. Gallardo, A. Salva, Maria A. Alzamora, Maria A.
Vich, J. Mulet, M. Caéllas, S. Vallespir, J. Ferrer, M. Mon-
serrat, S. Salva, M. Salvà, A. Noguera, J. Casadesús, Ma-
ria del P. Rebolledo, Maria del C. Roca, Bel M. Servera,
Maria del C. Bonnín, P. Gil, M. Monserrat, J. Alzamora, J.
Oliver, A. Chamiso, Miguel A. Ribot, entre algun altre.
Són molts però s'ha de tenir en compte que es tracta de
dues vetllades. Aquest acte es realitza sota la coordinació
d'aquest informador, i sota el patrocini de Sa Nostra amb
Ia col.laboració especial dels Ajuntament de Palma i de
LI uciii ajor.

- La Parròquia de s'Arenal celebra un ample programa
d'actes religiosos amb motiu de la Setmana Santa.

- La Diada del Pancaritat tendra hoc el diumenge de
l'ikngel, dia 19 d'abril, començant amb una missa a la
parròquia i seguidament tothom s'adreçarà  al Pont de ses
Set Boques per celebrar una diada d'autèntica amistat i
alegria que també enguany esperam que assoleixi l'es-
plendor que es mereix. • 

El passat mes de gener, Joan Marc Garcia
Morales va resultar guanyador del DIVER
SORTEIG. A la foto, el veim en el moment
en què el delegat de "SA NOSTRA" a
Llucmajor, D. Llorenç Clar, li fa entrega del
premi. Enhorabona!  

NOS
MA"   

CAIXA DE BALEARS            



.11.11 1 .1,11:11,T,Mq!..W,1111..

Viajes

j(aloki,s.a       

OFERTES 

ESPECIALS
LLARGUES

DISTANCIES
CIRCUITS

PER EUROPA    

C/. Maria Antònia Salvei, 38
Tel. 44 22 50 • Fax. 44 11 10

	
S'ARENAL

I, CO C A I,

El 750 Aniversari
I. Barceló
Fotos: C. juliù

El passat dimarts, 26 de
març, al teatre Recreatiu, es va
celebrar l'acte d'obertura (lei
750è aniversari (14-111-1248) de
la decisió del papa Innocenci IV,
de prendre sota la seva protecció
les esglèsies de Mallorca.

Primerament, D. Damia Roig
va fer una breu presentació en la
qual demanà la participació popu-
lar als actes que al llarg de l'any
s'aniran desenvolupant així com
la necessitat que aquesta partici-
pació fos cl més activa possible.

Acte seguit, la coral "Amics de
la Música", dirigits per D. Sebas-
tia Melia oferiren un grapat de
cançons.

El Rector, D. Jaume Serra, va
fer una petita història del que havia
representat al seu moment la tutela
de l'església de Mallorca per part del papa, client que fou
una reintroducció del cristianisme a l'illa, cosa que per-

Coral "Andes de la Alaska"

mete, la primera organització religiosa del territori, ineutre
que l'organització civil no arriba fins al 1300. A partir del
1248 i fins avui la parròquia ha estat el punt de referencia
i de reunió del pubic al Ilarg, de 8 segles.

Aiximateix parla del que havia de ser la parròquia
d'avui en endavant, dels reptes actuals de la le, la inter-
nacionalització, dels conflictes, problemes i mancances
(Ids pobles, de cada vegada mes propers, de l'economia
capitalista i del mercat així com dc la distribució (leis
bens, de manera cristiana. També va referir-se a l'harmo-
nització de la ciencia i de la religió i va finalitfar client que
la gran aportació del cristianisme és l'esperança i que la
flavor sembrada fa 750 anys ha tengut el seu fruit. Va
convidar tothom a la tasca amb les paraules "El camp es
gran i les portes són obertes".

Tot seguit hi hagué la presentació d'objectius que es
pretenen aconseguir durant aquest any per a la celebració
de l'aniversari, cosa que erenels coordinadors de cada un
dels grups.

En nom del Grup de Cultura parla en Miguel Cardei
dient que s'havien proposat una serie de tasques modestes
i atractives, macs de les quals no es real itiarien fins a la
prèxima tardor si be ja s'havia parlat atilt) I inventariador
de l'arxiu de Sant Felip Neri cl qual s' ha oient per donar
un concert d'orgue al Convent.

Per part del Grup del Pat ri inoni, en Biel Pons digué
que en els actes per a la commemoració es pretén anar
més enllà de la història: es desitja fer la neteja de dos ca-
mins que duen a Gnstcia i que són propietat de la parrè-
quia, tasca per a la qual es demanaria la col .1aboraci6 del
pubic, de l'Ajuntament i Fodesma, la restauració d'una
casa situada en arribar a Grkia, per la qual es podria de-
manar ajut a l'Ajuntament, al CIM i a Patrimoni i també
Ia restauració i el canvi d'emplaçament per a minor con-
servació de la darrera creu que es conserva, una creu g6-



medi, i de Ciències socials, rela-
cionades amb la nostra parròquia,
col.laborar en la neteja dels ca-
mins que duen a Gràcia, fer una
repoblació forestal i comunicar al
professorat i a les famílies a traves
dels alumnes quan i com es duran
a terme les activitats programades.

La tasca que el grup d'Acció
Social pensa dur a terme fou ex-
posada per na Margalida Artigues:
un casal per a joves, que sigui el
Hoc on es puguin reunir sense ne-
cessitat d'anar nomes a un bar, i
un centre d'acollida per a gent
marginada.

Finalment, en Francesc X.
Tomàs va manifestar quina seria
l'aportació dels mitjans de comu-
nicació locals, TV i revista. La te-
levisió informarà puntualment
dels actes que es real itzaran i a
mes farà un vídeo en que s'expli-
carà la història i característiques
arquitectòniques de l'església de

Banda de Música

tica del S. XV.
Com a representant de les Comunitats educatives parlà

en Bernat Ramon, el qual va explicar el que pensaven fer
les tres escoles del poble: sensibilitzar l'alumnat que per-
tanyen a una comunitat històricament cristiana, rcalitzar
una serie d'activitats en les àrees de Coneixement del

D. Janine Serra, Rector de la Parròquia

Sant Miguel.
Tancà l'acte la Banda de Música de Llucmajor, sota la

batuta de D. Vicenç Castellano que interpretà sis peces,
dues marxes i quatre pasdoblcs que foren el punt i final de
l'acte. •

MENÚS DIARIS

TANCAT EL DIMARTS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12
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Quatre mots 
L'escriptura del foc

Antònia Font

Es aquest el títol del darrer
bre presentat per Sebastià Alza-
mora, el qual ens ofereix ara no
un recull de bons poemes sin6 una
biografia, la de Gabriel Jancr Ma-
nila. Vegem, clones, que ens ex-
plica de non, i en quatre mots, en
Sebastia.

- Es la primera experiència
com a biògraf, o ja havies treba-
llat abans en texts d'aquest ti-
pus? T'ha agradat?

La veritat, es que la biografia
com a genere no in' interessa gai-
re, i no crec que es pugui dir que
L'escriptura del foc sigui una bio-
grafia; més 'wilt es una entrevista
clue, per la seva extensió, acaba
adquirint elements d'altres gene-
res com el reportatge o la narra-
ció. Es també, i sobretot, una xe-
rrada en la qual una persona mes
gran i una mes jove, donen una
visió contrastada de la història re-
cent de Mallorca: la post-guerra, la cultura i literatura
durant el franquisme, etc.

- Què ens destacaries de l'obra i del personatge
biografiat?

Del Ilihre, en destacaria la voluntat de ser agradable.
Es un llibre escrit amb la intenció d'agradar, d'enganxar
l'autor fugint de la rigidesa documental de la biografia i
cercant la potencia d'una novel.la.

Del personatge, en canvi, em va cridar molt I ' atenció

Ia seva habilitat i nnata per la narració. Es WI narrador ins-
tintiu tant de paraula com per escrit. Justament, un dels
reptes amb que em vaig trobar, va serei de traslladar pc•
escrit aquesta narrativitat oral que posseeix Gabriel Jailer.

- Com vius el món de les Iletres des de Barcelona,
ara que vius alla?

Amb grans illusions i grans decepcions alternativa-
ment. Crec que la literatura catalana d'avui, per dir-ho
aviat, no esta tan malament com alguns voldrien fer pen-
sar, però tampoc tan bé com tots desitjarfeni.

- Ens sorprendras aviat amb un :dire poemari, o
tens altres projectes professionals que ens puguis ex-
plicar que no siguin exactament un Ilibre?

Ti ne diversos projectes d'escriptura: una novel.la cur-
ta a inig fer, que sera una història sobre el temps, la iden-
titat i la por; un IIibre de poesia, però del qual encara no-
mes n'existeixen algunes notes i apunts; i un encarrec,
compartit amb l'Elisenda, sobre la modernitat en la lite-
ratura. •
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Ho diu el diari

Bezaristes, músics, faroners,
andridegs i altres tècnics i artistes

Maties Garcias

¿Es la premsa una eina de comunicació neutral, anit) la
qual es conten les coses que passen com a l'acta d'un no-
tari? ¿O és l'instrument que quan tria els fets i els perso-
natges ja pren partit i en dóna una interpretació, de vegades
esbiaixada o subjectiva?

Qui vulgui fer-ne una tesi pot seguir l'esclat periodístic
que ha provocat un incident academic entre el nostre Mi-
guel Bezares, cap d'estudis d'un institut ciutadà, i un
col.lega seu militant de ben cridaners barcos de requilla.
La polemica, amb opinions i interpretacions d'un vent i de
l'altre, ha transcendit l'àmbit educatiu i s'ha ventilat per to-
ta la premsa, i hem sabut que dos I lucmajorers n'eren pro-
tagonistes en el mateix Kindol: el ja anomenat professor-
escriptor Bezares i na Margalida Antich, secretària del cen-
tre. Hi ha diaris que fins i tot que han parlat del bezarisme,
que per a uns, en aquesta mena de polemiques, deu ser
l'equivalent del seny i la mesura, i per a altres -crec que in-
justament- el sinèniin de la traïció i el col.laboracionisme.

El món de les lletres, aquesta mesada, ha conegut el
protagonisme d'en Sebastià Alzamora, que ha escrit Ga-
briel faner Manila. L'escriplura de foc, un Ilibre-entre-
vista-reportatge sobre el novellista. Com que aquest en
certs ambients literaris és centre de polèmiques, el Ilibre de
n'Alzamora no passarà desapercebut.

I de les lletres a les músiques, on les coses van ben
trempades. No tan sols perquè els Músics i Joves Balladors
de Llucmajor alegraren unes festes del barri (lc la Soledat,
sinó perquè la gran nit d'en Biel Majoral, mull un Teatre
Principal pie de gom a gorn, també ha tengut protagonistes
llucmajorers: els músics Andreu Jul4 Tomeu Puigserver i
el percussionista Fontelles, que és valencià pet-6 que molt
sovint toca amb la nostra Banda. Tots han sortit en foto de
color a primera plana del "Balears" acompanyant el canta-
dor algaidí.

Com que en el món hi ha de tot, aquí també tenim per-
sonal que toca moltes tecles, corn és el cas d'en Pere Bo-
net, que està al capdavant de tots els faroners de les Bale-

ars i que viu a l'històric far de Portopí, tal com s'explica en
un reportatge de "Brisas" dedicat als professionals de sen-
yals marítims. Però com que no totes les maquinàries són
iguals, hi ha d'haver tècnics per a tot, com el doctor Ma-
rian() Rosselló Barbel* director del Centre d'Urologia,
Andrologia i Sexologia, que amb tècniques i pròtesis di-
verses anuncia remeis per a les impotencies masculines. A
l'altra extrem, el professor Oliver s'interessa per les retie-
xions d'un monjo de Montserrat, tal com testimonia una
foto del "Diario de Mallorca". Per un altre costat, en Benet
Llompart i senyora, membres de la Plataforma antiauto-
pista, fan cap al Conseil Insular per cercar-hi (i trobar-hi) el
suport del Pacte de Progrés.

Ara, qui pot estar content és el nostre habitual Toni
Catany, a qui fins i tots els "adversaris" ii reconeixen els
merits. Pegau, sinó, un cop (Full a l'entrevista que fa "El
País" al fotògraf Xavier Miserachs, contrari a la fotografía
artística, però que quan ii demanen si no hi ha cap seguidor
d'aquest estil que sigui bo, contesta: "Sí. El Toni Catany,
per exemple. Esta passant sempre una maroma dificilíssi-
ma que el podria fer caure en una cursilada inaguantable i
no hi eau mai". •

expert ELÈCTRICA
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Una illa de progrés
Aina Maria Llompart

Quantes modernitats han quedat
sobtadament antiquades. Si anam a
cercar què vol dir el concepte "mo-
dernització" des de M. Weber i E.
Durkheim (ppis. s. XX) entrarem a
estudiar processos de secularització,
de racionalització i d'avanç científic.

El Govern Balear anuncia a les te-
levisions illenques la construcció de
l'Autopista Migjorn-Llevant sota el

lema "Una illa de progrés". Voldria
exposar tres punts al respecte:

Primer.- Racionalització. El fet
que una obra sigui tildada com a "de
progrés" no garanteix que ho sigui.
L'argument del polític, el bessó de
l'assumpte, és la planificació d'un
procés a llarg termini que integri les
necessitats dels distints sectors so-
cials, la creació intel.ligent i perdura-
ble de riquesa. Quan el polític realitza
anuncis televisius, quan es fa la foto

davant els periodistes, no crea rique-
sa. Aquest anunci de l'autopista, que
pagam entre tots nosaltres, és un pro-
ducte de tritrketing.

Segon.- Treball científic. On és el
Pla d'Ordenació del Transport'? Tan-
tes irracionalitats te el "Laiseer faire"
individualista que perilla fer una
història interminable d' aquest article.
Supès que MIMI en cotxe per anar
d'un Hoc a l'altre de i que no
heu intentat enllaçar amb autocars
d'altres companyies dispersades per
Ciutat, abans de partir s'ase ja es mort
de rialles. El deixar fer i ja L'arre-
glaràs pel teu compte es molt trist per
a molts que romanen ferinats per cdat
o d'altres condicions. El deixar fer i
que hom usi el sistema de transport
més contaminat, gererant Ines transit i
embossaments i que mes espai ocupa
no és progrés a cap racó del mon. Les
planificacions globals pal.lien molts
problemes com l'excés de transit i
allotgen també solucions fetes a mida,
com circumval.lacions a l'entrada
d'alguns pobles.

Tercer.- Procés de secularització.
L'entorn del sistema secular de carre-
teres s'ha descuidat en! loe de millorar
i fer atractiu turísticament cis precio-
sos voltants dels nostres pobles. Quan
es canvia el sistema de transport d'un
Hoc la vida dels seus habitants varia.
Ainb una autopista ja no serle in de
forma natural el nucli urKi d'un terri-
tori agrícola, industrial i de serveis
(república: polis/ager), sinó que set- f-
ern a una banda d'autopista un poble
devaluat econòmicament i adminis-
trativament a causa de la major atrac-
ció de Ciutat i de grans superfícies
comercials voltants. Tants anys de
mantenir les nostres carreteres, es-
curçant distancies determinades, per
ser on som ara. Per passar a ser mds
aprop o niés enfora d'aquella sorti-
da/salida cap a ves a saber on, i haver
de fer voltera per arribar a aquella
tanca tan propera. La confusió de Ma-
llorca en un continent. El progrés i la
modernitat és obrir els ulls a unes ca-
racterístiques econOmiques, geografi-
ques i socials pròpies, mes valuoses
que qualsevol subvenció. •
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El millor Llucmajor?
(Els divendres, dejuni)

Miguel Cardell

El millor Llucmajor... Els diven-

dres mercat: La primera afirmació en-
capçala sobre fons de color el cartell o
pasquí o pagina, la segona sura en Ile-
tra Inds pintoresca, un poc inclinada
sobre fons blanc al centre de l'anunci,
enrevoltada d' espardenyes, fruites,
verdures i altres i altres objectes ele-
vats a la categoría de símbols de les
excellencies d'una oferta més manco
tradicional o nostrada... Així són, o
així record, els anuncis d'aquesta
campanya publicitaria institucional
que promou l'Ajuntament am b els
doblers de tots. Semi-)la que l'ohjectiu
es això, promocionar aquest mercat al
qual es més difícil ja dir-li, segons
veils costums, senzillament plaça.
deu estar bé que es promocioni, en la
mesura que els seus destinataris prin-
cipals hem deixat de ser en exclusiva
els Ilucinajorers. Sembla també que
l'objectiu indirecte de tal promoció és
una certa imatge del poble o munici-
pi: El millor Llucmajor... I no és que
no ens faci taita, una bona difusió i
millora, tal com estan les coses.

Però a qui es dirigeix realment la
campanya. No ho sé, en conec notnés
les tanques a l'entrada del poble i una
pagina a una revista nova que em
sembla descaradament pepera. Cone-
guent els qui ens governen o admi-
nistren, haure de demanar als meus
regidors que m'informin dels details
econòmics i administratius d'aquest
negoci. De moment, torn a Ilegir
mentalment l'anunci i em planteig si
aquesta no sera, com tantes campan-
yes pressumptament institucionals,
publicitat política i partidista més o
menys encoberta. Quin es realment es
seu missatge? Que el millor Llucma-
jor és el mercat famós i secular? Esta-
rfem ben arreglats. Que al mercat s'hi
troba el millor de Llucmajor? No és
mala idea, però passant revista als

placers no sembla un missatge extre-
madament precís. Que el divendres hi
ha mercat és un fet innegable, i que
aquest pot dur visitants i duros també
ho sembla. Però, i això del millor
Llucmajor? Sonar, ja sona bé, i tal ve-
gada en publicitat no es tracti de res
més, tanmateix, que volcu que vos di-
gui em sembla una afirmació molt ro-
tunda, com si s'hi deixas caure que
tenim el millor Llucmajor possible, o
que aquesta excel.lència té alguna re-
lació  qui paga l'anunci, es a dir,
l'Ajuntament, o qui, governant-hi,
tendeix a identificar-s'hi en exclusiva,
a fer-se'n seva tota la legimitat que te
i la que pugui perdre de propina.

* * *

Pmbablement, ki millor cervesa

del mon... diuen aquells, no gosant ser
tan rotunds com els nostres publicita-
ris institucionals. La prudencia, cert
grau de moderació, no sobra
Mentre, l'afirmació em copeja la
consciencia i posa en marxa mecanis-

mes ineluctables al meu cervell cabo-
ta. Vivim real ment al millor Llucma-
jor possible, o en qualsevol cas, que
és, de tota la complexitat que el nom
amaga o assenyala, realment el mi-
llor, i quines potencialitats dona a en-
tendre i suggereix l'eslògan?

El nies passat, amb no poc coratge
o barra, dibuixava aquí mateix l'hi pó-
tesi d'una certa -o varies, o una amb
moltes cares- Ilucmajoritat, o Ilucma-
joreritat com a memória compartida,
com una certa cultura intermediaria
entre passat i present, entre individu i
grup, home i paisatge.

El passat, però, canvia sempre
amb el present, amb els presents del
present: es constamment reinterpre-
tat, i aquestes reinterpretacions depe-
nen en bona part del futur, de la imat-
ge més o menys conscient o implícita
del futur que volem. Tanquem el ca-
pítol teòric afegint que, pot ser, ser
Llucmajorer implica també un acte
d' identi ficació niés o menys volunta-
ria o resignada, implica una, alguna,
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visió de futur, un cert projecte; una
imatge del millor Llucmajor (i qui sap
si, inevitablement, fent-li el contrapés
i esperonant-la, una altra imatge, en
negatiu, del pitjor Llucmajor).

Sóm al territori dels desitjos per-
sonals, que, en esdevenir col.lectius,
com es ara, esdevénen polítics. Per
activa o per passiva, tan si vols com si
no vols.

* * *

Crec, deixau-me que ja ho escri-

gui ben clar i català de la vila, que no
vivim al millor dels Llucmajors, i que

en massa aspectes sembla que no hi
anam gens encaminats. Començant
per la política, que acaba sent mirall
del minor i el pitjor d'una societat:
amb els vots majoritaris més o manco
mercadejats, marca la facticitat, la re-
alitat decisória de la nostra vida insti-
tucional, i de tots els seus efectes so-
cials, una majoria que entén el poder
com a finalitat i carta blanca, com a
purs instruments d'autoperpetuació i
esborra així el debat i la negociació de
l'àmbit del possible, en un exercici de
crispació, ceguesa i sordera que debi-
lita fins a fer-ne fantasmagoria, fie-
ció, tràmit enganyable i coartada el
bessó central del conviure clemoc6-

tic: el debat, la diferència, el contrast
i la possibilitat de conviure i conviu-
re-hi. En aquest cl mina, el millor Lluc-
major esdevé una mentida, un impos-
sible, un límit; el Llucmajor a mida
pels interessos d'uns pocs, d'una part:
el pitjor Llucmajor: el de l'exclusió i
Pabús, la intolerància i el silenci, les
decisions per orgues i sense debat, la
propaganda i l'eslògan que substi-
tueix l'observació seriosa de la reali-
tat, la planificació pondera-
da, el consens...

La desintegració en nuclis urbans
o suburbials que s'ignoren mútua-
ment i volten per Palma, la desestruc-
turació económica i social cap al mo-
nocultiti turístic, el clesgavell urbanís-
tic que passa per l'excessiva cons-
trued() possible, la tolertncia limb el
caos xaleter, les autopistes inconcli-
cionahnent admeses en contra de
molts... l'absoluta complaença i coin-
plicitat davant la marginació i dege-
neració de la nostra ¡lengua, la nul.la
acció integradora de l'enorme col .lec-
tit) immigrat -i ara, l'alemany- quan
no el foment ciel problema ètnic Coln

a font de vots o arma contra certes op-
dons polítiques; .... la manca d'una
política cultural cligna de tal nom; cl
menfotisme absolut de cara al patri-
moni, del centre de la vila a la siquie-
ta de la Font de Rancla que els xale-
ters es carreguen en total impunitat
fins al magnífic jaciment cie Capo-
corb abandonat a sense cap
consideració dels mil atractius turfs-
tics -i els beneficis culturals, me-
diambientals, simplement patrimo-
nials que es deixen padre per aquest
camí.. , una llista inacabable de mi-
llors Llucmajors que haurien cle co-
menor sempre per la consciència de
pertmyer a un iunbit comú, que Line-
major sóm tots i és de tots els Lluc-
majorers: que el debat, enl loe cie fin-
git o defugit quan no perseguit, hauria
de ser la base, que només d'un con-
viure dialogant en pot néixer un nil-
llor Llucmajor, que ja ho seria només
d' emprendre aquest

I que ho és en la mesura que

l'emprèn, que hi ha persones i grups
que demostren dia a dia que és possi-
ble, i així el fan: des d'aquell que fa
bé la seva feina al qui procura no
aparcar de manera que emprenyi el
trmsit, tants i tants que fan la seva
aportació a la vila, desinteressada o
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per l'interès, l'impuls, la necessitat de
materilitzar, de tocar amb les mans,
anc que sia una mica, la realitat d'un
somni.

* * *

El Llucmajor oficial i institucio-

nal sembla ignorar, quan no odiar en
bona mesura i obertament, aquest al-
tre poble que també prova d'existir. I
no ho dic per prejudicis dels seus i els
nostres: pari de fets i actituds reals,
lamentables, i dels seus resultats. I no
fa molt, asseguts a la mateixa taula,
cooperant al projecte festiu i cívic de
la commemoració dels set segles i
mig de la bula de les esglésies del re-
poblament, persones i grups ben dis-
tints hem tornat a demostrar que hi ha
altres maneres de fer les coses.

Liàstima que aquest perllongat  di-
j uni democràtic, aquesta quaresma
d'abstinències convivencials imposa-
des, de veils vicis que duren massa i
tot ho enverinen, ens afebleixi el con-
viure i un futur que no semblam voler
discutir obertament i a fons. El millor
Llucmajor? És massa sovint un desig,
una negació, l'ombra en negatiu que

pressentim a força de dijunis mascles
per força, de bufetades Iktiques.

* * *

Pliicida, carregada de sentiment,

dolça i calenta m'acompanya la músi-
ca del compositor i bateria italià Aldo
Romano mentre vaig escrivint i s'es-
cola per la finestra un horabaixa Ilu-
minós, primaveral, diàfan, perfecte.
Voldria escriure que el millor Lluc-
major és tal vegada la perspectiva as-
sossegada i sense motos de les teula-
des de la vila, amb el portaavions
angelic i terral de l'esglesia presidint-
ho tot plegat i observant el retorn
d'oronelles i falcies: però l'impacte
visual d'alguna massa de pisos execs-
siva, que no hi cap ni hi encaixa
m'adverteix contra optimismes senti-
mentals. Voldria retreure, ara que a
ponent s'encenen neons de pruna, ta-
ronges de caliu, i tot comença a grise-
jar amb blaus i coures que el millor
Llucmajor es l'esclat primaveral als
nostres camps, però veig xalets horte-
res, pneumàtics veils penjats a ame-
tiers que es moren, màquines que
arregussen garrigues per fer-hi urba-

nitzacions sense aigua, suburbials pis-
tes de cotxes, golfs de ciencia ficció,
autopistes per força... El millor Lluc-
major es un secret autobiogràfic, el
millor Llucmajor es un somni o un re-
cord. Els únics paradisos són els per-
duts, o els inabastables. Els únics pa-
radisos són aquells que encara ens
mouen a enyorar-los o encalçar-los;
aquells que, fatigats i tenaços, ens pe-
sen a les mans de l'esperança amb el
pes d'una llavor, que és un pes més
lleuger que el d'un cadàver, del mort
que vetlam aquest liarg divendres de
dejuni fomentat i escèptic. CliveIles
entre el que hem perdut i el que vol-
dríem guanyar, podríem tal vegada
sembrar aquestes llavors, només per-
què el millor Llucmajor existís enca-
ra en forma compartida. •
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Un bonobús que és un vertader abús
Un que escoltava.-

- Aquesta vegada sí que ens han pres per pagesos.
- Pere), si ja no en queden, de pagesos...
- Ara es diuen de la part forana.
- D'una manera o dc l'altra, el que es cert es que

l'Ajuntament de Palma vol clavar la ganiveta a tots els que
no estiguin empadronats al seu municipi.

- Be, pea) encara no has dit que es aquesta casta de
punyal

- 1(16 li diuen el "bonobús", per viatjar amb els autobu-
sos de l'anomenada EMT, de l'Ajuntament de Palma.

- Ah, ja! es aquesta tira de cartolina que val per deu
viatges dins del terme de Palma i que costa 750 pessetes.

- Això mateix. IS) ara els responsables de l'EMT volen
fer pagar 1.500 pessetes del "Bonobús" a qui no estigui
empadronat al terme de Palma.

- Quasi res! Vaja una galtada per als de la part forana!
Ens volen cobrar el doble que als palmessans.

- Diuen les intel.ligències d'aquest Ajuntament que ells
no tenen perquè subvencionar qui no pertany al seu muni-
cipi.

- Idô trob que van equivocats, perquè no tenen en
compte que Palma es la capital de Mallorca, i que, pel ma-

teix, és molt nombrosa la quantitat de persones que cada
dia s'han de desplaçar a Palma per mohos de treball o per
anar a Son Dureta, per exemple.

- Figurat'to, nomes a s'Arenal de la part de Llucmajor,
la gran quantitat de residents que per estar Ines enllà del
Pont des Jueus hauran de pagar 1.500 pta. del nou "Bono-
bús".

- Serà un vertader abús...!
- El que es graciós es que constantment ens parlen que

viatgem en transports públics i ens donen aquest exemple,
doblant el "Bonobús".

- Si l'Ajuntament de Palma vol estalviar in ilions, que
llevi les subvencions a les festes del Rocío i a d'altres que
no són necessàries, ni nostres.

- O les del Conseil Insular, que vol comprar imperme-
ables vermells als seguidors del Mallorca...

- Aquestes subvencions no es llevaran, perquè són vots
a favor.

- Idò que en cerquin alLt on sigui, cl que no es pot fer es
discriminar econòmicament els residents de la part forana.

- Figura't, ara ja es parla que si prospera aquest 11011

"Bonobús", els municipis afectats prendran represtlies po-
sant imposts pels residents a Palma.

- Només faltaria que tornssim al temps del bade Mut
i posar una retxa als palmessans, de "No passaran".

- De moment, aquest batle que tenim ara, ho es de se-
go!' llinatge.

- Pea) no prendrà cap mesura extrema contra el baile de
Palma, perquè són del mateix partit.

- 1 el que mes interessa a tots els Ilucmajorers es que
véngui molta gent a Llucmajor.

- Amb "Bonobús" o sense... •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zone Es Fort)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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De noms j de Hoes (LI)

Cas Frares

Les actuals Cases de Ca's Frares.

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

Seguint la "Història de Llucma-
jor" de Bartomeu Font i Obrador
hem pogut proporcionar-vos l'evo-
luc ió històrica d'una possesió i
d'uns propietaris que han tingut un
important pes específic dins la
història de la nostra localitat. Tant
a un, Don Bartomeu Font, com als

altres, la familia Ripoll i Taberner
de Cas Frares, des d'aquestes pla-
nes els volem donar les gracies.

Pel camí de Sa Torre trobam, a
ma esquerra, un caminoi que ens du a
una dc les possessions mes antigues i
documentades de Llucmajor: Cas
Frares(1).

La finca actual és el resultat de la
fusió en el segle XIX de dues posses-
sions: Cas Frares i Es Canyar(2).

Cas Frares

Té la seva matriu a L'Alqueriassa
del segle XIV(3). L'any 1484 era pro-

pictat del cavalier Berenguer de Ga-
liana i, en cl terme, era coneguda amb
els noms de l'Alqueria d'En Galia-
na(4) i el Canyar(5). El 7 d'octubre
de 1519 el cavalier de Galiana en va
fer venda als Cartoixos de Vallde-
mossa, era la segona vegada que l'es-
tablia(6).

En aquella data tenia com a vana-
des la possessió de Joan Mas de Ca-
pocorb, alqueria de n'Antoni Tomas
dc Les Males Cases, alqueria d'en
Bartomeu Tomas alies "Taixequet",
torre d'en Joan Mut i alqueria d'en
Pedro Mut. El Monestir de Vallde-
mossa pagaria al cavalier Galiana un
cens anual de 130 Ii lures, en el dia de



El molt- de sang ja surt a rinventari del s. XVI.

Sant Miguel (7).
El 26 de setembre de

1534 el Pare Miguel Vi-
cens, com a procurador
dels cartoixos, establia a
perpetua enfiteusi la matei-
xa finca a Miguel Salva i a
Ia seva muller Damiana
Socics de Llucmajor (8).

L'inventari d'u d'agost
del 1566, treballat per
l'historiador Bartomeu
Font, ens permet conèixer
les finques que envoltaven
l'heretat (9), ens dóna la
possibilitat de saber com
eren les cases i les seves
dependencies, els objectes
que hi havia,... (10) i tenir
idea de la importancia de
Ia possessió en aquells mo-
ments. Les cases que ens
descriu no són, exacta-
ment, les que avui conei-
xem: hi ha la casa del mo-
lí de sang que te un sostre
on dormen els missatges damunt una
màrfega, i on es guarda el gra dins un
cupet. La casa, pròpiament dita, amb
tres cambres: la cambreta nova, la
d'en Pau i la d'en Miguel Salva, una
cuina amb botiga i rcbostet, un celler
i la capella, protegida per un porxo,
amb un retaulet de Nostra Senyora i
amb sortida directa al pati on trobam
una cisterna amb un poal de fusta re-
forçat amb eel-cols de ferro i un forn,
per coure el pa, amb la pala i la forca
a punt (11).

En el segle XVI, la major riquesa
de la finca era el bestiar: Un cavall,
dues mules somerines, un ase gora,
quatre muls, una egua, un poltre, dues
someres, dues ruques, dos rucs, vuit
bous, un bou no aregat, tres vaques,
vint cabres i dues-centes ovelles (sis
merdans, vint anyelles i dos xots pas-
sadors i, la resta, ovelles). (12)

El segon propietari de l'heretat
fou en Miguel Salva i Socies, casat
amb na Francisca Mut, que estava
destinat a continuar la branca dels
Salva de Cas Frares(13), començada
pel seu pare, i que tenia les seves
arrels en el comú tronc dels Salva de
La Llapassa. (14)

Els següents propietaris, en aquest
segle, foren n'Antelm Salva i el seu
hereu, Miguel Salva i Ferretjans. (15)

En el segle XVII els hereus foren
n'Antelm, en Miguel, n'Antelm,
Lloctinent del Procurador Reial i ju-
rat, en Miguel i en Miguel (16).

Es d'agrair l'inventari del 1616,
del difunt Antclm Salvà, en que ens

dóna a conèixer els ve'ins i els béns
d'aquesta possessió marinenca (17).
Les parts de la casa anomenades en cl
document són: primera porxada, la
cambra del difunt, la cambra de les
fadrines, la cambra de l'hereu, el re-
host, la cuina, la salera, la botiga del
gra, el molí de sang i tres pa'isses (18).

El gra i el bestiar seguien essent la
seva major riquesa i el formatge fet
amb Ilet d'ovella i la llana eren de re-
coneguda qualitat. L'aviram era per
al consum de la casa, cosa demostra-
da per la quantitat dels animals ins-
crits: dotze gallines, sis pollastres i
mitja dotzena de coloms (19).

En els Cadastres del segle XVIII,
1702 i 1777, es valora la finca de Cas
Frares en 6.000 Inures (20), quantitat
important per l'època i que ens fan
concients de la seva riquesa.

Les ovelles i cabres són senyats
per evitar robatoris: una escapçada a
l'orella esquerra i una osca darrera
l'orel la dreta (2 I ).

L'any 1749, any de crisi social i
económica, la "botiga de gra" encara
no ha estat buidada.(22)

I es en aquest segle quan el carrer
de Mossèn Doi, (actuals Bons Aires)
agar,' cl nom de Carrer de Cas Fra-
res, degut a que s'hi trobava la seva
posada (23) grossa i hen vestida. (24)

En el segle XVIII, la família Salva
de ('as Frares, accedí a la propietat
de Son Vert d'Amunt o de Dalt (25).

Compres fetes per en Miguel
Salva (26) i donació que el seu fill el
Rdo. Miguel Salva va fer al seu

germa, Antelm. I que
des de les hores queda
vinculat a la branca prin-
cipal de Cas Frares (27).

d'aquest segle,
la reforma duita a terme
per en Miguel Salva de
les cases de la possessió,
mostra de l'arquitectura
rural de l'època. (28)

El 6 de marc de
1848 el canador Antoni
Noguera presenta un do-
cument manuscrit amb
els topònims de les tan-
clues de la finca:

L'Era, es Figueral
de Moro de davant sa
Casa, es Figueral de
Moro Vell, s'Hortal de
sa Bassa, s'Hortet de sa
Bassa, s'Hortal de sa
Cova, sa Tanca de sa
Vinya, es Camp de sa
Vinya, Cisterneta, sa
Tanca llarga de Prop, sa

Tanca Llarga d'Enfora, sa Pleta
Llarga, sa Rota Nova des Esvaïts, ets
Esvaïts, sa Tanca des Ravenissar, sa
Tanca Plana, sa Pieta Redona,
s'Hortal de sa Pieta Redona, sa Tan-
ca des Cudilà (Codolar?), els Co-
cons. (29)

En el segle XIX la família Salva
de Cas Frares es fa amb la propietat
des Canyar que fins a les hores havia
estat propietat dels frares Trinitaris de
Ciutat.

I. Cas Frares i es Canyar aperei-
xen als Toms, II, III, IV, V i VI de la
HISTORIA DE LLUCMAJOR de
Don BARTOMEU FONT I OBRA-
DOR. Editats per l'Ajuntament de
Llucmajor 1972-1995.

2. Sección LXII.- Cals Frares
el Canyar.- Estos dos antiguos pre-
dios que hoy Forman una sola finca
pertenecieron antiguamente a la fami-
lia Mas. La de Salva viene poseyendo
el primero desde principios del siglo
XV. El segundo fue vendido por Mi-
guel Mas a D. Gaspar Villalonga en el
aim 1545 y algún tiempo después fue
propiedad de los frailes trinitarios. De
éstos lo adquirió la familia Salva adi-
cionandolo a Cals Frares. Ambas he-
redades tienen una superficie de 483
cuarterades. Sus tierras son de media-
na fertilidad y algunas hay bien po-
bladas de almendral. Pág.47. Ferias
de Llucmajor 1972. EL TERMINO
MUNICIPAL DE LLUCHMAYOR.
Manuscrito de Antonio Garcias Vidal
(+ 1907). Introducción y Notas por
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BARTOLOME FONT OBRADOR.
Octubre MCMLXXII. Ed. Ajunta-
ment de Llucmajor. Imprenta Moder-
na. Llucmajor 1972.

3. S.XIV.- ALQUERIAS D'EN
TAIXEQUET.- L'Alcariassa, exten-
sa finca cuyo nombre se remonta al
siglo XIV, hacía honor al concepto de
alquería en grado superlativo, com-
prendiendo una extensión de varios
kilómetros de superfície, entre Son
Taixaquet y Sa Caseta, de la qual se
segregaron entre otros predios, Son
Taixaquet, Ca's Frares, Ses Males
Cases, Son Munar y Son Misseró.
Pág.100. Tom II. HISTORIA DE
LLUCMAJOR. Bartolome Font
Obrador. Gráficas Miramar. Palma de
Mallorca 1973.

4. Alqueria d'En Galiana de Be-
renguer de Galiana, caballero. Pág.
82. Tom II. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. Bartolome Font Obrador.
Gráficas Miramar. Palma de Mallorca
1973.

5. Ya en cl siglo XV Ca's Frares
se conocía con el nombre de El Can-
yar, que se ha conservado en una de
sus más dilatadas secciones: Es Se-
menter des Canyar. Pág. l00. Tom II.
HISTORIA DE LLUCMAJOR. Bar-
tolome Font Obrador. Gráficas Mira-
mar. Palma de Mallorca 1973.

6. El establecimiento quizá más
espectacular de la época fue realizado
en noviembre de 1492; Juan Rullán
de Deiá tomó en dicha fecha el esta-
blecim lento perpetuo de una alquería
del caballero Bcrengario de Gal iana,

alodio y dominio del noble Gregorio
Burgues, por 100 libras censales, re-
dimibles por la cantidad de 1250 li-
bras. El 14 de octubre de 1493, Ru-
Ilán reconocía que esta alquería le re-
sultaba mugis onerossam et damp-
nossam, concluyendo con Gal ¡aria
que este la retuviera, por tiempo de
tres años, pagándole 300 libras, al
mismo que respondía aquel de la res-
tante suma a razón de 8 sueldos por
marahatín. Finalmente el establecedor
volvía a quedarse dueño de la finca,
sin haberse desprendido de ella real-
mente, además de haber cobrado 300
l ibias y el gran interés que en cl trie-
nio le proporcionó el resto del capital.
Pág. 149. Tom II. HISTORIA DE
LLUCMAJOR. BARTOLOME
FONT I OBRADOR. Ed. Ajuntament
de Llucmajor. 1973.

7. El 7 de octubre dc 1519 cl ca-
ballero Berenguer de Galiana hizo
perpetuo establecimiento enfitéutico
al Padre Miguel Oliver, Prior del Mo-
nasterio de Cartujos de esta alqueria
on sus animales y aperos de labran-

za, que le pertenecía desde 1484, alo-
dio y directo dominio de Jorge Sa-
Ilambe a décimo de laudemio, libre y
franca de todo censo. Lindaba con po-
sesión de Juan Mas de Capocorb, al-
quería de Antonio Tomás de Les Ma-
les Cases, alquería de Bartolome
Tomás alias "Taixequet", torre de
Juan Mut y alquería de Pedro Mut. El
Monasterio de Valldemossa le paga-
ria censo anual de 130 libras, en el
día de San Miguel. Pág. 151. Toni III.

HISTORIA DE LLUCMAJOR.
BARTOMEU FONT I OBRADOR.
Ed. Ajuntament de Llucmajor. Ma-
llorca 1978.

8. El 26 de septiembre dc 1534 el
Padre Miguel Vicens, como procura-
dor de los cartujos, establecía a per-
petua enfiteusis la misma finca a Mi-
guel Salvá y esposa Damiana Socies
de Lluchmajor. Pág. 151. TOM III.
HISTORIA DE LLUCMAJOR.
BARTOMEU FONT I OBRADOR.
Ed. Ajuntament de Llucmajor. Ma-
Horca 1978.

9. E afronte dita possessione de
una part ab le possessio del mag.
Mos. Pere de Vilalonga que entiga-
ment ere de Miguel Mas et ex alia
parte cum possessione Antoni Thome
als. Fosquet dite les Males Cases y dc
part altre ab le possessio de Fransesch
Taxequet fil de Miguel 11 0 et ex alia
parte cum possessione magnifici Petri
Sen glade dite le Torre q ere primer
fonch de Miguel Mut q" y de altre
part ah le possessio del honorable Ju-
lia Mut le qual possessio es tingude a
cens a dits Reverents Monjos axi com
largament consta ab lo dit acte de ste-
bliment. Pág 153. Tom III. HISTO-
RIA DE LLUCMAJOR. BARTO-
MEU FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor. Mallorca
1978.

10. Se cita la miracle de les cases
de dita possessió de vali lo porvo de-
vant le capella encontandose una
bassine de lento qui serveix per humb -

le lanai( ab les cadenetes y lantie de
vidre corde y coin elle pen vade a un
cap de dita case devall lo Crusifici
qui es pinta! a le paret anel cap de di-
te case sobre la paret de la cambre y
un reteulet de Notre Done. Sigue des-
cribiendo: Item dins le case del moll
de snitch motet. Item dins dite case de
dit molí un sostre anel qual Ima une
marfegue de genre misatges. Item un
cupet de quatre con grenyes dins lo
qual ha cinch quarteres de mestall de
or& r formen!. l'asa a relacionar 10(10
cuanto se hal la dins Ia mu rile, desta-
cando la vajilla de cerámica variada y
de distinta procedencia y gusto. Pág.
154. Toni III. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. BARTOMEU FONT I
OBRADOR. Ed. Ajunt amen t de
Llucmajor. 1978.

II. Pág 154. Tom III. HISTORIA
DE LLUCMAJOR. BARTOMEU
FONT I OBRADOR. Ed. Ajuntament
de Llucmajor. 1978.

12. Item un rosi de pc! gris de edat
de cinch anys. Item dues mules so-



mermes le une negre laltre ro-
ge de edat totes dos circa de
vint anys. Item un ase gora de
edat de quatre anys de pel ge-
lat. Item quatre muls de laurar
ab sos colars yells. Item una
ega de pell gris de edat de cir-
ca dotze anys. Item un poltro
de dos anys fil cie dite egua de
pet roix escur. Item dues so-
meres le une gelade y laltre
brune de circa les dos de deu
anys ab unruch qui mame.
Item une ruca cie un any brune.
Item une abre ruque de dos
anys de pel gelat. Item un ruch
de dos anys de pel bru. Item
vuit bous dins se tanque nia un
dc edat circa dotze anys y los
altres de sis anys. Item un bou
qui no es arech (le edat de qua-
tre anys. Item tres vaques le
une de edat de set anys i les al-
tres de edat de cinch anys.
Item vint cabres. Item docen-
tes ovelles en que son compre-
ses vint anyelles ab les quals
ya sis merdans y dos esque-
lers. Pag.154. Torn III. HIS-
TORIA DE LLUCMAJOR.
BARTOMEU FONT I
OBRADOR. Ed. Ajuntament de
Llucmajor. 1978.

13. Els Salva de cas Frares en la
seva branca de Ciutat es pot consultar
a: LOS SALVA DE CA'S FRARES
EN SUS RAMAS DE CIUTAT.
Pag.447. Tom IV. HISTORIA DE
LLUCMAJOR. BARTOMEU FONT
I OBRADOR. Ed. Ajuntament de
Llucmajor. 1982.

14. El 1 de agosto de 1566, se to-
mó inventario de los bienes del ya di-
funto Miguel Salva, en ejecución de
su testamento ciel 10 de julio de 1543,
siendo usufructuaria su viuda y here-
dero universal, su hijo del mismo
nombre, casado con Francisca Mut;
era éste el destinado a continuar la ra-
ma de los Salva dels Frares en la pro-
pia villa, iniciada por su padre y que
tenía su origen en el común tronco de
La Llapassa. Pag.153. Tom III. HIS-
TORIA DE LLUCMAJOR. BARTO-
MEU FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor. 1978.

13. El tercer sucesor dc Ca's Fra-
res fue Antelmo, casado con Catalina
Ferretjans de Puigpunyent. Transmi-
tió su heredad en 1593 a su hijo pri-
mogénito Miguel, desposado primero
con Colonia Cardell de Biniferri y
después con Margarita Socies. Hizo
legados a sus hijas, Catalina y Mar-
garita y hermano Sebastkin. El nota-

La capella

rio Joanot Sal va recibió su testamen-
to en la finca el 1 de diciembre de
aquel afio. Pag.156. Tom III. HISTO-
RIA DE LLUCMAJOR. BARTO-
MEU FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor. 1978.

16. De 1616 es el inventario clel
difunto Antelmo Salva; le sucedió su
hijo Miguel, fallecido en 1652 y a es-
te, Antelmo, Lugarteniente del Pro-
curador Real y jurado en 1668. Su hi-
jo Miguel testó en 1692, siguiendole
su primogénito de igual nombre. Pag.
292. Tom IV. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. BARTOMEU FONT I
OBRADOR. Ed. Ajuntament de
Llucmajor. 1982.

17.Sus confrontantes: de una part
de lebex y mig jorn ab la possessió
ditta lo Canyar del magnifich Jaunie
Joan de Vilallonga y de altre ab lo
Camí Carreró de anar de la possessió
de la Aguila y altres possessions a la
vila de Luchmajor y de altre part ah
possessió (lita Son Taxaquet que
fonch de Franchech Fcrregut Texe-
quet y de la matexa part ab possessió
del inagnifich Bernadi Sureda Sen-
glada y de altra part la part de ponent
ab possessió dels hereus de Antoni
Mut q° vuy Julia Mut pubil. Ng. 292.
Tom IV. HISTORIA DE LLUCMA-
JOR. BARTOMEU FONT I OBRA-
DOR. Ed. Ajuntament de Llucmajor
1982.

18. Ng. 293. Tom
IV. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. BARTOMEU
FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor.
1982.

19. Pàg. 293. Tom
IV. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. BARTOMEU
FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor.
1982.

20. Cadastre de
1702: Antelmo Salva, Ca's
Frares, 6.000. Pàg. 146.
Tom V. I, Cadastre de 1777:
Miguel Salva, Ca's Frares,
6.000. Pàg. 170. Tom V.
HISTORIA DE LLUCMA-
JOR. BARTOMEU FONT
I OBRADOR. Ed. Ajunta-
ment de Llucmajor. 1986.

21. Pàg. 338. Tom
V. HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. BARTOMEU
FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor.
1986.

22. Cuando el Con-
sejo se empena en un em-
préstito de 8.000 libras y

conseguir la compra del diezmo co-
rrespondiente a la villa per tenir
grans per las llevom de que necessi-
tam molt, algunos hidalgos payeses,
como los Salva de Ca's Frares toda-
vía no habían esquilmado sus grane-
ros... Efectivamente. en aquel terrible
1749 se contaron aún en la posesión
20'5 cuarteras de trigo, 5 cuarteras de
candeal, 25 cuarteras de cebada, 25
de avena, 3 barcillas de almendras, 3
de habas y 9 almudes de garbanzos.
Pag. 251. Toni V. HISTORIA DE
LLUCMAJOR. BARTOLOME
FONT I OBRADOR. Ed. Ajuntament
de Llucmajor. 1986.

23. (Actual carrer de Bons Aires).
El siglo XVIII la bautizó con el nom-
bre de Carrer de Ca's Frares. Vivían
en ella los Salva de Ca'S Frares, los
Salva de Vernissa, Juan Mut que fue
Regidor de la Universidad en 1724 y
el doctor en medicina Antonio Sala.
Pag. 251. Toni V. HISTORIA DE
LLUCMAJOR. BARTOMEU FONT
I OBRADOR. Ed. Ajuntament de
Llucmajor. 1986.

24. Pag. 252. Toni V. HISTORIA
DE LLUCMAJOR. BARTOMEU
FONT I OBRADOR. Ed. Ajuntament
dc Llucmajor 1986.

25. La segunda mi tad del siglo
XVIII marca las pautas esenciales de
la trayectoria, siempre ascendente, de
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TOPONIMIA
Ia acrisolada familia Salvà de Ca's
Frares, alcanzando su cenit al acce-
der a la propiedad de Son Verí
d'Amunt o d'aquí d'Alt, desgajada de
Son Verí de Perot y de Son Verí d'En
Company, representando una exten-
sión de 634'5 cuarteradas. KT. 275.
Tom V. HISTORIA DE LLUCMA-
JOR. BARTOMEU FONT I OBRA-
DOR. Ed. Ajuntament de Llucmajor.
1986.

26. Miguel Salvà de Ca's Frares,
hijo de Antelmo, denunció poseer
98'5 cuarterades y 3 cortones de tie-
rra, campo y selva con unas casas a
ella inherentes, de pertenencias del
predio Son Verí d'En Company lin-
dantes con Son Dalabau del Marques
de Villafranca, tierras de Bartolomé
Pons als. Sala, tierras de Jaime Roig
Sastre de Palma, Son Verí d'Abaix
del honor Francisco Salvà de la Lla-
passa, tierras de las mismas pertenen-
cias llamadas la Tonal de les Figue-
res y tierras de Son Verí d' Amunt del
Rdo. Miguel Salvà Pbro. su tío. Las
tenía, esto es: 43 cuarteradas y 3 cor-
tones en virtud que de ellas otorgó en
la Real Oficina el 16 de agosto de
1788; 27'5 cuarteradas por venta a su

favor hecha en pública subastación, a
instancia del Procurador del Canóni-
go de la Catedral de Sigüenza D. An-
tonio de la Peña en la herencia de
Bernardo Company, el 20 de junio de
1789; 10 cuarteradas por adquisición
a Bernardo Company su padre y tutor
de los bienes de Isabel Company, en
autos de 5 de junio de 1791 y de Ide
julio de 1792 y 18 cuarteradas por
venta de Joaquina Calafat de Son
Cardell Va de Bernardo Company de
Son Verí en auto del 3 de septiembre
de 1790. Pàg. 276. Tom V. HISTO-
RIA DE LLUCMAJOR. BARTOLO-
ME FONT I OBRADOR. Ed. Ajun-
tament de Llucmajor. 1986.

27. El 11 de junio de 1768 cl Rdo.
Miguel Salvñ, hijo del honor Miguel
Salvà de Ca's Frares y de Coloma
Roig hizo donación a su hermano An-
telmo de su patrimonio de Son Verí
de d'Amunt, pero siempre insepara-
ble de la línea principal, el nombre y
el patrimonio de Ca's Frares: vull i
man que tot... Pkg. 278. Tom V. HIS-
TORIA DE LLUCMAJOR. BARTO-
MEU FONT I OBRADOR. Ed.
Ajuntament de Llucmajor. 1986.

28. Miguel Salvà emprendió las

obras de la señorial mansión de Ca's
Frares, cuyo zaguzin de airosa bóveda
de crucería constituye una muestra se-
ñera de nuestra arquitectura rural de
la epoca. Pàg. 280. Tom V. HISTO-
RIA DE LLUCMAJOR. BARTOLO-
ME FONT I OBRADOR. Ed. Ajun-
tament de Llucmajor. 1986.

29. Document manuscrit per
n'Antoni Noguera, canador, l'any
1848, propietat de la família Ripon i
Salvñ; amb la següent gra fia: La Era,
Figueral de moro de devant la casa,
Figueral de moro vell . Hortet de la
basa, Hortal de la basa, Hortal de la
cova, Tonca de la viña, Camp de la
viña, Sisternete, Tanca llarga de
prop, Tanca llarga de enfOra, Pieta
llarga, Rota nova de los esveits, los
Esveits, Tanca del revenisar, Tonca
plana, Pieta redona, Hortal de la pie-
ta redona, Tanca del cudila, els Co-
cons. •
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'of.„ ici ...	 serrador 

Antoni Medina Campos
I. Barceló
C. Cal via°
J. Jaume
Foto: Coloma Julia.

Llucmajor, la vila del terme Ines gran de l'Illa, ha
tengut en époques passades un bon caramull de serra-
dors que ens proveien: Can Meco de n'Antoni Roig,
Can Puigserver d'en Miguel Monserrat, la des Molí
d'en Bonet que passaria a ser Can Medina.

Les serradores duien a terme la seva tasca amb la
Ilenya dels nostres arbres: el pi, l'alzina, cl garrover,
rametler, l'albercoquer... ia més xapaven les grans so-
ques que els nostres fusters transformaven en portes,
mobles, persianes...

Avui, parlam de l'ofici de serrador i del seu món
amb un dels llucmajorers d'adopció més conegut,
n'Antoni Medina Campos, en Medina de sa serradora,
que si bé va néixer a Montiron, Jaen, el 18 de desembre
de 1933 és des del 1951, quan ell tenia &Null anys, per-
sona coneguda dins el terme.

Quan arriba comença a treballar al camp, a Son
Ferreljans, més tard a Purgatori, tomant ametles,
aquell mateix any, començava a la serradora des Molt'
de Can Bonet, al costat de la farinera i davant el molí.

D'on venguéreu?
Vaig venir del País Base, on havia anat, des de Jaen,

cercant feina. A la meva terra, la família treballava a la pa-
gesia i fou aquesta activitat la primera que vaig ter aquí, i
des d'aleshores la meva tasca, fins a la data de la jubilació,
va estar relacionada amb el camp i amb les seves gents.

Quines feines féreu a la serradora?
En el Molí de Can Bonet, feia un poc de tot i fou on

vaig aprendre l'ofici. Eren els anys bons de les serradores
Ilucmajoreres, n'hi havia un bon grapat, la nostra, Can Me-
co, Can Puigserver... i sobretot a l'hivern, no podíem fer
totes les tasques que hi havia per complir les comandes.

Vaig anar passant per tots els llocs de feina, dins la se-
rradora, i a l'hora de la jubilació de l'amo, en societat amb
en Maten, el seu fill, la varem dur fins que ell va anar a
Ciutat i amb altres sods va montar "Copino". Per quatre
anys més la vaig dur jo sol i fou quail vaig comprar el so-
lar el carrer Historiador Terrassa i hi vaig muntar la meva
serradora.

Com eren les feines del vostre ofici?
A la serradora s'havien de dur a terme un bon caramull

de tasques diferents. Els homes formaven dos grups, un
que trebal lava al solar i l'altre al camp.

Els del camp ens donaven la materia primera amb la
qual félein la feina: la llenya i els troncs. Compràvem pinar
o Ilenya al tros, ametlers, garrovers, figueres, els
homes feien la feina de tallar i dur-la als Hoes de carrega on

with el carro, en els anys cinquanta, o amh cl ca iii ió, un poc
després, la dúiem a la serradora, on renllestfein per servir
el client.

Con] era aquesta fina al camp?
Els primers anys, la tasca era dura, feina feixuga i bru-

ta, que desgastava els homes que hi treballavem.
La brigada que feia la feina al camp havia de tallar les

branques i els arbres que nosaltres havíem comprat. Si el
terreny ho permetia, amb el camió, ens hi acostàvem i en-
tre tots ho carregàvem. Quail no era factible, o be pel te-
rreny o per la vegetació massa espessa, ho duien a un Hoc
de carrega. Record els cavalls estirant "metro - dins els pi-
llars, plens de sabonera blanca i amb el manador al costat
que l'animava. De vegades els pèls se posaven de punta
quan els veien baixar pel coster del puig i frenar amb les
quatre potes, altres vegades havian de pujar-lo de dins un
torrent.

L'esforç que s'havia de fer per carregar els
homes quedaven rebentats, un, sobre la caixa del carro o
camió, amb l'ajut de la destral estirava i dos, a haix, em-
penyien lins que el tronc era damunt. En aquells anys mol-
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tes vegades anava amb el camió, de conductor, i, quasi
sempre, era el de la destral, un dels meus ajudants era en
Joan Diaz, que venia a fer feina a l'època de vacances
quan encara estudiava, record les suades i la cara que po-
sava, quan des de baix empenyia "metro".

Al tros, a la garriga o al pinar no hi deixàvem res, i
abans manco. No es que tallàssim tots els pins, nomes
tallàvem els pins i les alzines que els d'ICONA, (SECO-
NA) "els forestals", ens marcaven, sin() que tot el pi era
aprofitat. Les branques primes, feixines pels forns, les
branques, llenya per cremar, i el tronc, pots, postetes, Ilin-
yams, perl longues per fer teulada...

Quines eren les tasques a la serradora?
La tasca principal era serrar i emmagatzemar per des-

prés poder servir a la clientela.
Quan arribava una camionada de "metro", era desca-

rregada i començàvem a fer trossos dels troncs que feien
dos metres deu centimetres de llargària per la gruixa que
fos. Record un tronc de pi d'un metre vint centimetres de
gruixa, la grua del camió no el podia moure. Del pi trèiem
postetes per fer caixes i materials per a la construcció.

La resta era Ilenya per cremar. Les branques es feien
trossos i a l'estiu es col.locaven a grans caramulls que
amb un o dos mesos de fred quedaven no res.

També a la serradora fèiem carbó dins un clot.
I serràvem pels particulars. De vegades ens duien so-

ques per fer posts o barres. O trossos per fer bocins.
Com fèieu el carbó?
A la primeria, el carbó el leia la brigada del camp.

Mestre Pedro "Feixincr", mestre Mateu Oliver, en Suau,
sable') fer una sitja i a Son Colony, record que en feren un
grapat.

Pere, quan a Ciutat, cada quinze dies volgueren una
camionada de carbó començàrem a fer-lo a la serradona
dins un clot.

Era un clot de tres metres vuitanta de di ilnetre per la
mateixa altiria. Estava aparedat amb paret seca i les juntes
estaven fetes atilt) argila. Tenia sis tubs que anaven de
baix lins a l'exterior, era per permetre l'entrada de l'aire
necessari per a la combustió i una xemenia, que estava
connectada al clot per a una mina (el fum era obligat a pas-
sar per aigua per (ieixar-hi la brutor ahans de sortir per la
xemenia).

El clot l' ompl fen) de Ilenya, molt ben col.locada i en el
centre amb un motllo feieni l'ull que era per on li pegàvem
foc iii dorivem menjar els tres o quatre primers dies, tins
que tot prenia. Quan, per les boques dels tubs de respira-
66, veiem que el foc era a baix, tancàvem tots els ¡brats i

l'ofegàvem. El dia següent obríem la tapadora de l'ull i
amb tres o quatre poalades l'acabàvem d'apagar. Tres o
quatre dies més tard podíem trcure el carbó amb un ram-
pins. Dels trosscts que hi quedaven en fèiem carbonissa
amb una màquina.

Quina era la vostra clientela?
Aquesta era molt variada i cadascuna volia una cosa

concreta: els forns volien feixines, fins que fa uns trenta
anys es feren els forns giratoris i després ens demanaren
Ilenya. Cada mes hi havia una camionada per a born.

Les matances volien postetes per fer les caixetes de
les sobrassades i el saint, que eren els dos productes que
tenien més sortida fora de l'illa. Les caixes en sobrassada
anaven per tota la Peninsula i fins i tot a les Canàries. Eren
clients de la casa: Cas Tamborer, en Castell, en Ramon i en
Biel, Can Surrilleta, Can Flauta...

També fèiem postetes per a caixes d' albercocs secs
per als sequers d'es Ros Coll-Ilarg, en Prohems, n'Agustí
Giguetel... I, a temporades n'enviàvem a Valencia per fer
caixes de taronges.

Per als constructors: posts per a encofrar, Ilinyams i
perllongues.

I pels particulars: Ilenya, carbó i carbonissa, i peces
d'encàrrec.

Quan va arribar el turisme, els hotelers foren uns dels
millors clients de Ilenya que empraven per fer anar l'aigua
calenta.

Darrerament la nostra leina quasi exclussivament era la
Ilenya pels particulars. •



CUI,IFUIZA 

Testimonis documentals de la nostra història
Sebastià Carden i Tomas
Hartomen Font i Obrador

(XII) Incautació de les joies de l'Església,
Convent i Griicia (1823)

El deplorable període Constitucional tingué la pitjor de
les conseqüències socials, polítiques i religioses pel nostre
poble l'any 1823.

Tingué Hoc la celebració d'un àpat cívic a la plaça de la
Constitució organitzat per la Milícia Nacional Voluntària
de la vila de la qual era comandant el Jutge de Primera
lnstimcia del nostre partit, Dn. Antonio José Ochoa, amb
assistencia del Destacament de Milicians aquí acantonats i
d'un individu per classe i Cos de la Guarnició de Palma. La
consigna era Constitució o Mort i es feien amenaces que la
Constitució havia d'esser suprimida i al seu I loc col.locada
una altra a plaer de la Santa Aliança.

El mes d'abril, com sabem, al migdia, foren afusellats
a Llucmajor en el Camp de les Ànimes, prop de PaYssa, Jo-
aquim Obrador Ballester (a) Pere Ignasi i Guillem Clar
Vila capitosts de la commoció que l'u de desembre de
l'any anterior s'aixecà a Campos contra la Constitució.

El tres de maig es va prendre inventari de les joies d'or
i plata de totes les Esglésies de la diòcesi i es maná el seu
liurament al Sr. Jefe Politico. El 24 de juliol cl Comte de

Montenegro que tenia aquest càrrec va escriure al Secreta-
ri de la Governació dient-li:

"Me faltan ya términos con que pintar a V.E. la escasez
de esta isla y el deplorable estado de su tesorería, bien que
con decir que el último año económico ha tenido un déficit
de cerca de seis millones de reales, cualquiera podrá for-
marse una idea de cuales serán los apuros".

El dos de setembre, ja recollides les joies, calia fondre-
les per fabricar els duros de necessitat, per acord de la Di-
putació Provincial en el convent dels caputxins ja foragitats
on es van batre 22.031 duros amb l'escut de Palma i
gie de Ferrà VII, Rei per la gràcia de Déu i la Constitució.

Llucmajor no ho va poder oblidar mai. El document del
dipòsit de les joies de les nostres esglésies és prou signifi-
catiu, no obstant el seu caràcter abreujat.

* * *

Jayme Compaily Secretario del Ayuntamiento Consti-
tucional de la Villa de Llummayor de la Provincia de Ma-
llorca.

Certifico, doy fe, y verdadero testimonio que por reso-
lución que celebró el Magco. Ayuntamiento Constitucional
de esta Villa en once del que rige consta que se dio poder
lleno, y bastante, y cual derecho se requiere á uno de los
Regidores del mismo Dn. Antonio Salva, para que pase en
Palma, Secretaría del muy litre. Sor. Gefe Superior Políti-
co de estas Yslas, á hacer la entrega de plata y oro de la
Yglesia parroquial, la del Combento, y la del oratorio de
Gracia de esta villa contenidas en cl Ynventario que ad-
junto presenta de las indicadas alajas recogiendo el corres-
pondiente resguardo de entrega del M. Y. Ayuntamiento de
la Capital, como mas largamente consta y es dc ver en di-
cha resolucion que queda recondida en el Archivo de mi
cargo, á que por la verdad me re fiero. Y para que conste en

donde combenga doy la presente firmada de mi mano y au-
torizada con el sello de mi oficio, en Llummayor, á los
doce mes de de mayo de mil ochocientos veinte y tres.

Jayme Comp:illy Serio. (rubricado)

Ayuntamiento Constitucional de esta Villa de Limn-
mayor, á consequencia de la circular del Muy Iltre. Sr. Ge-
le Superior Político de las Yslas Baleares de fecha 30 de
abril ultimo, relativa al decreto de las Cortes de 4 del mis-
mo; ha nombrado la comisión prevenida la cual inmedia-
tamente pasó en la Yglesia Parroquial, Combento de Ob-
servantes, y Oratorio de Gracia á fin de inventariar las ala-
jas de Oro, Plata y pedreria.

VILLA DE LLUMMAYOR

Las alajas de plata que ha entregado el comisionado de
esta Villa D. Antonio Salva al sr. Dn. Jose Estades y Omar
hoy dia de esta fecha pertenecientes a la Parroquial Ygle-
sia, Con vento de S. Francisco de Asis (sic) y al oratorio de
Gracia de la misma han sido pesadas en masa por haverlas
trahido desechas, por el fiel contraste Dn. Antonio Cus-
chieri y ha resultado son su peso a saber:

Las de la Yglesia Parroquial el de setecientas cincuen-
ta y cuatro onzas 	 754

Las del Convento el de setecientas cuarenta y cinco on-
zas 	 745.

Y las del Oratorio de Gracia el de doscientas noventa y
seis onzas 	 296.

Mas ha entregado el referido Comdo. las alajas de oro
sigs.:

Pertenecientes al convento:
Un religiario con su cadenilla, y tres botones de oro que

pesado por el mismo fiel contraste es su peso el de siete oc-
tavos y tres tom mes  7-3

Pertenecientes al Oratorio de Gracia:
Dos religiarios, seis botones, una cruz del santo oficio,

un anillo, dos granecitos de rosario, y tres comencitos, to-
do de oro, su peso siete octavos y cinco tomines  7-5

Cuyas alajas ha manifestado cl Comisionado antedi-
cho son las mismas que constan en el Ynventario que an-
tecede, y cuyo peso es el mismo que ha recibido dicho Dn.
Jose Estades y Omar y lo firmaron con el fiel contraste.

Palma catorce de Mayo de mil ochocientos veinte y
tres.

Jose Estades y Omar (rubricado) Antonio Salva (rubri-
cado)

Dado recibo a 14 del mismo Mayo. Ant'. Cuschieri
(rubricado)

Año 1823. Deposito de las alajas de oro y plata perte-
necientes a las Yglesias forenses de esta Isla. AMP, Leg.
875, IV 5. •



CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

La cuina tradicional
Antònia M. Bonet

Ve el bon temps.

Sobre la terra amarada
amb les pluges de l'Abril,
la francesil la daurada
per l'airet afalagada
m'ha dit el secret gentil:

I Ilavors, coin l'he friada
[aura de suau fresseig,
l'embat de Pasqua florida
que desclou a bella vida
dors, aucells i cançoneig!

No m'atrevesc a donar-vos la nieva recepta de les PA-
NADES DE PASQUA; no serien mai tan bones com les
que leis a ca vostra. Cada liar, cada família, es marné fidel
a les seves receptes tradicionals. De cap manera voldria
immiscuir-me en els vostres costums i per tant, cadascú,
que les faci a la seva manera que, segurament, és la millor.

Ai xò sí, vos voldria recordar que s'obtindran
excel.lents resultats si teniu en compte d'emprar el millor
ciels salins i xul la de "matances casolanes", "xot de sa ma-
rina", oli d'oliva, farina escollida i finalment coure les pa-
nades clins forn de llenya.

A Ciutat fan (lues castes de panades; les alises i les
dolces, que també son exquisides.

Les acompanyen amb taronges pelades i trossejades
que ofereixen clins un plat o font a part.

A les panades cls van hé eis vins negres de cos i lleu-
gerament afruitat.

Altres especialitats primaverals, que per tant coincidei-
xen amb Pasqua, són els derivats de Ilet (Poyet la tan cone-
guts i apreciats.
Greixonera de brossat.
Llet format jada.
Brossat amb mel.

Només pensar-hi, els records cl' inrancia acudeixen amb
força... El despertar al repic de Glòria de les campanes, es-
trenar vestit, anar a l'Ofici, seguir la corporació municipal,
dotada de vara i acompanyada per la Banda, t'estiva, so-
lemne, inoblidable.

Robiols de cabell d'àngel, de brossat o de con fitura, no po-
den faltar aquests dies. Tenc una recepta immillorable pro-
porcionada per la meva germana. Aquests són els ingre-
dients per a la pasta i es mesclen per aquest ordre.
300 gr. de salin i 400 g. de sucre.
1 tasseta d'oli d'oliva.
1 tasseta de suc de taronja.
1 tasseta d'aigua.
3 rovells d'ou i un ou sencer.
1.200 g. de farina.

Greixonera de brossat

Dins una greixonera plana, untada de saïm, hi posam el se-
güent preparat:
500 g. de hrossat.
5 ous.
sucre, 1 unza per ou.
La pell d'una limona ratllada.
Canyella, una culleradeta.
Es cou quinze minuts dins forn hen calent.

Gelat de maduixa

500 g. de maduixes.
300 g. de sucre.
3 dl. d'aigua.

El suc de clues taronges i una Il imona.
Farcin bullir 3 minuts l'aigua ami -) el sucre. Ho deixa-

rem refredar i afegirem els altres ingredients. Ho passarem
per la batedora, just per trossejar les maduixes, ho posarem
dins el congelador, vàries hores i en el moment de servir-
lo el batrem, a fi que ens quedi una pasta cremosa. En
aquest cas una batedora elèctrica es l'adequada.

Servit en copes ben grosses i guarnint cl capcurucull
amb una maduixa an+ les seves fulletes, seiii bona con-
clusió d'un ;ipat feixuc, carregat de pastes. •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Gal niés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

Carrer Majo;; 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR
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ly*Cartes
Iniciació professional a
l'Institut de Llucmajor

A l'Institut d'Ensenyament Secundari de Llucmajor
els curs 97/98 s' ha posat en marxa un curs d'auxiliar-de-
pendent de comen;.

Aquest programa específic de Garantia Social, esta di-
rigit a aquells/es alumnes que hagin ahandonat l'etapa de
l'Educació Secundaria ohligatbria sense aconseguir els ob-
jectius corresponents i per tant no tenen el títol de Graduat
en Educació Secundaria.

La finalitat del programa és proporcionar a l'alumnat
una formació bàsica i professional que els permeti incor-
porar-se a la vida activa o proseguir els seus estudis, espe-
cialment en la Formació Professional Específica de grau
mitja, mitjançant la prova d'accés als corresponents cicles
Ibrmatius.

A Llucrnajor actualment es duen a terme els cicles de
Grau Mitja següents:
* Gestió Administrativa
* Muntatge i manteniment d'instal.lacions de fred, clima-
tització i producció de calor.
* Equips i Instal.lacions Electrotècniques.

L'edat minima que els/les interessats/des a matricular-
se en els programes de Garantia Social és de setze anys o
bé els han de complir dins l'any natural en que inicien el
programa.

Com a maxim han de tenir vint anys.

Ja esta previst que hi pugui haver determinats alumnes
majors de setze anys que es trobin en dificultats d'apre-
natge o amb circumstancies personals de diversa índole
que els impedesquin aconseguir els objectius de l'ensen-
yança secundaria ohligateiria, i que necessitin i desitgin
accedir a una oferta de programes de Garantia Social que
a Llucmajor són els següents:
** Auxiliar-dependent de Comerç.
** Operari/a d'Instal.lacions Elèctriques de Baixa Tensió.

Aquests programes també van dirigits a un gran nom-
bre de joves desescolaritzats majors de setze anys que
abandonaren el sistema educatiu sense una mínima quali-
ficació professional amb una formació general básica in-
completa, i es troben en atur i amh dificultats d'inserció la-
boral.

Per a més informació telefonau a l'Institut de Llucma-
jor 66 00 52 i demanau per la cap d'estudis de formació
professional o pel professorat que impartim classes a
aquests programes. •

Maria Coloma Barceló

L'estructura del curs és d'entre 26 i 30 hores setmanals.
Les àrees i distribució horària són les següents:

PROGRAMES DX GARANTIA

SOCIAL

ENTRE	 15 I 18
HORES

ENTRE 619
HONES

ENTRE 2 I 3
ROARS

ENTRE 1 I 2
HORES

FORPIAC I O ESPECIFICA X

FORMAC IC) I ORIENTACIÓ
LABORAL

X

FORMACIÓ BÁSICA X

ACTIVITATS
COMPLEMENTAR I ES

X

TUTOR IA X

Piano

M.T.

Ara deu fer dues o tres setmanes, més concretament en
temps de falles, que en Tomeu Jaume deixa Valencia per
venir a visitar-nos. I algú, coneixedor de la seva categoria
com a pianista, li demana per què Llucmajor no aprofita la
disponihi Mat que en Tomeu sempre té i manifesta cap al
seu poble, per oferir-nos de tant en tant un bon concert de
piano.

La resposta és ben senzilla: a Llucmajor no tenim pia-
no. Per això, sabent que de personatges de la seva valua
no en tcnim gaires, ens agradaria que l'Ajuntament, quan
inauguri la Casa de Cultura dei poble ((lue bona falta ens

pensi a comprar un piano.
Tanmateix, tendrem temps de veure-ho? passaran els

anys i no podrcm incloure un concert d'en Torneu Jaume
en la nostra "oferta musical"? o potser passara corn tan so-
vint que ens cansarem d'esperar? •

Contestació a "Fora Vila",
sobre el criteri que exposen

- L'autopista de Llevant,
un debat inexistent-

Joan J. Maestre Gómez

Els que hem estat educats dins l'entorn del respecte,
sabem i entenem que els nostres drets i obligacions, co-
mencen en un mateix i acaben a on comencen els matei-
xos conceptes de cada un/a dels nostres condicionats/des.

Donat per sabut i entès l'anterior, lieus aquí i ara, de-
nunciar l'arhitrerietat que s'exposa en l'article que vostès
a "bombo i platillo" pregonen en la seva revista.

Els que deim NO a l'autopista de Llevant, respectain
els resultats d'uns comicis que en la nostra Comunitat han
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Grupo Telefónica

Alta de Líneas Telefónicas.

Teléfonos Básicos, Inalámbricos, Contestadores.

Teléfonos Móviles.

Fax (papel térmico y normal).

Centralitas telefónicas.

Contratos de Mantenimiento.

Venta y Reparación de Equipos Telefónicos.

MoviStar
•••.

 MoviL ine

Distribuidor Oficial:

C/. Antonio Maura, 57 Bajos. -07620 LLUCMAJOR - Tel. / Fax: 12 10 83
C/. Reyes Catblicos, 33 - 07007 Palma - Tel.: 27 34 06 - Fax: 25 02 71
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donat la majoria a una determinada opció política, repe-
teixo, respectam els resultats.

Mai no acceptarem el clue vostès vessen al seu article
quan afirmen (que les minories sabin respectar el parèixer
dels que majoritàriament voten una força política).

Senyors de "Fora Vila"; tots els que els han votat a
vostès (PP), NO són els que han decidit arruMar 600 guar-
terades, els que ho han determinat seal els càrrecs que de-
cideixen sense consultar ni consensuar; fan i decideixen cl
que els seus propis interessos personals així els ho dicten.

Senyors de "Fora Vila"; tots els que voten una deter-
minada força política (PP), NO són els que han decidit
que se consumeixi territori, un be escàs en la nostra esti-
mada terra, trepitjant medi ambient i creant mes contami-
nació i endemés aml) manifestat menyspreu per part dels
seus promotors a la ruralia, el despreci al petit i mitja co-
merç i un fre a la nostra malmenada economía local.

Me sembla un criteri impresentable per part del que
hagi escrit en l'article que se relaciona; el que s'argu-
menti, què amb motiu de la visita que va fer el President
Matas a Felanitx, qualcú l'insultas i acte seguit, no citi
l'actuació de repressió de les forces especials que la sen-
yora Delegada del Govern posa a disposició del Presi-
dent Matas. Això pens que en la nostra estimada terra,
MAI ha de tornar ocórrer, la repressió ja se va desterra fa
molt de temps.

Els que estam en contra del projecte de l'autopista de
Llevant i jo personalment, mai no hem fet cap crida i
molt manco provocat cap tipus de desordre que lbs cen-
surable; he manifestat el meu criteri en moltes ocasions,
ho he raonat i entenc, que si els meus drets i obligacions

comencen en mi i acaben on comencen els dels meus pai-
sans/nes:

ler. Tenc el dret, amb la meva llibertat d'expressió, a
manifestar el que pens. I tot el que he exposat abans, era
i sempre ho he fet des del més estricte respecte. Una altra
cosa es que no se vulgui o no se sapiga entendre el que de
vegades se reivindica.

Tenc l'obligació i així ho he manifestat i fet sem-
pre, l'acatar el que les Institucions han canalitzat i dispost
per a tots els que formam aquesta Comunitat en qualsevol
ordre de coses.

Per tot l'anteriorment exposat consider:
• Que la revista "Fora Vila", en el seu neixement, ja ho

fa amb malformacions congènites.
• Que la revista "Fora Vila", independent no en te

res.
• Que la revista "Fora Vila", com a Organ del Partit (?),

esta complint una funció, sesgada, cínica i no se quins al-
tres obscurs propòsits pretén conseguir. •
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Llucmajor, un poble
endeutat pel P.P.

11 Maestre

Quan ens trobam capficats en un any preelectoral, i
l'experiència així ho constata, els politics que volen reva-
lidar un altre període de manament, surten davant l'opinió
pública, exposant els seus criteris, molt personals, per su-
posat, amb la finalitat que els seus comentaris, almanco, si-
guin assimilats per qualcú.

Gaspar Oliver, argumenta a "Fora Vila", que quan va
entrar a l'Ajuntament, se va trobar amb un deute molt fort,
generat per [equip de govern anterior (PSOE). El que no
argumenta, és que l'auditoria que va encarregar a l'em-
presa Ersnt i Young, i aquesta en les seves conclusions, no
cita desviacions pressupostaries, com a conseqüència de les
obres que nomena i que segons ELL, no tenien partida
contemplada.

Afegeix -que la bonança econòmica ha entrat a agues-
ta casa- que s'han superat tots els deutes de l'Ajuntament -
que s'ha sortit de la crisi, etc. etc. etc.

Hauria d'afegir que bonança econòmica no existeix a
l'Ajuntament que a aquesta "casa" que cita esta endeutada,
en niés de dos mil cinc-cents milions de pessetes, que no se
té, credit, que no sel's fía ni una granereta d'emblanquinar
i a aquesta situació la resumeix, amb el que s'ha sortit de la
crisi.

Hauría d'afegir i explicar també, que els pressupostos
equilibrats mai no han existit en "aquesta la seva casa",
sempre han estat in flats i els conceptes de "despesa i in-
grés" mai no han estat correctes.

Ha d'explicar perquè l'oposició li interposà als pressu-
postos del 97, un Recurs de Reposició contenciós admi-
nistratiu, que en aquest recurs l'obliga a modificar aspectes
de poca visió pressupostaria que havia introduft i que no
s'ajustaven a la normativa vigent. Expliqui-ho.

En el suposat que el "Pla Mirall", es desenvolupi, sera
l'únic referent a projectes que han realitzat, no hi ha cap
obra duita a ternie en sis anys ¡les que hi ha en curs d'exe-
cució (obres menors), les tenclran a punt per la seva inau-
guració, dos mesos abans de les eleccions i Ilavors duran
VUIT anys fent i dient el mateix, no s'ha fet res, però hem
dilapidat dotzenes de cents de milions de pessetes, això es
un l'et irrefutable.

Ha d'afegir i explicar també, que en el ple del mes de
Gener, decidí el grup majoritari PP-ASI, el no construir cap
aula i molt menys centre escolar a les Badies.

Respecte de l'Institut de S'Arenal, que expliqui el per-
que l'oposició va haver de recordar que no havia cedit en
temps i forma els terrenys preceptius per la ubicació de
l'Institut, com així havia indicat el Ministeri d'Educació i
Ciencia i que el retràs que avui s'arrastra és conseqüència
del silenci administratiu que l'equip (PP-ASI), havia ma-
ni festat.

Aquesta explicació la pot facilitar, simplement Ilegint
les actes corresponents dels Plens.

Després veurem ",Qui llogarà cadiretes?"
Ha d'afegir i explicar també, quan pontifica que el Co-

merciant de Llucmajor sigui capaç de motivar el que se
tengui mes afluencia de visitants al nostre poble, sempre i
quan la desviació que l'autopista de Llevant produira, tota

vegada que la darrera entrada de la mateixa a Llucmajor,
sera en la rotonda del polígon industrial. Entén que el
col.lectiu de comerciants no contempla la suficicnt serietat,
en tant i quant ha de treballar a més contra els efectes aï-
Iladors d'una autopista que els fa encara Ines enfora dels
canals comercials. 1 els alenta a fer selectives les entrades
a Llucmajor d'aquells que els convengui o els interessi.

Que expliqui en definitiva a quants de comerciants, pe-
tits establiments, beneficia en detriment d' abres tants, com
a conseqüència del drastic canvi que ha introduit amb la
ubicació del mercat dels divendres. •

Ressó arriba al número 100
Era el juliol de 1988 quan va veure la Ilum el primer nú-

mero de la revista Ressò de Campos. Han estat 10 anys de
molta de feina d'un grup de gent, alguna la mateixa que al
començament i altra que s'hi ha anat incorporant, que ha
permès arribar a ser la publicació campanera de més dura-
da de totes les que han existit fins ara.

Es per això que quan arribam al número IOU ho volem
celebrar amb tot l'esplendor possible. Per aquest motiu es-
tam preparant un número extra amb el doble de pagines de
I 'habitual i algunes seccions en color, la portada inclosa,
que sera dissenyada pel prestigiós pintor argent I afincat
Campos, Horacio Sapere. El proper divendres dia 24
d'abril, a les 21:00, al Teatre Municipal de Campos (situat
als darreres del bar Modern, al carrer de Santanyí), hi
tendra lloc l'acte de presentació. Hi participaran, a niés a
niés dels principals directius de la riostra publicació, desta-
cades personalitats del mOn de la cultura i de la política.
Durant aquest acte es fara entrega &tin obsequi als col.la-
boradors fundadors de Ressò, als qui han dirigit la revista al
llarg de les seves diferents etapes i als subscriptors que han
minas fidels a la publicació des de la seva sortida al carrer.

La festa no acabara, emperò, així, ja que hi ha altres dos
actes que ha organitzat l'Obra Cultural Balear dc Campos,
entitat editora de Ressò, per commemorar tan important
event.

Així, el dissabte dia 25 d'abril, a les 21:30, tendra lloc
un concert del cantautor Biel Majoral al mateix Teatre

1 dia 30 d'abril es tancaran els actes commemora-
tius amb un concert de rock que comptarà amb les actua-
cions dels grups Sosdara, Kontaminació Akústika i Mid-
night Blues Band que es celebrara a part ir de les 22:30 a la
Plaga de Can Pere Ignasi.

Ens agradaria que aquesta festa no fos exclusivament
campanera. Volem compartir la nostra alegria amb totes les
altres publicacions en català de Mallorca i, molt especial-
ment amb les de l'Associació de Premsa Forana de Ma-
llorca i les de l'Obra Cultural Balear, col.lectius amb els
quals ens sentim plenament identificats. Per això us volem
convidar, als directius, coliaboradors i lectors en general
de Llucmajor de Pinte en Ample a participar activament de
Ia nostra joia i a publicar a la vostra revista, si ho cieis
convenient, la notícia del nostre centenari i de les activitats
que organitzam per celebrar-lo, a fi que hi puguin assistir
tots els interessats.
Moltes gracies per avançat. •

Atentament, el tresorer de la revista Ressò
jaunie Lladó i janme
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FUNERARIA
Nostra Senyora de Lluc

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

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

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

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

(Llucmajor)

10-S a penya
I.	 s falcó

- Aquest mes de març ha sortit a la hum una nova re-
vista, anomenada "Fora Vila-Migjorn". El mussolet, el Ile-
traferit del grup dels rapinyaires de sa Penya, se  n'ha ale-
grat molt; per ventura ara sera possible la realització d'una
revista que agermani un poc els pobles que, essent tan  prò-
xims geograficament, són tan estranys en mútua conei-
xença. Fa uns pocs anys es va intentar i no fou possible.

Una vegada Ilegida la revista, el que hi hem trobat a
faltar ha estat la coherencia entre cl títol i els temes de que
parla. Es diu Migjorn i no inclou Felanitx. Es diu Fora Vi-
la i de les 38 planes de la publicació només en parla en
dues.

g: * *

- L'editorial de la secció campanera de la nova revista
diu: "L'autopista de Llevant, mi debat inexistent". La per-
sona que l'ha escrita deu viure a la I luna, i si no, que ho de-
manin al seu batle, que fou Panic del PP del Migjorn que
es manifesta en contra, i de l'estirada d'orella que li pega-
ren els de Ciutat: encara la te vermella. A Llucmajor, l'As-
sociació d'Empresaris, la cooperativa d'agricultors i un
nombrós col.lectiu de ciutadans s'han unit per formar una
plataforma antiautopista i a Felanitx, l'altre poble afectat,
bona l'armaren amb en Matas i l'autopista. Si això es un
"debat inexistent", que véngui Deu i que ho jutgi...!

*

- A l'entrevista del batle de Llucmajor, la darrera pre-
gunta no té desperdici, per això es que la compiarem per
tal que els nostres lectors puguin gaudir de l'interès de
l'equip de govern en temes ecològics:

P- "L'equip de govern que presideix sembla estar molt
interessat per temes ecològics i en la possibilitat de reciclar
les matèries primes del municipi. Sabem d'un projecte per
a l'embassament regulador i la depuradora de Llucmajor.

R- No fa molt encara que varem netejar l'embassa-
ment i varem treure una barbaritat de camionades de
fang... un fang que abans, no ho oblidem, amb les aigües
brutes i pluvials se n'anava a s'avenc, amb el lògic perill
de contaminació. L'hem netejat per posar en marxa un
projecte que inclou la sembrada de canyes i la introducció
de carpes a l'embassament, el que unit a la repoblació de
collblaus ens podria proporcionar una reconfortant zona
humida per al municipi. Estam en contacte amb la Socle-
tat de Caçadors per acotar tota la zona, com a reserva o re-
fugi de caça".

- Fins ara, a les Balears nomes s'havien catalogat com
a zones humides les "albuferes" de Pollença i d'Alcúdia, el
"salobrar" de Campos i el "Grau", a Menorca. A partir
d'ara, per obra i gracia de les inquietuds ecologistes de
l'equip d'en Gaspar, també hi haurà s'albufera-merdera
de Llucmajor, la qual, per la gran extensió i de tan ecolò-
gica com sera es ben segur que farà possible inscriure el
nostre poble al Giness. Si aixe, fos així, i perquè consti per
a la posteritat de qui fou el seu autor, el falconet proposa
que se li posi el nom de "S'albufera d'en Gaspar". •



AGENT OFICIAL PEUGEOT MARINA

ELS NOSTRES VEHCLES INDUSTRIALS VOS OFEREIXEN ROBUSTESA,

FIABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

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

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

TALLERS tina- cebran
ESTETICISTA

- Tractaments facials, linia
ESTHEDERM:

- purificants (ACNE)

- pells grasses
- pells sensibles

b f	.„„I io	 - tractaments reparadors i

430 0"	 hidratants

- Neteja de cutis

- Maquillatges
•Cursos d'automaquillatge

Tenyit de pipelles
- Depilació cera teba i calenta
• Tractaments corporals

- Tractaments
- Massatges
- Gimnástica passiva

A A rfor	 'dint
Ltri"	 I

6111i

Descomptes es tractaments facials ,--c—:,./ffor 0 0 =S14
Bonificacions en tractaments corporals
Descomptes en la compra de productes

NO DEIXIS PASSAR AQUESTA OPORTUNITAT!!!
Visita'ns i diagnosticarem el teu problema sense cap compromis

RENAULT 	iN E,T [igDEN-77 TA-Lua HAEG:nu
EL PLACER

DE V1VIRLOS
Ronda Migjorn, s/n - Tels. 66 01 40 I 66 00 41



CONSTRUCCIONS

Especialistes en reestructuració
de cases antigues

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

lear--riora'"

te■.

%
	 sIt LAMPINO, S. L.

Esports
Llucmajor esportiu (futbol)

M. Reinés
Fotos: J. Quintana.

PREFERENT

1 de març de 1998
Santa Ponsa, 2 - Espanya, I

7-111-98
Espanya, O - Son Ferriol, I

14-111-98
La Soledat, I - Espanya, I
(gol de penal marcat per Magaña)

JUVENILS

Cala d'Or, 3 - Espanya, 5
Espanya, 4 (3 gols de Xisco Oli-
ver i un de M. Gil) - Barracar, I
Montaura, 7 - Espanya, 2 (Xisco i
Maties).

CADETTES I
Benjamins F7 C.D. Espanya.

Sant Gaietà, 9 - Espanya, I (J. 011er)
Joventut Ca' n Picafort, O - Espanya, 2

	
Espanya, 4 - Sóller, O. Gols locals de Oliver, 011er, Figue-

Espanya, 2 (Gal vez i Gar() - Sant Francesc, I
	

roa i Nevado.

ALEVINS II
CADETTES III

Atc. Rafal, 3 - Espanya Atc.,
Espanya, 2 (Edi i Nadal) - Colònia, 3
Felanitx, I - Espanya, 8 (golejada amb gols de Dani -3-,
Carillons, Nadal i Monserrat).

INFANTIL I

Murer, 2 - Espanya, 2
Espanya, 1 (M. Manresa) - Sallista,
Alcúdia, 1 - Espanya, 1 (Jesús).

INFANTIL II

Cardessar, I - Espanya Atc., 1
Espanya, O - Alcúdia, 5
Petra, 5 - Espanya, 1 (Pau Carbonell).

ALEVINS I

Espanya, O - La Victòria, 9

Montuïri, 3 - Espanya,
Algaida, I - Espanya, I (Cimaves).



ESPORTS
Espanya, 9 - Campos, 2
Montuïri, I - Espanya. I I Magní-
fica golejada de l'equip Ilucmajo-
rer a càrrec de Peri6s -2-, Rullan,
Noguera, J. Miguel, Oliver -2-,
Morey, J. Ramon -2- i Guillem.

BENJAMI B

Espanya, 4 - Llubí, O. Gols locals
marcats per Carbonell, Salvà, Pe-
dro i Biel.
Campos, 4 - Espanya, O.

LLUCMAJOR 11 REGIONAL

Llucmajor, 2 - Patronat, I
Llucmajor, I - B. Sa Pobla, O.

FUTBOL FEMENI

Benjamins F7 C.D. Espanya Allètic. 	 ucmajor, 2 - Barracar, 2. Els

BENJAMI A 	 ra Raquel. •
	 gols locals marcats per la jugado-

Espanya Ate., O - Espanya, 6

Notes Columbbfiles del mes de març:
J. Jaunie

Les activitats columbOfiles
d'aquest mes de març han estat les
pròpies de la temporada de curses.
Hem duit a terme quatre amollades
des de la Península i tres de de l'Hia
d'Eivissa, les dues darreres han estai
d'entrenament.

La característica mes a destacar de
les curses de velocitat d'aquest mes
ha estat la manca de coloms a l'hora
de cronometrar, el temps ens ha vin-
gut de banda i les perdues han estat
superiors a la darrera temporada.

Classificacions:

Calp 7-03-98
Classificació General

I- Bernat Bonet
2- Jeroni Tomàs
3- Francisco Rosselló
4- Jaume Server
5- Gil Garau

Classificació Designats

I- Jeroni Tomàs
2- Jaume Server
3- Gil Garait

4- Xim Janer
5- Juliìi Monserrat

Calp 14-03-98
Classificació General

I- Francisco Rosselló
2- Francisco Rosselló
3- Francisco Rosselló
4- Francisco Rosselló
5- Joan Jaunie

Classificació Designats

I- Francisco Rosselló
2- Joan Jaunie
3- Jaunie Amengual
4- Bartomeu Barceló
5- Julit Monserrat

Oriola: 21-03-98
Classificació General

I- Gil Garau
2- Salvador Paniza
3- Col.legi Son Verí
4- Jaume Amengual
5- Llorenç Socias

Classificació Designats

I- Col.legi Son Verí

2- Jaume Amengual
3- Llorenç Socias
4- Antoni Oliver
5- Gil Garau

Cali) 28-03-98
Classificació General

1 - Llorenç Socias
2- Llorenç Socias
3- Francisco Rosselló
4- Forster i Miguel
5- Jaume Server

Classificació Designats

I- Francisco Rosselló
2- Jaunie Server,
3- Llorenç Toms Sastre
4- Gil Garau
5- Xim Janer

En aquests dies s'es0 dirent a ter-
me el TERCER TROFEU CIUTAT
DE LLUCMAJOR organitzat pel
Club ColumbOfil Llucmajorer i patro-
cinat per l'Ajuntament de Llucmajor i
el Consell Insular. En el proper
inero tendreu tota la informació. •
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CUERA  

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

AGENT OFICIAL 
Pedro Noguera Ensefíat 

Taller autoritzat

*SHOW'
autombblis

e
piva motor ia.
C/ Ripol. 30 - TL 66 22 13

Club Joventut Llucmajor

Mini femení
S'ocupa d'elles i les entrena: Meni Font

Guillem Oliver
Foto: C. Ju Hit

L'equip està format per tret-
ze nines de deu i onze anys;
quasi totes d'onze, o sia de se-
gun any dins de la seva catego-
ria encara que es el primer que
juguen; l'any que ve seran in-
fantils i sols farà dos anys que
juguen. Aquest detail es molt de
tenir en compte perquè ben
aviat ja es nota l'experiència de
Ia seva poca eclat. No seria gens
d'extranyar a aquestes nines fes
tres anys que jugassin a bàsquet
si es que venguessin de l'escola
i pre-mini.

Són: Cristina Jaume, Marta
Cerdà, Sènia Muñoz, Rosa Oli-
ver, Sílvia Zapata, Elisenda
Cantallops, Aina Garau, Espe-
rança Cerdà, Magdalena Vich,
Iolanda Acosta, Margalida Mar-
torell, Isabel Tomàs i Neus
Llompart. Dins de les seves possi-
bilitats són jugadores preparades en
físic i mentalitat de guanyadores.
Ho han hen demostrat quedant clas-
sificades en tercer hoc del grup A.
Aconseguir aquests resultats reque-
reix una gran dedicació, lògicament
per part de les nines i amb un espe-
cial interès per la seva entrenadora,
Men i Font. Na Meni dim mes de deu
anys de dedicació al club, es molt
seriosa en la leina, aplicant una dis-

ciplina constant que es la base de la
força que demostra el conjunt a
l'hora de jugar els partits. Les juga-
dores capten molt be les indicacions
i s'esforcen cada dia més en obtenir
resultats positius. Na Meni n'està
orgullosa i les jugadores ho estan
d'ella.

Un cop acabada la Iliga tenen
una setmana de descans per, a con-
tinuació jugar el play-off.

Realment en començaren deu,

de les quals hi hagué quasi tot d'una
dues baixes i després cinc nou fit-
xatges, i així s'ha anat formant
aquest equip al qual se li auguren
molts d'exits. Nosaltres, des
d'aquestes planes els ho desitjam
perquè s'ho mereixen. Enhorabona i
endavant. •

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR



marc, al Polisportiu Municipal dc
Llucmajor, participaren a la II
Trobada de Centres Escolars G.R.
en que prengueren part 140 gim-
nastes de diferents centres de Ma-
llorca. Va ser un gran exit, tant a
nivell de competició com de pti-
hlic assistent.

- Perfeccionament i competi-
ció: Són 21 nines que per les se-
ves condicions físiques, tècniques
i experiencia, representen el mu-
nicipi de Llucmajor a les dife-
rents competicions escolars a ni-
yell insular i autonòmic. Aquest
grup es nodreix del de hase o
d'iniciació.

L'alt nombre de premis
guts a les competicions demostra
hen a les dares l'eficàcia de la

M. Mas

El Club Llucmajor Gimnàs-
tic va néixer amb la finalitat de
fomentar la gimnàstica rítmica,
dins de l'Esport escolar entre les
nines de la nostra població.

Des d'aquell moment la seva
trajectória esportiva ha anat as-
cendi nt i superant-se de cada
any, i ha quedat classificat entre
els tres primers llocs als cam-
pionats dc Mallorca i de Bale-
ars.

El club compta amh dos
grups de gimnastes:

- Gimnistica base o d'inicia-
ció: Integrat a l'actualitat per 40
gimnastes que fan les primeres
passes dins de la rítmica.

Aquestes nines, dia 16 de

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Feina de les dues entrenadores, Joana M. i Maria V. Ga-
rro i les seves aiudants Cati, Coco, Malena, Patricia i
Catalina.

Tamhé són molt d'agrair els ajuts de l'Ajuntament de
Llucmajor i de les diferents cases col.lahoradores, sen-
se els quals és hen segur que els esforços i la leina de
mestres i de gimnastes no hauria tengut el II lff MC n t que
es mereix. •

ESPORTS

Club Llucmajor Gimnàstic



C/. Major, 107 - 07620 - Llucmajor

SERVEIS	

S
INFORMATICS S.L.

Tel./Fax 12.07.97 - Móvil 909.78.42.20 1

r.L .:LUCMAJOR

1-libes, co. -fes,

jocs

mr‘LA-FepticAl	 oficivALA

C/. So Font, 15 • Tel.: 66 26 66 (Llucmajor)

C/L•-0--

Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n° 1 - (Pas d'en Quint)

Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

maior

PERRUQUERIA

PESER VER
C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 (Llucmajor)

Entre noltros
Naixements

- Ana Belén García Giménez, filla de Guillem i Teresa,
nasqué el 26-2-98.

- Magdalena Bonet Puig, filla de Silvestre i Miquela,
nasqué cl 27-2-98.

- Marta Garcia Morales, filla de Joan Vicenç i Maria
del Carme, nasqué el 4-3-98.

- Laia Clark Ajos, filla de Richard Anthony i Marta
Concepció, nasqué cl 8-3-98.

- Elena Pulido Monteoliva, Cilia de Joan Josep i Maria
Elena, nasqué el 12-3-98.

- Neus Martínez Tejada, filla de Diego i Maria del Mar,
nasqué el 14-3-98.

Matrimonis

- Miguel Tomas Gelabert i Francisca Torres Pericas, es
casaren el 14-6-97 a l'església de Sant Miguel.

- Manuel Campos Días i Pilar Romero García, es casa-
ren el 5-4-97 a l'església de Sant Bonaventura.

- Joan Josep Gelada Soria i Maria Mercè Plata Barne-
to, es casaren el 14-2-98 a l'església de Ntra.Sra. de la
Lactancia (S'Arenal).

- Vicenç Martín Valdivia i Maria Pilar Massanet Bar-
celó, es casaren el 14-2-98 a la Sala d'Actes de l'Ajunta-
ment.

- Jose Perez López i Valentina Todorova Peeva, es ca-
saren cl 13-3-98 al Jutjat de Pau.

Defuncions

- Jacoba Sastre Reixach, morí el 24-2-98 als 80 anys.
- Joana Maria Barceló Creus, morí el 28-2-98 als 96 anys.
- Monserrat Canaves Pere116, morí el 25-2-98 als 67 anys.
- Juan Antonio Gonzalez Jimenez, morí el 8-3-98 als 67
anys.
- Miguel Mulet Seguí, morí cl 12-3-98 als 87 anys. •
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Sopa de lletres

11 Compositors Musicals

Llorenç Mascaró

- Alumini
- Bronze
- Coure
- Estany
- Ferro

- Níquel
- Platí
- Ploin
- Urani
- Zinc

ESPORTS
19 III PI II.

—44
Col.leecid Primavera i Estiu '98

Gran assortit de roba, xandatis esportives
Lirstes de Comunions

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

Solució del mes passat:

Pes forat
des rricdx 

Fa dos mesos parlarem de la ne-
cessitat d' arreglar certes voravies,
una al carrer Major, que cada dia, ne-
cessariament ha d'usar una persona
major i in vident, i l'altra al carrer
Grup Escolar. IS) no, no en faltaria
més, n'han arreglada una, del costat
de la que denunciarem, que estava en
millors condicions. Es segur que de-
via convenir a QUALCO.

Però no ens hem de desanimar,
Ilucmajorers. Cada any hi ha Fires i
cada quatre eleccions, úniques dates
en qué se renta la cara al Poble (con-
junt d'eclificis). Al Poble (conjunt
«habitants) ens la rentan cada dia, i
la butxaca també. •

Passatemps



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES   

Medicina General ogualatori)
Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori
Otorrinolaringologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia Plastica i Reparadora

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

(lnfermeria)

Cedif

Clínica Dental
Ortodòncia

Maxilo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopedia
Rehabilitació i Fisioterapia

Oftalmologia
Radiologia

Podologia   

ASSEGIII(ANCLS: AXA - ADESLAS - AGRUPACIO MUTUA - ASISA - IMECO CAIA SALA) - MEI )1FINI - C

GROUPAMA - NOVOMFDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI - L'ALIANÇA - WINTERTHUR

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

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

\

SERVEI I PREU

RES DE 1000 ARTICLES

EL COMPROMIS
ESTA VI I QUALITAT

'.i11111111111111111111111q41101100111111111111111111111f11111111110t10111111111 ,

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

Bendix®
S.L. Ronda Ponent, 26 - Tel. 66 0/ 70

LAVOS'ÍFIACONFIANÇA
7z=num-A ©1.3,ÇtEl[AW,4 1:1n,a1C)Hal,

QDTuaDa[1@dgUP
QWg.., `flÇVT

• ELECTRICITAT i ELECTRÓNICA
• INJECCIÓ BENZINA
• FRENS i ABS
• AIRE CONDICIONAT
• MECÀNICA EN GENERAL
• ENERGIA SOLAR
• VENTA MAQUINÀRIA

Audi Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

Bienvenido
al nuevo Golf.

Ofrecer las más modernas medidas

de seguridad ha sido otro de los

grandes objetivos a la hora de crear

el nuevo Golf.

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

5 075=1 00
ETRON IC- CUP




