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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

>Editori al
Coordinadora de Premsa

per a la Recuperació del Tren
Fa 21 anys que es va suprimir la línia fèrria d'Inca a Artà. Per reivindicar el

retorn del tren i un transport públic de qualitat ens hem reunit les següents re-
vistes de la Premsa Forana: Apósto/ y Cirilizador (Petra), Bellpuig (Artà), Co-
lalor-7 (Son Servera), Cap Vermeil (Capdepera), Damuni-Damunt (Sant Jo-
an), Faxdepera (Capdepera), Flor de Cat -d (Sant LloreK), Manacor ComatTal
(Manacor), Mel i Sucre (Sant Joan), Perlas y Cuevas (Manacor), Una 011a
d'Arain (Petra), Sa Font (Son Servera) i 7-Setmanari (Manacor).

Ens hein constituït en Coordinadora de Premsa per a la recuperació del tren
i hem arribat als acords següents:

Ir. Publicar aquesta i altres editorials conjuntes.
2n. Fer prendre consciencia als nostres respectius pobles, mitjançant la re-

coil ida d'opinions, enquestes, articles de fons, recopilacions dels  mi tjans  de co-
municaci6, etc. de la utilitat de fer tornar el tren.

3r. Implicar les entitats culturals i esportives, AMPA, claustres, etc.
4t. Implicar, també, els grups
56. Canalitzar la informació sobre els acords aconseguits cap a la premsa fo-

rma i provincial.
6e. Proposar que tots els ajuntaments per on passava el tren facin una mock')

sobre el seu retorta perquè sigui aprovada en el plenari i presentada al Govern
Balear.

7e. Convocar una taula rodona amb tots els baties dels pobles afectats i la
presencia del Conseller de Transport i Foment.

Un altre motiu de la nostra reunió ha estat el nou interès que han demostrat
els polítics de recohrar i ampliar aquest transport a Mallorca. Hem de recordar,
a niés a Ines, que la !Una que va des d'Inca fins a Artà es conserva encara, i per
tant, no hein de parlar dels costs elevats que suposa Pexpropiació.

Així mateix, amh l'obertura de l'hospital de Manacor, el tren seria un pos-
sible transport piihlic molt emprat per la gent.

No cal repetir-nos en el fet que el transport públic es més ecològic. I ha de
ser necessàriament mes econòmic.

En definitiva, ciciem que Os una forma positiva d'invertir els nostres im-
posts, perquè descongestionarà les carreteres i hirà disminuir els accidents, ar-
gument que el Govern mateix aporta com a prioritari en l'estudi de la implan-
tació del tren.

Per ultra part, des de la supressió de la línia Inca-Artà, sóii moltes les per-
sones que han reivindicat la reobertura de la línia. L'any 1989 es va fer una gran
recollida de firmes als pobles de la comarca de Llevant, concretament a Sant
Llorenç, Son Servera i Artà. A traves de molts escrits en revistes i diaris s'ha in-
sistit en aquest sentit. De fet, el retorn d'aquest mitjà de transport beneficiaria els
següents pobles: Sineu, Sant Joan, Petra, Manacor, Son Carrie), Sant Llorenç,
Son Servera i Artà, que són cis pobles pels quals hi passa línia. De rebot tumbé
es beneficiarien els nuclis litorals de Cala Millor-Cala Bona, Capdepera i Cala
Ratjada.

Esperam l'adhesió de molts particulars, estaments pol hies i de tot tipus per
reivindicar i dur a bon port el projecte de la rehabilitació de la via lerria des
d'Inca a Artà. •

Editorial conjunta de la Premsa Forana de Mallorca.
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Plenari de l'Ajuntament	 Plenari de l'Ajuntament
(16-4-98)	 (27-4-98)

Au& un superavit de 51 initions

Liquidació del Pressupost Municipal del 97

A. Tomàs

En una sessió plenaria de caràcter extraordinari cele-
brat el dijous clia 16 d'abril, l'equip de govern de l'Ajun-
taillent de Llucmajor va oferir la liquidació del pressupost
de 1997 amb superavit de 51 milions de pessetes, amb
Ia modificació de l'actual pressupost, ja rate d'aquesta
quantitat sobrera es destinaran 44 milions per a la cons-
trucció de les oficines municipals de s'Arenal, al mateix
solar on s'ubicara el Centre de Salut, en el derruït hotel
Maracana, a mes d'altres 7 mitions per al polisportiu, iam-
be de s'Arenal. El tinent de baile, responsable d'Hisenda,
Sr. Lluc Tomas es va congratular del resultat d'aquesta
quidació afirmant que l'Ajuntament ha sortit de la crisi
económica, perque tots els indicadors són positius, amh un
16,72% de carrega financera que permet d'a Iron tar la
construcció de l'Institut de Secundaria a s'Arenal.

Anion (jarcies, portantveu del PSOE, si hé va adinetre
que la situació económica és mes controlada, pet -6 no su-

perque "continua existint un &rien enterrat de 300
ludions de pessetcs de di ícil cohrament". I Antoni Lloin-
part, portzmtveu del PSM, va dir que no hi ha Hoc per a
l'eufòria, "manegen les xifres com volen i la realitat és que
acumulen un endeutament constant i aquest superavit no es
'var Lluc Tomas, linalment, va acusar al PSOE de pro-
piciar mitjançant la premsa una campanya de desprestigi
de Pacifiai consistori dient als proverdors que no cobrarien
les factures impagades.

El darrer punt de l'ordre del dia va ser el mes polemic
i discutit: una moció d'ASI presentada pel seu regidor, J.
Rabasco, que va esdevenir un autèntic debat electoral de
'Ms de clues hores de durada. Aquesta moció es referia a
un pamflet, amb l'anagrama del PSOE, (lue acusa el regi-
dor d'AS! de robar els vots del PSOE als residents de
s'Arenal i demanar també si l'Ajuntament, en defensar la
urbanització de Toilerie, ho fa per tal d'obtenir beneficis
personals.

A aquestes acusacions Rabasco va dir a (jarcies que els
vois "no es roben, es Iluiten" i Joan Jaunie, (INC "nosaltres
no vivim de les urhanitzacions i clemanam que això es rec-
tifiqui".

A. (jarcies va contestar (Inc Rabasco sempre ha [lançai
pamflets contra tots, fins i tot contra el baile , i mai no ha
succeft res, que això forma part de la llihertat democratica.
"Una altra cosa -continua- són els insults i les calúmnies,
i per a la qual cosa existeixen els Tribunals de justícia".
Llompart va afegir que aquesta moció havia estai elabora-
da des de les oficines Municipals, i també, irènicament, va
dissertar sobre la personalitat de Rabasco, sobretot pel que
fa a la seva "suposada honorabilitat". Per acabar, el baile
Gaspar Oliver, en demanar moderació en les intervencions
va ler referencia que els polítics han de donar exemple i
defensar el fion mini de la institució, loti que tamhé va de-
clarar sentir-se ben ofès pel paniflet esmentat pet - dir que
"cobr o no cobr quan &Fens les urbanitzacions". •

El PSOE va abandonar la sala de sessions

Arnau Tomàs

- El darrer plenari ordinari celebrai per l'Ajuntament de
Llucmajor ja va començar sota el signe de la crispació i de
Ia polèmica, en abandonar el grup socialista la sala de ses-
sions, discon forme amb el procedir del halle i amb el punt
dc l'acta de la sessió anterior en el qual no consten les pa-
raules de Rabasco en l'enfrontament ami) A. Garcies, on
l'edil d'AS! li (ligué: "Si tienes cojones nos veremos en el
Cabo Blanco". Gaspar Oliver va manifestai - que no jutjava
prudent reflectir aquestes paraules a l'acta, i  així ho va dir
al secretari de la corporació des del començament, i com
que en el reglament d'aquesta 	 que si no hi ha acord so-
bre allò que s'ha de reflectir a l'acta, preval l'opinió de la
majoria en votació. En vista d'això els regidors clef PSOE
varen decidir d'abandonar el plenari i varen deixar a Polio-
sició només els dos representants del PSM, A. Llompart i
Joana LI. Mascaró.

Els temes triés importants, aprovais per unam mitai, fo-
ren el de l'expedient de contractació per a la construcció
d'un centre d'Educació Infantil i Primaria a Badia Gran,
amb un pressupost de 190 milions de pessetes, que
avançarà l'Ajuntament però que li seran restrafits pel Go-
vern Balear ami) els interessos correspondus. Mascaró va
lamentai - (lue les despeses d'aquest centre tan necessari no
es cobreixen directament ami) els fons del Ministeri, i Lluc
Tomas va contestar que de totes maneres al final no haura
costal cap centrai a l'Ajuntament, lot afegint que "ja ens
agradaria poder realitzar totes les obres amb aquest mateix
procediment".

Un altre tema important, que no figurava a l'ordre del
dia i que va ser presentat pel procediment d' urgenica, fou
una moció del PP en que denuncia a l'ajuntament de Palma
i al CIM per l'abocador ii legal de la pedrera de Ca 'n 13 ar-
celó, situada en el ternie de Palma devora s' Arenal de Lluc-
major, on, el proppassat divendres es va produir incen-
di i un gran núvol tòxic que leia l'aire de s'Arenal, irrespi-
rable. L'Ajuntament exigeix als organismes esmentats que
solucionin immediatament aquest problema de l'abocador

Segons el regidor d'Urbanisme, Joan J. Jaunie, el
tancament de l'ahocador ja fou ordenat pel CIM el 96. "Hi
ha una nia negra que encén intencionadament aquest abo-
cador", va dir Llompart, el quai també va manilestar (lue el
Govern Balear té competencies per intervenir.

Altres acords

- Rau i ficació de l'empadronamem d'habitants, Cu
21.903.

- Nomenament d'advocat pel contenciós interposai pels
afectais de les acometides de la urbanització de Bellavista.

- Nomenament d'advocat pel contenciás interposai pel
PSM contra el nomenament del Jutge de Pau.

- Ordenança reguladora de l'obligatorietat de l'Us de
I i itadors de renons.

- Expedient de contractació per vendre Un bungalow a
Ia urbanització de Badia Blava.
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S'ARENAL

Rodes de premsa

- Despres d'acabar el plenari es produïren dues rodes
de premsa improvisades on per una banda el halle i, per
l'altra el PSOE explicaren la seva versió del que havia
passat a la sala de sessions.

Antoni Garcies va reiterar que "cl bade es va mantenir
impassible quan Rabasco m'amena0 i no demani que fos-
sin retirades, ni sortí en defensa del membre de la corpo-

cncara que aquest fos de l'oposició, i sí demani que
no constassin en acta. El bade ha pecat d'autoritarisme i
d'abús de poder propis de les dictadures".

Oliver explicà que la seva única intenció a l'hora dc no
permetre que la frase de Rabasco no consts en l'acta del
plenari va ser per tal de "salvaguardar l' honor de la insti-
tució, en aquest cas, de l'Ajuntament de Llucmajor".

Antoni Llompart, del PSM, va manifestar el seu abso-
lut suport al PSOE i condemnà la decisió del bade.

Per la seva banda, Rabasco va dir que "si bé es cert que
la meva frase no ha constat en acta, tampoc no hi consten
les d'Antoni Garcies que provocaren la mewl reacció".

Joaquín Rabasco també convoci la seva pròpia roda de
premsa perquè "em veia en l'obligació de rebatre una serie
d'afirmacions perilloses, per venir de qui vénen, i sobretot,
a qui van adreçades".

"Es veritat -confessa el president d'AS1- que un vespre,
a les tres de la matinada, vaig tenir la desafortunada prom-
titud de dir-li a A. Garcies que "si tens collons t'esper al
Cap Blanc", com també es cert que he demanat perdó pú-
blicarnent". Rabasco va acabar client que A. Garcies ha de
rectificar les paraules injurioses que direciament li va dir al
plenari per tal que l'opinid pública vegi i entengui que no
va ser cil l'únic que insultà i si no ho fa així "el meu partit
(AS!) proposarù una reprovació amb carkter d'urgència
contra Garcies, demanant la seva immediata dimissió com
a regidor, per haver afirmat clue les actes dels plenaris
troben manipulades". •

L'Ajuntament va iniciar
els tràmits per a la

demolició de 36 obres il.legals

A. Tomàs

El kale dc Llucmajor, Gaspar Oliver, .juntament amb el
tillent de bade d'Urbanisme, Joan Jaunie, va convocar el
mes passai una roda de premsa per tal d'anunciar que
l'Ajuntament ha iniciat els in'imits pertinents per a la de-
molició de 35 vivendes il.legals, pertanyents a 159 expe-
dients d' infraccions urbanístiques des del novembre de
1996 Ii us al 31 de desembre de 1997, de les quals 150 va-
ren aturar les obres, tot i clue 92 d'ells encara no n'ha
sol.licitat la I licencia corresponent.

El resultat d'aquest nou procès -va recordar el baile- ha
donut 159 expedients d' in fraccions urban fstiques i ha re-
sultat que 150 dels afectats han paralitzat les obres, mentre
que nou han rebut un segon decret de multa j precinte de
l'obra. Finalment, les 36 propostes de demolició presenta-
des per J. Jaunie, seran presentades en un proper plenari
extraordinari per tal de ser executades. •

El GOB concedeix el premi
Alzina a la Plataforma

Antiautopista
Els afi l iats del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de

la Naturalesa (GOB) concediren el passat 25 d'abril cl pre-
mi Alzina a la Plataforma Antiautopista, un premi que Sc
concedeix a les entitats que s'han destacat per la seva
ta a favor del medi ambient, i en aquesta ocasió per la Ilui-
ta per paralitzar cl projecte de macrovia que pot suposar un
greu impacte ambiental per a Mallorca. •

Dia del llibre

El 23 d'abril, amb motiu de la celebració del Dia del
Llibre, cl CP Rei Jaime III organitzà, a més de diferents
activitats dins el centre, encaminades a promocionar
cid a la lectura des de l'edat infantil, amb el patrocini del
CIM i de l'Ajuntament, l'escenificació de l'obra "El viat-
ge de n'Andreu Santandreu..." i al final de la representació
es donaren als guanyadors els prem is corresponents al Pri-
mer concurs de poesia i de prosa d'ESO de l'escola.
Els guanyadors foren:
Poesia: 1 r. ESO: Marina Garcies

2n. ESO: Miguel A. Parera Salvà.
Prosa: Ir. ESO: Antoni Febrer Puig.

2n. ESO: Maria E. Martínez Mas. •



Pedro Figuerola, Joan Stara, Manuel Gómez, Andreu Mol! i Sonia ¡fiera.

9Šc1 tAffálteleel

Histodiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
ser

LOCAL

Reunió de l'Associació
de Constructors de Balears

El passai 23 d'abril es va celebrar
una reunió a la sala (l'actes de "Sa
Nostra" anil) la linalitat de constituir
una junta local de l'Associació de
Constructors de Balears, que al ina-
teix temps que tengui una representa-
ció a la delegació comarcal de Palma,
a la qual pertany Llucmajor, es pretén
que s'estableixi una coordinació entre
els constructors ii ucinajorers.

La innta va quedar constitifida de
la manera segiient:
President: Joan Sal
V ice-president: Toni Sal
Secrelitria: Margalida Oliver.
Vocals: Joan Reda, Llorenç Monreal,
Bernai Gari, Liorenç Ginard, Cosme
Tom is, Jainne Garait i Raid Rabassa.

En el transcurs de l'acte cl presi-
dent de l'Associació de Constructors
de Balears, Manuel Gómez i el secre-
tari, Andreu Moll, varen pari: ir sobre
la salut i els riscs lahorals: el gerent
de la Fundació Laboral de la Cons-
trucció, Pedro Figuerola, va exposar

els cursets que ofereix l'associació i
la secrettria del president, Sonia Rie-

ra. va tractai - cl teilla de la responsa-
Minai civil. •

"Els Padrins" amb el poble saharià
L'Associació de majors "Els pa-

drins" ha participai, coin altres asso-
ciacions Hm:ni:Orel -es, a la campan-
ya de solidaritat amb el poble saharii
organitzada pel Fons Mallorquf de
Solidaritat i Cooperació en coi labo-
ració ana) l'Associació d'Amies del
Poble

"Els Padrins" ha compta( amh la
participació de 98 associais i la quan-
Mat recollida ha estai dc 300 limules
de tonyina i 209 de sardina, i això
contribuiM a la manutenció ciels relu-
giats saharians quan es traslladin pel
desert per assistir al referèndum el
proper estiu. •



Miguel Janes va dirigir, des-
pré.s d'un bon grapat d'anys, la
coral clue tantes vegades havia
dirigida. Va ser el passat 14
d'abril a la missa de celebració
de 750 aniversari de la parrè-
quia de LI LICIllai01". •

Fotos Clar

Els nins contra la droga
El passat dia 30 d'abril es reuniren a Muro i nés de mil

escolars, per viure una diada contra la droga. L'acte jou Or-
ganit/at pel CIM i es va aprofitar per lliurar els premis del
XIV concurs de cartells contra la droga. Tots els partici-
pants joren obsequiais ¡nub una camiseta.

Al final de la jornada, al polisportiu i a cura del conse-
Iler clel Benestar social del CIM, Dainii Pons (PSOE) es va
procedir a (Iona els guardons als guanyadors.

Els guardonats am!) els clos premis ni6s importants va-
ren ser per a les nines del CP Rei Jaunie III, de Llucmajor,
Elaines Lewis i Aina M. 13arceI6, i Mariona Pera, de Mon-
tision de Palma. Enhorabona a totes elles.

També es concediren premis als mil lors cartells de ca-
da escola. Premis que en el cas de Llucmajor correspon-
gueren a les alumnes Marina Coll i Cristina Clemente. •

El pretni per als guanyadors és viat,t,re a Port Aventara
(Foto Ull)

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor) 	 C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)



OPTICA FLORIDA 
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• Una targeta del 20% de dte. en:
- lentilles "desechables"
- liquids: Aosept , Opti Free,

Solo Care
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(/. Ciutat, 48 Tel.: 971 82 95 06 ARTA
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S'Arenal
nal, dirigit per Jaume Oliver "Pc-
lín", el qual interpreta de forma
magnífica i un poc sorpresiva;
"Tristesa", "Cant a Mallorca",
"Ilia d'Or", "Tornar a començar",
"Sa ximbombada". Tingucren una
interpretació homenatge al P. Jordi
Perelló.

Rosa Soles, guanyadora

Akins de l'actuació del "Cor
Marina", es reunia públicament el
Jurat qualificador del certamen
poetic esinentat amh anterioritat, i
concedia maxima puntuació a la
composició "Drogas" de Rosa So-
les: 2' premi a "Isabel" de Llorenç
Font; i 3' a Catalina Gaya amh "El
Rei en Jaume".

Els premis, donats per "Sa
Nostra", ford) cntregats a la diada
poètica de l'endema i els autors re-
citaren les seves poesies, excepte
"Isabel" que la Ilegí Maria del
Carme Roca.

El Jurat estigué compost per
Maid' Monserrat, Gabriel Liner
Manila, Maria del Carme Roca,
Pere Gil i Jesús Rebolledo. Presi-
dent, Jaume Alzamora i secretari
agues( information Hi concursaren
40 trebal Is.

El novè recital
A dali: Grup de rapsodes que aeluaren.

Aboix: el "Cor Marina" eanlanl.

Festival poètic
i altres noticies

Tomeu Sbert
(Text i fotos)

S'Arenal, lloc turístic, va deixar també porta oberta a
l'expressió artística de la bellesa mitjançant la paraula,
això Ibu a l'amiga i jtt centenaria Capella, al Ilarg de dues
vetllades de 1 estival poetic, amb inclusió de part musical.

El "Recital Poetic, es Pont de ses Set Bocines", en la
novena edició, començava enguany un dia ahans, ja que
CS donava entrada a la proclamació dels guanyadors del
"II Concurs de Poesia S' Unió de S'Arenal".

Els primers rapsodes foren credal. n Cann o jove: Mi-
guel Angel Rihot, Anette Chamizo, Joan Mulet i María
Antònia Vich. A destacar, també, les ac t uacions respecti-
ves ciel popular glosador Pere Gil i ciel vetera rapsoda Je-
sús Rebolledo.

La part musical, a carrec del "Cor Marina" de S' Are-

Al dia següent, dissabte de
l 'Angel, tenia Hoc el nove recital
poetic. Nodrida participació, mi-

llorant en qLlalitat i died& edicions anteriors.
Recitaren: Bel María Servera, Margalida Santaner,

Maria Antònia Alzamora, Maria del Pilar Rebolledo, Jo-
sep Casadesús, Damia Tomas, María Cafiellas, Cati Riu-
tort, Aram ia Sal va, Miguel Monserrat, Margalida
pci hi. Agustina Noguera, Tia Vallespir (amb unes gloses)
i Franc isca Curie] las.

Falta per mo t ius de saint, Magdalena Servera.
13e1 Maria Servera va recitar uns versos composts com

a homenatge i record a Sor Mercedes Bauza.
Actuaren, aiximateix, els germans Sebastia i Margari-

da Sal va, al violí i violoncel respectivament, i finalment,
un duo de Jacques Offenbach. Les dues diades poètiques
comptaren amb la col.laboració de l'Ajuntament de Lim:-
major i ciel de Palma.

Festa ciel Llibre a S'Arenal

La festa del llibre, anti) coordinació del grup "Amies
dels Reis d'Orient", compta amb la celebració d'actes
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culturals a la biblioteca pública i, venda de Ilibres a la
Plaça R a Cristina. Actuacions folklòriques dels grups:
"Castanyetes en Festa", "Triana" de Hermandad Rocicra,
"Escola de Ball de Bot" del Col.legi Sant Vicenç de

"Animació Singlot", "Rocio" de l'Associació de
Vdnats S'Algar" i hall de bot a 6rrec de "Sarau i Festa".

Noticies breus

- La temporada turística es segueix presentant corn a
bona.

- A la seu cic l'Associació d'Hotelers fou presentat el
dossier que dos dies després seria presentat a Lausanne
(Suïssa), demanant a la Unió Internacional Ciclista, ofi-
cialmente, l'organització del campionat del món de ci-
clisme en carretera de l'any 2001.

- Es preparen eleccions a la presidencia del Club Niu-
tic Arenal.

- Sembla clue el tennista Caries Moyà ha comprat un
xalct a la urhanització de Bellavista (Cala Blava).

- La diada del I de tnaig es va celebrar amb diversos
actes esportius, culturals, folklòrics.

- Els tri ers, vertadera mala imatge del nostre turisme,
enguany i de moment ho tenen fotut. Hi ha vigilancia ex-
tremada als dos municipis.

- Diuen que la lOrtalesa del Cap Enderrocat està en
negociacions dc venda. 	 veritat?

- clue sí es va vendre al cent per cent d'accions és el
Complex Aquacity. Va tornar obrir les portes al públic el

día 4 (l'aquest mes de maig.
- Mateu Monserrat Pastor donà una conferencia al lo-

cal de les Persones Majors a S'Arenal.
- El P. Jordi Perelló es perfila com a persona más vo-

tada en l'elecció del "Personatge Popular 1997". També
tenen certa majoria de vots, de moment, Joan Ferré, Pep
Coll, Sor Catalina Bosch, Rafel Gómez, Pep Dols, Nofre

Vallespir, Toni Toints, Miguel Vidal, Marc
Patiiio o Xavier Malt flio.

- L'equip futboler U.D. Arenal, III Nacional, està ocu-
pant tin lloc classificatori des possible descens a Preferent.
¿,Hi hati6 miracle?

- Els actes de Setmana Santa a S'Arenal foren molt
concorreguts de feligresos.

- Gabriel Cabot Oliver es va classificar en tercer Hoc
en el campionat d'Espanya de pesca des d'embarcació.
Pertany al Club Cap Roig, un club que a S' Estanyol,
dues setmanes, organitilt amb molt d'exit el campionat de
Balears de pesca submarina per parelles de clubs. El pe-
satge del peix capturat i entrega de trofeus fou clavant el
Bar Sport de Llucmajor.

- Varen contreure matrimoni Joan Oliver Clar atilt)
Antònia Portero Cano. Felicitats.

- Ha començat el moviment polític de cara a les pro-
peres eleccions municipals. •

FIAT PALIO WEEKEND
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La Mare de Déu de Gràcia
ha tornat més bella
Els treballs de restauració han c/u rat quatre mesos

Francesc Verdera
Foto: C. Julia

- Els treballs de restauració del saw uari de Gracia aca-
ben de complir una nova etapa. En aquesta ocasi6 les ac-
tuacions han seguit a l' interior del temple i el torn ha estat
per al presbiteri, la image de la Mare de Déu i el cambril
que l'acull.

Durant més de quatre mesos, especialistes del Taller de
restauracid Diocesà han duit a ternie la ininuciosa tasca de
retornar al conjunt, escultures i pintures, l'estat original,
corn recent sortides de Ics mans de llurs autors.

Tant el grup escultòric, la Marc de Déu, els angels i la
peana com les pintures i altres elements del conjunt del
cambril no presentaven danys importants. Patien pctites
agressions de term its. nomhroses taques d humitat i la 16-
gica pèrdua de volum causada pel pas dels anys.

Els artistes del Taller Dioccsa iniciaren la tasca amb

una operacid de neteja amb l'objectiu de retirar les abun-
dants restes de cera, la negra capa deixada pel fum al Ilarg
de limits d'anys d'il.luminacid amb espelmes i també les
deixalles de les mosques, molt assidues a la capelleta, a
causa (leis nombrosos residus depositats a la imatge.

Després, la franciscana tasca de recuperar tots i cadas-
cun dels details mitjançant empelts de fusta i primorosos
afegits per tal de, finalment, aconseguir els daurats vells
que predominen tant a la túnica cie la image coin en el con-
junt. La inauguració del conjunt recuperat, que ha tengut
un cost dc quasi tres nil ions de pessetes, va tenir lloc el
proppassat 19 d'abril, primer diumenge després de Pas-
qua, (lia en que els Ilucmajorers pugen en romeria a la co-
va cle 5' Aresta, que dóna aixopluc al santuari de Gracia.

El pare Gaspar Munar, en el llibre La muntanya dels
tres santuaris explica que la image de la Mare de Déu fou
tallada i entronitzada a Gracia a començaments de l'any
1500. El 1776, el bisbe Joan Díaz de la Guerra ordena clue
fos col.locada a l'altar major de l'ermita i deu anys niés
tard, cl I 786, es constrifia el cambril per lacilitar Padoració
als fidels.

El 1862, segons el pare Munar, es va decorar i daurar el
camerí, amb la peana i els dos angels. També es va daurar
i es va juntar un altre cop la imatge i els clos treballs varen
ser obra de Joan Muntaner i Cladera.

La Mare de Wu de Gracia és una image de talla, de
1,30 men -es d'alçada. Té el cap descohert, la cara grossa i
les mans juntes. Porta una túnica llarga, que quasi li tapa
els pens i va cenyida amb una corretja que H eau per da-
vant. El mantell, que h parteix de les espatlles, esta una mi-
ca plegat voltant els braços.

Com a dada curiosa, el 1626, la Mare de Déu de Gracia
anava vestida. En un inventari de la parràquia cie Llucma-
jor es fa menció de sis mantel's diferents: "un de tafeta en-
carnat, guarnit cle passema d'argent; un de setí Ileonat; al-
tre de color cle cel, guarnit de vellut, etcetera. Damunt
aquells vestits portava un collaret orlanda ruadet i amb
filats- . •



LOCAL

,,Quatre mots.o4f

Joan Sall* representant
de l'Associació de Constructors

de Balears a Llucmajor

Co loma jtil ia

Per que s'ha creat una Junta
Local de l'Associaci6 de Construc-
tors de Balears a Llucmajor?

En realitat no és que s' hagi creat
una delegació a Llucmajor. A Mallor-
ca hi ha tres delegacions comarcals: a
Palma, a Inca i a Manacor. Nosaltres
pertanyem a la delegaciá central de

Palma. Jo la cinc anys que soul mein-
hre de la Junta Consultiva dc I Asso-

ciació i ho continuaré essent, però ara
els constructors del pubic anirem inés
coordinats.

Quines activitats promourà
aquesta junta?

De moment tenim la idea de ler
un poc d'homenatge als picapedrers
ju hi lats, però sobretot el q tic s'inten-

tarà es que tots els constructors anem
i nés coordinats. Per anar be s'hauria
d'associar més gent que la que ja hi
està.

Ara també tendrem contactes amb
la Fundació Laboral de la Construe-
d() per poder participar dels cursets
que ofereix la fundació, perquè hi ha
i noites empreses interessades per fer-
los. Am') aquests curse's es donen ti-
tulacions d'olicials de primera, d'en-
rajoladors...

Creus que a Llucmajor es cons-
trueixen o es rehabiliten cases més
que mai?

Sí, ara es rehabil ten moltes cases;
la gent vol invert ir dohlers, perquè els
bancs els proporcionen a baix interés
i per altra banda els doblers al bane
deixen molt poc interés.

No sé si és que el Govern ha let
molta propaganda perquè es rehabili-
tin les cases.... el cas és que ara no hi
ha cases per vendre.

Com influirà l'arribada de l'eu-
ro el món de la construcció?

Els doblers que no email declarats
110 es podran canviar en euros, per
això la gent té presses per invertir els
&bless no declarats. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	
dh
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FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
C/ Revetla 9 ill.
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 atendrá serveis
particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

CI Chant, 127-1r. Tel. 66 18 62

(Llucinajor)

El resultat de les Primàries
del PSOE a Llucmajor

De 245 militants censats del PSOE a Llucmajor es
varen emetre 95 vots, dels (Dials 64 varen ser a favor de
Joaquin Almunia i els 31 restants a favor de Josep Bo-
rrell.

Hem demanat una valoració del resultat global
d'aquestes Primàries al senador per Mallorca i regidor
de l'Ajuntament, Antoni Garcies i a l'ex-batle de Lluc-
major, Joan Monserrat. Vet aquí les seves opinions:

A. Gardes

- En el darrer Congrés Federal del PSOE, s'aprova que
les eleccions dels caps de llista als ajuntaments i a la Pre-
sidencia de la Comunitat Autónoma es realitzaria a través
del sistema de Primaries, amb la idea d'aprofundir en la de-
mocracia participativa enfront de la democracia represen-
tativa, que fins ara havia estat la vigent, el Congrés va ana-
litzar la possibilitat que els simpatitzants també hi pogues-
sin participar, possibilitat que va quedar per a propers con-
gressos.

Es cert que el Secretari General, el company Almunia,
no tenia necessitat de fer Primaries per a [deceit') del can-
didat a president del Govern espanyol, ja que cl congres ho
va deixar a voluntat de l'executiva, però varen ser nies les

TALLE RS
AGENT OFICIAL PEUGEOT MAR I NA
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.,...0 ELS NOSTRES VEHICLES INDUSTRIALS VOS OFEREIXEN ROBUSTESA,

FIABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

C/. MARINA, 104 - TEL. 66 05 21
ZURICH
SEGUROS	 EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR

ganes de renovació i la possibilitat d'obertura a la partici-
pació per part del company Almunia, que la soya posició
personal.

Les Primaries han demostrat que els socialistes duim
endavant les propostes que ens marcam, per molt arriscades
que siguin. En un inici es varen aixecar veus que parlaven
de focs d'artifici i d'un simple joc mediatic; aquests, quan
han vist el resultat, han quedat amb la boca oberta i encara
no s'ho creuen.

També han significat per al partit un reforçament de la
democracia participativa i han dcmostrat que la societal en
general s'interessa per les qUestions partidaries.

El triomf de Josep Borrell significa la maxima expressió
d'aquesta democracia participativa i ens encoratja a derro-
tar el Partit Popular a les properes eleccions.

Joan Monserrat

Les eleccions primaries han constituït per al nostre par-
tit una vertadera injecció de moral i d'aire fresc que se'ns
dubte ens ha de permetre a tots els afiliats i simpatitzants
socialistes afrontar el futur amb gran optimisme i sobretot
ens ha de permetre quedar molt be en les properes eleccions
Generals.
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Pens que les eleccions constitueixen un gran exit per al
Partit Socialista i per al seu secretari general Joaquin Al-
munia, ja que per primera vegada un partit politic amb op-
cions dares d'arribar a governar, ha permès a les seves ba-
ses, mitjançant un vot directe i secret, que elegissin el qui
sera el proper candidat del partit a la presidencia del govern
de l'Estat Espanyol. Tal vegada la velocitat en que s'han
produït els esdeveniments ha fet que avui molts no se
n'adonin de la vertadera transcendencia d'aquestes

ja que a partir d'ara a la resta dels partits politics se'ls
Iara molt dificultós ignorar aquesta important passa donada
pels socialistes de cap a la democratització plena del nostre
país. El fet de ser nosaltres uns dels principals pioners en
aquest sentit, ens ha de fer sentir orgullosos un cop més de
tot el que hem estat i hem representat en materia de lliber-
tats en aquest país. En definitiva, seguim vius i hem estat
capaços de recuperar una iniciativa política que creiem per-
duda; i ho hem let sense perdre les bones maneres i en una
atmèsfera de gran respecte i de prudencia que és com cal
fer-ho com a bons demòcrates.

Pel que fa al resultat de les primaries, he de dir que per
a mi no ha estat cap sorpresa. El partit volia una nova línia
d'actuació, capaç de tornar illusionar i aglutinar la gem, i
aquest non camí només podia tenir un nom: Josep Borrell.
No obstant que no s'equivoquin els nostres adversaris poli-
tics, las copes, els mundos i companyia, no imagineu en
aquests resultats un atac i un rebuig a tota la tasca de Feli-
pe González, ja que això quasi seria tan gros com si els
hritànics haguessin renegat de Winston Churchill per haver
guanyat la Segona Guerra Mundial. Cap dels socialistes re-
negam de res de tot el que s'ha let durant els tretze anys que

Felipe González, assurniin els errors ja que només així po-
drem vetllar perquè no tornin a succeïr i sobretot ii agraïm
entre d'altres coses que hagi situat Espanya al loc que li co-
rrespon dins el context internacional.

Pens que tots hem de coincidir i de let coincidim en que
ha arribat l'hora de juntar forces, voluntats i enteniments.
Almunia des de la secretaria General i Borrell des de la se-
va condició de candidat, ja que només així mantindrem la
iniciativa i acabarem amb el govern del PP, que amb el poc
temps que du en el poder ens ha mostrat les dents i la ver-
tadera dimensió de cap a on ens condueix la seva política,
que posa en vertader perill l'estat del henestar que amb
tants d'esforços hcm construit entre tots en els darrers vint
anys. •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Di 1 1 uns, dimecres i di vendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (1630 a 2011)

Carrer Ma ¡o': 77 - Tel. 66 20 17 -1.1.11CMAJOR
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Bartomeu Carrió,
director de PIES Llucmajor

Catalina Font
Fotos: C. Julia

L'Institut d'Educació Secunda-
ria de Llucmajor és el resultat de
Ia fusió, el curs passat, dels antics
IB Maria Antònia Salva i IFP Pere
de Son Gall. Aquest curs, per tant,
es el segon any com a institut unifi-
cat.

L'ensenyament secundari a
Llucmajor i coma rca aq nests da-
rrers anys ha canviat moltíssim. En
primer lloc hi ha hagut la genera-
lització dels ensenyaments derivats
de la Llei orgànica general del sis-
tema educatiu (LOGSE). En segon
Hoc hi ha hagut un procés de massi-
ficació de l'Institut acompanyat de
mesures de desmassificació concre-
taries en la posada en funcionament
d'una Secció de l'Institut a Cam-
pos el curs passat (and) tota l'ESO;
primer i segon i d'una Ex-
tensió a s'Arenal enguany (amb 3r
curs d'ESO) per tal de desconges-
tionar el centre de Llucmajor. Fi-
nalment, s'ha parlai de la incorpo-
ració del primer cicle de l'educació
secundaria obligatòria (Ir i 2n
d'ESO) a l'Institut.

En aquest curs 1997-1998, a
l'Institut de Llucmajor s'impartei-
xen estudis de segon cicle d'ESO,
tres modalitats del batxillerat

LOGSE, Pantic COU, garantia so-
cial i diversos cicles formatius de
grau mit .P i superior.

De tota manera, el que darrera-
ment ha estat notícia, Fa referència a
Ia incorporació a l'Institut de l'alum-
nat de douze i tretze anys, que cursen
primer cicle d' ESO, ara per ara a les
escoles de primaria. Per ai xò hem en-
trevistat el director de l'Institut Bar-
tomeu Carriá.

P.- Qiu" hi ha de cert sobre la pos-
sibilitai que l'IES Llucmajor aculli
P(111(1;1,1(1' de i 2n d'ESO el proper
curs 1998-1999?

R.- El passat 23 d'abril, a l'Insti-
tut, rebérem la visita del Conseller
d'Educació, cl senyor Ferrer, i del Di-
rector General de Plan ificació i Cen-
tres, el senyor Bosch, cine ens cornu-
nicaren que el nostre centre acolliria
gradualment els alumnes d'aquests
clos cursos que, actualment, coordi-
nam amb diverses escoles públiques
adscrites. El curs vinent i per moiras
de necessitat, es començaria pels
alumnes del Col.legi Públic de Sant
Jordi que esta en obres pel mal estai
de l'edifici.

P.- Està preparat el centre per fer
front a aquesta nova demanda? Qui-
ttes reformes calen amb niés urgèn-
cia?

R.- La situació del nostre Institut
és diferent dc cada any. El curs passat
això era impossible. L'actual també.
El vinent depèn.

En primer lloc cal dir que la Sec-
ció de Campos des del curs passai, i
l'Extensió de s'Arenal, estan descon-
gestionant el centre. Sobretot pel que
fa a s'Arenal.

Record= que el curs 1996-1997
a Llucmajor teníem quaranta grups
(vint-i-tres de segon cicle d'ESO,
quatre de 3r de BUP, sis entre ir i 2n
del nou batxillerat, tres de COU i qua-
tre de formació professional). A la
Secció de Campos n'hi havia sis de
grups (entre I r, 2n i 3r d'ESO).

Aquest curs a LI ucmajor tenim
trenta-quatre grups (quinze de segon
cicle d'ESO, vuit entre ir i 2n del
nou batxiller, quatre de COU i set de
formació professional). A la Secció
de Campos hi tenim nou grups (de Ir
a 4t d'ESO). A l'Extensió de s'Arenal
enguany hi tenim quatre grups (de 3r
d'ESO).

Les previsions del proper curs a
Llucmajor són les de recluir grups en
el segon cicle d'ESO (3r i 4t), mante-
nir els grups de batxiller i augmentar
leugerament els de formació profes-

sional. Campos sera un institut inde-
pendent. I a s'Arenal hi tendrem
alumnes de 3r i 4t d' ESO (de set a
deu grups) i, en dos anys, sera un altre
institut.

Per altra banda, des d'anys enrera
i sobretot a conseqüència de la unifi-
cació, reivindicam una serie d'obres
de millora, reorganització d'espais i
noves construccions que són necessa-
ries per modernitzar el centre i fer-lo
més acollidor, a pesar de les instal.la-
cions que ja tenim, a més de les obres
adequades per poder atendre els
alumnes de ir i 2n d'ESO que un dia
o l'Are i per imperatiu de la LOGSE
havien d'arribar. L'antiga Direcció
Provincial del MEC, a instancia nos-
tra, encarrega un projecte arquitectò-
nic que, junt amb un informe nostre
sobre la situació actual ciels edificis,
són la base de tot un projecte de re-
formes que la nova administració
educativa pensa dur enclavant en una
sèrie d'anys. Ara corn ara ja s'esta
construint des del nies de desembre
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un gimnàs nou que ens permetrà
tenir mes espai disponible alhora
que millora les instal.lacions exis-
tents.

Davant totes aquestes perspec-
tives fa uns mesos que el Claustre
de Professors i el Conseil Escolar
acordàrem demanar la implantació
de tots els estudis de secundkia
que ens pertoquen com a IES, entre
els quals els de primer cicle
d'ESO, però que es poguessin im-
partir en condicions i, per això, es
rec lamaven la resta d' obres ne-
cesskies. Per començar, o conti-
nuar, la construcció, ja prevista,
d un edi [lei central de serveis.

A la visita dels senyors conse
l l er i director general, des de
['equip directiu i en presencia del
president de la nostra AMPA, els
insistírem en la necessitat de tenir
aquest nou edifici central ja el mes
d'octubre, cosa clue segurament no
podrà ser tan aviat, perO que està
dins les previsions de la Conselleria.
Tot i aixO, quedürem que rebríem aju-
da econòmica per adequar els espais
existents per tal de poder acollir al-
menys aquests clos nous grups de pri-
mer cicle. La impressió d'aquesta vi-
sita fou molt positiva i esperam clue
es compliran aquests propòsits.

Fina !mein, cal dir, que els Organs
de decisió del centre, am() inde-
pendencia de la vinguda o no del pri-
mer cicle d' ESO, fa poc acordaren re-
al itzar una serie d'obres que ens per-
metran ja a final d'aquest curs tenir el
recinte tancat, condició important per
poder atendre els alumnes d'ESO en
general i imprescindible per als del
primer cicle.

P.- De quina manera canviard
dindmica educativa due s'ha duit a
terme fins ara?

R.- Des del moment de la implan-
tació de les ensenyances de la nova
LOGSE la di nümica educativa de
qualsevol institut varia en relació a la
sit nació anterior. De tota manera
ahans de la unificació els dos antics
instituts ja l'aplicaven. Aix 1, aqucsts
anys hein treballat auth Facció orien-
tadora i tutorial i amh cis di versos Or-
gans diditctics (departaments que ja
existien i la Comissió de Coordinació
Pedagògica).

Pel que fa a mesures pràctiques el
curs passat decidírem posar guürdies
de professors als esplais. Aquests clos
anys hein el aborat ch versos docu-
ments del nostre Projecte Educatiu
com són els referents al Reglament de

Regim Intern i les Normes de Con-
vivencia. Actualment s'estü a punt de
dur a aprovació el Projecte Lingilistic,
molt important de cara a posar per es-
crit una normalització lingüística clue
fa molts d'anys que practicam.

En relació als alumnes de I r i 2n
d' ESO serü necessüria una major
atenció a aquest alumna( clue ja estain
perfilant i clue s'afegirà a les mesures
que ja hem pres.

P.- Quills avantatges i inconve-
nients representa (wiliest canvi?

R.- Aquesta pregunta cal contes-
tar-la sobretot en relació als alumnes,
i a mes, hem de dir clue, per part nos-
tra, ens toca destacar els avantatges.
Està clar que per a molts d'alumnes el
tancament de l'Institut no els agrada,
tot i que hein intentat convencer-los.
Ara hé, aquesta mesura s' havia anal
fent necessüria en acudir a l'Institut
al u nines d'ensenyament obligatori.
Al final, segur que hi guanyaran amh
una major concentració en l'estudi i
en la participació en les activitats del
centre.

Per als alumnes de primer cicle
d'ESO venir a l'Institut els suposa
una millora cducativa pel let de poder
disposar cle mes instal.lacions (per a
Tecnologia, Plüstica, Ciències de la
Naturalesa, accès a la i
de professors especialistes, així coin
la possibilitat de descloblaments en
idiomes o en prücticiues de laboratori.
Pel que fa a les llengües estrangeres, a
Inds, en el nostre centre oferim, tant
de primera coin de segona Ilengua es-
trangera, l'alemany, l'angles o el

frances. El disposar (I' (in departa-
mein d'Orientació permet detectar
la diversitat Ines aviat i una atenció
mes propera i rüpida.
Evidentment no tot són lions i vio-

les, perO estic convençut que tots
aquests canvis a l'Institut repercu-
tiran en benefici de Feducació se-
cundüria de Llucmajor i la seva co-
marca i per tant, del futur del jo-
vent d'aquestes comrades. El pro-
blema és que qualsevol canvi preo-
cupa i quan es tracta de Feducació
ciels nostres fills encara niés.
P.- En el cas de la incmporacid

d 'aquests cursos de li' i 2n cl 'ESO,
quina éc l'opinió generalitzada de
les ftunilies i el professorat?
R.- Pel clue fa al professorat ja

hem chi la nostra postura com a
Claustre. Ara hé, com és normal hi
ha di versos graus i formes d' in-
quietud i preocupació. De tota ma-
nera, amb inclependencia cle la pos-
tura que es tingués en relació a

aquest fet, així com en relació a l'opi-
nió precedent a I aprovació de la
LOGSE, les professores i professors
de secundüria som uns professionals
que sabem quina és la nostra feina i
com es de delicada i interessant a la
vegada.

Pel que fa a les families hem ob-
servat, coin ja hem dit, preocupaci6.
De totes les escoles adscrites (Line-
major, Algaida, Montinri i Sant Jor-
cli), possiblement les families més
preocupades min les de Llucmajor,
entre altres rains per la qüestió de la
jornada intensiva i el Inen . jaclor. Les
families de les altres escoles, al menys
pel que hem pogut observar a reu-
nions amb pares o mestres, tenen di-
versos graus cie preocupació. De iota
manera, no és el mateix el cas de
Montuïri Crp  una part clue els d' Al-
gaida i Sant Jordi per l' abra. Peró en
aquests dos darrers pobles hein pogut
observar una major predisposició. Pel
que fa a Hue major, coin hein d it,
senibla haver-In una més preocupació
i, al mateix temps, una certa cli visió
d'opinions clue no podem quamilit ear.

Per la nostra part, volcIrfem tenir
l'Institut en condicions per poder
atendre tots els alumnes de primer ci-
cle. I tenir-lo en condicions significa
que l'administració vagi lent les obres
pertinents i clue el centre es planegi

cuit tics són les necessitats i preocupa-
cions de les families pel que fa a ofer-
ta complementüria; coin poden ser ac-
tivitats extraescolars o ineinador (Ric
s'hauran de tenir en compte. •



SOCIETAT

artes
El govern municipal
PP-AS! a Llucmajor

amaga un dèficit
de 311.000.000 pts.

Grup Municipal Socialista PSIB-PSOE

Davant el comunicat de premsa, donat a conèixer per
l'equip de Govern de l'Ajuntament de Llucmajor, sobre la
liquidació de l'exercici de l'any 1997, el Grup Municipal
Socialista (PSIB-PSOE), a l'Ajuntament, vol mani lestai:

.- Estam en total desacord amb les valoracions opti-
mistes de l'equip PP-ASI, com varem demostrar en el pas-
sat plenari per part del nostre portaveu, Antoni Gardes,
que existeix un deficit amagat de Inds de 361 milions dc
pts., el qual s'amaga mull l'enginyeria pressupostaria de
mantenir actius en el pressupost unes quantitats de 363
milions de pls., d impossible cobrament.

Quantitat que any darrera any l'interventor, suggereix
que hauria de donar-se de baixa, amh l'objectiu de complir
Ia ¡lei i que de no fer-se es responsabilitat de l'equip de
Govern. I nosaltres afegim que aquesta partida no es  dóna
de baixa, com aixf ho suggereix l'Interventor municipal,
amb l'únic objectiu de poder presentar uns números als
ciutadans que els facin creure que l'economia de l'Ajunta-
ment de Llucmajor va hé.

2.- L'únic responsable de la situació caótica per la qual
passa l'Ajuntament de Llucmajor, amb deficits retardats de
l'any 1993 fins avui, es cl PARTIT POPULAR i l'AGRU-
PACT() SOCIAL INDEPENDENT, també responsables
d'haver contret un endeutament superior als 2.500 milions
de pts. A la legislatura del 92-96 aplicant una pol (ilea cie
reduir ingressos i augmentar despeses, generaren I 'encleci-
(amen( i cl deficit conegut.

3.- Grades al Contenciós-Administratiu interposat
PSIB-PSOE el 1997 ha estat el primer any en tota la legis-
latura clue han recuit una part considerable del deficit, en-
cara que això no és suficient ja que l'obligació dels go-
verns locals és tancar els exercicis pressupostaris sense
deficit, es a dir, no es ho gastar Ines del que s' ingresa.

4.- Esperam que Pequip de govern PP-AST es dediqui
amb més interés a solucionar, amb vertader  esforç, els
comptes municipals i no s'esforci tant en propagar als du-
tadans Lulu realitat fabricada per ells mateixos. •

El grup municipal
socialista de l'Ajuntament
de Llucmajor abandona

el plenari
PSIB-PSOE (Llucmajor)

- El grup municipal socialista de Llucmajor PSIB-
PSOE va abandonar el proppassat 27 d'abril de 1998 la
sala (le Plenaris de la Corporació, com a protesta clavant el
comportament del Sr. bade de Llucmajor, pel seu autorita-
risme i abús de poder, en no permetre que l'acta de la ses-
sió anterior reflectis les paraules vessades pel portantveu
d'ASI, Sr. Rabasco, en les quals el portantveu socialista Sr.
Garcies fou amenaçat personalment, amb aquestes parau-
les: "SI TIENES COJONES NOS VEMOS EN CABO
BLANCO". Davant d'aquestes paraulcs, el bade Sr. Oliver
va quedar impassible i no va demanar clue fossin retirades
ni va sortir en defensa del membre de la Corporació tot i
que fos de l'oposició.

En canvi, en la sessió plenaria del dia 27, amb un abús
de poder i amb una interpretació reglamentaria feta a mida
seva, no permeté que l'acta reflectís unes paraules que po-
drien ser constitutives de delicte, tot deixant desamparat al
Grup Socialista en no poder tenir constancia documental de
tal fet. Es sorprenent que tota la ciutadania conegui agues-
tes amenaces a traves dels mitjans de comunicació presents
en el Plenari on varen ser vessades.

El Sr. Oliver, Batle de Llucmajor, amb el seu autorita-
risme i abús de poder, creu clue tenint una majoria per go-
vernar amb els vots del PP-ASI, pot tergiversar la real itat i
escriure la história segons la seva conveniencia; la de-
mocracia no es només de la imposició de la majoria a les
minories sin() que és alguna cosa mes, com el respecte a les
minories, ajustar-se a la veritat, governar per a tots i no
contra alguns, el chaleg i la transparência política.

El Grup Municipal socialista continuara assistint a tots
els plenaris i comissions, als quals estem convocats, pea)
estara vigilant i denunciara de la forma que consideri mes
convenient l'autoritarisme i eis abusos de poder del Sr. Oli-
ver. •

CARNISSERIA D XAMITERIA

ZANOGUERA

GARCIAS

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

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

LAT        

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cam a la brasa

• Terrassa amb jardí

Cl. de Gracia, 59 (Llucmajor)

SOCIETAT

Vergonya, Caballers, Vergonya

Josep Manuel Luna
President Comitè Local Llucmajor
Unió Mallorquina

Els qui tenim l'oportunitat de veure els Plens de l'Ajun-
tament de Llucmajor en directe o en diferit per la televisi() de
Llucmajor; també tenim l'oportunitat dc veure el que inai
hauria de ser un Ple Municipal.

Els insults i amenaces s'han fet la practica habitual entre
els membres de la corporació del nostre Ajuntament. El res-
pecte a les persones i Institucions s'ha perdut, per6 almanco
els ciutadans d'aquest municipi, si ens mereixem un mínini
de respecte.

Esta massa clar que els problemes personals, enveges i
diferencies que tenen entre els membres dels diferents partits
del nostre consistori, interesen solament a ells. Als ciutadans
d'aquest pubic l'Unie que ens interessa (lek liens són les re-
solucions i acords que es prenen per al funcionament
d'aquest municipi.

Són lògiques les diferències entre els grups. És lógic que
es defensin els temes amb força, i a moments hi hagi un fort
acalorament a les discussions, però d'això al que cils fan
veure cada (livrer dilluns de mes, hi ha una gran diferencia.

El dia que volguem anar a un espectacle ja hi anirem
nostre compte; però quan anam a un ple de l'Ajuntament vo-
lem solament anar a conèixer els projectes, acords i deci-
sions que es prenen, però sempre zunh cl respecte que es
mereixen les institucions i ciutadans d'aquest municipi. •

COSMETICA

PERFUMERIA

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona
Cursos de Brodats Artesans

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

BAR - CAFETERIA r LLENCERIA

CAN IAMPINO	 N°3MI‘ESII:E‘RI al A
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• Cuixols

• Formcilcies

if/ ,Xerrades. - e

Anunci d'obres importants
Un que escoltava

- Diuen que aviat començaran les obres de reforma de
Ia Plaça d'Espanya.

- Mem si serà veritat, perquè ja fa quasi un any que en
parlen.

- Be, pet -6 ja se sap, les coses i les obres de l'Ajunta-
ment, sempre tarden molt.

- Però ara sembla que començaran prest, perquè m'han
dit que per les festes de Santa Càndida volen inaugurar
aquesta reforma de Plaça.

- També havien d'estar llestes les del Pla Mirall de
s'Arenal, i vendrà l'estiu i no hi estaran.

- Ja vemits que ho acabaran tot aviat, almanco abans
que se celebrin les eleccions, perquè els que comanden vo-
len poder dir que han let moltes coses...

- 1 els contraris, que no han fet res....
- O que allò que han let ho han fet malament.
- Bé, pet-6 que es que han de fer a la Plaça Espanya?
- Jo no ho sé concretament, pen) diuen que volen enra-

jolar de nou, posar nous banes i nova il.luminació.
- Idò digues que serà una bona reforma.
- Supès que les rajoles noves no seran tan bones d'es-

penyar i d'embrutar com les que hi ha actualment.
- No, com diuen, seran d'una altra classe, llises i Ines

fortes.
- I els bancs, si són nous, i hi continuen els hortolans

posant els animals de ploma i altres herbes al damunt, po-
den quedar els mateixos.

- Aquesta plaça nostra mentre també la facin servir per
mercat, sempre tendrà mancances de netedat i vistositat.

- També diuen que aviat es posaran a reformar el casal
de Ca' n Clar per convertir-lo en un centre per a persones
majors.

- Sí, de la Tercera edat...
- O de la Quarta...

SEMA
■■••■•■••■■••••■■•,,,,••••■■••■WANMAIN.

Industries Semar, s.a

C/. Tome-is Moserpal, 6 - 8
Tel. 66 01 57- Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)

- Sí, tot manco dir-los yells.
- Vaig veure que els diaris deien que hi haurà dc tot:

bar, restaurant, sales de joc, televisiá, conferencies, ser-
veis socials, i fins i tot, un metge d'aquells que arreglen els
peus.

- Aix?) és bo, perquè el cap de molts de vells ja es mal
d' adobar.

- I de molts de joves d'ara! Sobretot d'aquests que fan
corregudes de motos per dins el poble.

- De totes maneres, pareix que ara va de veres, i prest
tendrem una nova Plaça Espanya i un nou centre per a la
Tercera edat.

- Idò , llavors ja tendrem tres centres d'aquestes carac-
terístiques.

- No, seran quatre, perquè també diuen que ara n'estan
m ilitant un altre.

- Un altre? O és que tot són vells en aquest poble?
- I els joves? On és un centre per a ells'? •

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



Portal de les Cases d'Es Canyar

rTCIPCININIIA

De noms j de Hoes (LII)

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

Pel camí de sa Torre,
dins sa Marina, a mò es-
querra, davant Son Mut,
trobam una finca que té
un topònim més bé es-
trany per aquesta seca
encontrada, es Canyar,
propietat de la familia
Ripou i Taberner. Vo-
lem contar-vos un poc la
seva història:

De l'alqueria, d'origen
musulma, coneguda amh
el nom de l'Alcariassa es
va segregar, en el segle
XIV, aquesta possessió
Ilucmajorera. Era propie-
tat de la família Tomas
"Taixequet" (I) de Lluc-
m aj or.

L'any 1413, ja era
d'en Pere Puig, que en
aquell mateix any la ven-
gué a la família Mas (2).

L'any 1544 fou com-
prada a Miguel Mas i An-
tonina, la seva dona, per
En Gaspar de Vilallonga

(3).
El seu fill, Pere de Vilallonga, mi-

llora la tinca donant un seguit de rotes
a Iluemajorers. L'octubre de l'any
1554, facultava a Miguel Vicari, Joan
Vidal i Jaunie Contestí a fer una rota
a sa Torre i es Canvar (4). I en el se-
tembre de 1557 un contracte facilita-
va als germans Contestí establir una
rota dins es Canyar (5).

Aquest fet era molt corm.) dins les
possessions de sa Marina, els grans
propietaris ho feien amb la finalitat
d'ampliar les terres de conreu. Dona-

Es Canyar

ven per un temps, ben definit en cls
contractes, unes terres poc o gens pro-
ductives, com són les garrigues o les
terres ermes, i les recobraven com a
terres de conreu tancades de bardissa
o paret seca (6).

Aquest model de comportamcnt,
per part dels terratinents, que fou ge-
neral a tota Mallorca, va fer que la
producció de Nat arribas a duplicar-se
al Ilarg del segle XVI, i a la segona
meitat del XVII, s'aconseguís el ma-
xim de la producció, gracies a l'aug-
ment de les terres conrades.

L'hereva de la família Vilallonga,

pel que fa referencia a es
Canyar, foil na Dominica
Sant Joan (7). L'any 1656,
es va millorar la finca, tan-
cant-la de paret per la part
de Son Mut (8).

L'any 1659, pel
testament de Dominica
Sant Joan, viuda del
Frances Frederic Rossell, la
propietat passava a mans
de la congregació trinitaria

(9).
Es important in-

ventari ordenat per el P.
Cristòfol Ballester, trinita-
ri, i el Rd. Pere Antoni
Fiol, Rector, que ens dóna
idea de coin es trohava
l'heretat en aquells mo-
ments. S'hi conta una
guarda de denou animals,
trctze toïsses (10) i sis an-
yells, tres someres i dos
rues (11). En aquells anys
es Canyar con frontava
am h les finques de Son
Mut Vell, de Julia Mut, Son
Mut Nou, de Bartomeu
Mut, sa Torre, de Pere Ra-
mon de Vilallonga, Son
Mut Aliardo, del prevere
Joan Garau„5on Misser,
de Joan Vidal "Misser",
Son Munar, d'Antònia
Fio! i Malle i Cas Fiares,

d'Autel ni Salva (12).
En el segle XVIII, el irinitaris la

van arrendar. En tenim not gra-
des a un dels contractes d'arrenda-
ment per a tres anys a favor de Cata-
lina Carbonell, viuda de Damia Ta-
rrassa. El pagament de dit arrenda-
ment es feia amh diners, 141 lliures
mallorquines, 3 sous i 6 diners, i en
espècies, "una olla de mantega i una
pessa tendra de formatge amb els
hrossats de Dijous i Divendres Sant.
A niés l'arrendadora era obligada a
fer unes millores dins les terres, tais



Entrada a la Clastra de Cas Frares

corn: sembrar figueres, deu
el primer anys, i aixecar
parets o fer Ares millores
per un valor de 10 lliures.
En l'escriptura queda ben
clar que la tenencia de
bocs, cabres i cabrits que-
da penal itzada.

Aquest arrendament té
unes característiques que
volem destacar: 1) Es per
un temps molt curt, tres
anys, que és un dels trets
d' aquest segle provocat
per l'augment dels preus
dels queviures que es fa
pales sobretot als anys en
que les collites eren més
deficients (13). 2) Els pa-
gaments són: en diners,
espécies, sembra de figue-
res i millores, aquestes per
un valor de 10 Iliures ma-
llorquines. Aquest model
es motivat per la poca cir-
culació de moneda que hi
ha; i 3) La prohibició de
tenir bestiar cabrum (14),
molt mes depredador que

En el segle XIX, va
quedar unida per compra a
Ia possessió de Cas Fra-
res, propietat de la família
Salva. El 6 de març de
1848, el canador Antoni
Noguera, presenta un do-
cument manuscrit amb els topònims
de les tanques de la finca:

Sa Quintana„v'Era, sa Tanca del
Girat, ses Tan quetes, sa Tan queta
sa Pieta, es Figueml de Moro de
Prop, s'Hortalet de ses Abelles,
s'Hortalet des Garrovers, Na Cam-
pins, sa Rota de Prop, sa Pleta, es Fi-
gueral de Moro de sa Pieta, sa Rota
d'Ettfora, es camp d'Aval!, sa Rota
Nova des Camp Gran i es Camp
Gran (15).

(1). Alquerias d'en Taixequet:
"La familia Tomas era propietaria de
varias de estas segregaciones de l'Al-
cariassa, como El Canyar, La Alque-
ria d'En Taixequet, les Males Cases y
el Pedregar". HISTORIA DE LLUC-
MAJOR. Bartomeu Font Obrador.
Tom II. Pag.100. Ajuntament de
Llucmajor. Palma de Mallorca 1973.

(2). El Rafal Canyar había sido
de Miguel Mas y Antonina su espo-
sa- su padre Jaime Mas que se la
transmitió en testamento de 1525,
lo recibió de Pedro, poseyéndolo és-

te por compra a Pedro Puig en
1413-". o.c. Tom IV. Pág. 296. Pal-
ma 1982.

(3). "El Rafal Canyar había sido
de Miguel Mas y Antonina su espo-
sa, quienes el 10 de noviembre de
1544 lo cambiaron a Gaspar Vila-
llonga, con el Rafal dels CarboneIls.
o.e. Tom IV. Pag 296.

(4). Pedro de Vilallonga dio fa-
cultad en octubre de 1554 a Miguel
Vicari, Juan Vidal y Jaime Contes-
tí de hacer cierto pejugal en La To-
rre y El Canyar, cultivándolo du-
rante 9 años, en área de 30 cuarte-
radas, citando sus delimitaciones:
afrontada de una part ab la pieta del
Canyar y de altre part ab lo canto de
la torre del torrent dels Carbon ells
de part altre ab le rotta den Cacho y
ab le matexa part ab guarriga ques
diu le Barracha den Mas y de part
altre ab camp del Canyar anomenat
le Rotta den Guarau.Podrian con-
rar cinco años, siguiendo siembra,
para el siguiente barbecho desde
Navidad adelante, sembrando lue-
go cuatro años. Una condición muy
importante a tener en cuenta era:

que tantes quorterades
com fet dite rotta sian
obligats fer tants matexos
tonays de parer alli hont
in voire tinent ab les dites
ro (tes de sis palms de alti-
tut". o.c. Tom III. Pág.
190. Palma 1978.

(5). En setiembre
de 1557 otro documento
facilitaba a los hermanos
Contestí a establecer
otro pejugal en su finca
del Canyar, entre las de
Juan Vidal, Miguel Co-
có y Juan Mut". o.c.
Tom III. Ng 190.

(6). Agr. Sistema
de conreu que consisteix
a deixar reposar un any
sí i un any no un terreny
empobrit per tal que tor-
ni a adquirir fertilitat.
Pág 822. DICCIONARI
DE LA LLENGUA CA-
TALANA. Enciclopedi
Catalana. Barcelona
1989.

(7 ) . Dominica
Sant Joan sucedió a Mi-
guel Sant Joan y por una
sentencia que recayó
contra Francina, viuda y
heredera de ,Jaime Joan
de Vilallonga, sucesora
ésta de Juan Priam° de
Vilallonga, su mujer

Prudencia y Gaspar de Vilallonga,
aquélla resultó acreedora en la he-
redad de Jaime Joan de Vilallonga.
Este poseía el Canyar en calidad de
heredero de Pedro Vilallonga su
padre". o.c. Tom IV. Pag 296.

(8). En 1656 ,Julián Mut y Do-
minica Sant Joan estipularon
acuerdo sobre la pared diyisionaria
del Canyar y Son Mut: la qual tira
del carrero del Canyar fins a la pos-
sessió dita Son Mut Non y me obliga
jo dit Mut fer la dita paret a costas y
despesas mevas y aquella conservar-

jo y els meus ab pacte expres que
dita senyora hem dona set palms de
terra que se han de midar coin din
dita paret per a fer aquella y dita
senyora li dona la llenya y los ferns
que tin dra dites escombres y per axa
jo dit Mut me obliga pagar dita paret
y los gastos se oferiran y conservar
aquella jo y els meus, com esta dit, y
a cas caygues algun tros de paret jo

pugue y los meus feria a dit Mut y
a sos hereus o successors". n.c. Toni
IV. Pag 296.

(9). Un tomo en gran infolio



HYUrlDRI
SERVEI TALLER MECÀNIC J. TOMAS

C/. Antoni Maura, 50 - Tel. i Fax: 971/66 14 72 - Llucmajor

TOPONIMIA
nuscrito de 976 páginas del ARM
titulado Immobles heretats y alous

que te y posseiex el Convent del St.

Spend Orde de la Sina. Trinitat de la
Present Ciutat de Mallorca, ofrece
abundante documentación de la
finca el Canyar -topónimo más pro-
pio de la falda del Puig de Randa
que de las marinas de Llucmajor-,
cuya propiedad por el testamento
de Dominica Sant Joan, viuda del
francés Federico Rossel, del 30 de
enero de 1659 en poder de Jorge
Barceló notario, pasó el 2 de mayo
siguiente, por óbito de aquélla, a la
institución trinitaria" . o.c. Torn IV.
Pk 296.

(10). Tois- 'issa: in i f ram ant i

reg. Cap de bestiar de llana entre
un i dos anys, quan ja es pot tondre.
l'âg 1546. DICCIONARI DE LA
LLENGUA CATALANA. Enci-
clopedia Catalana. Barcelona 1989.

( I I). El inventario del 9 de ma-
yo fue ordenado por el P. Cristóbal
Ballester, trinitario y el Rdo. Pedro
Antonio Ho!, rector, figurando el
Canyar confronta de una part al)

possessió Son Mut Vell de Julià
Mut, de altre ab possessió de Bart-
homett Mut dita Son Mut Nou, de
(dire ab possessió dita la Torra del
magnifich senyor ¡'ere Ramon de
Vilallonga y de (titre part ab posses-
sió dita Son Mut it liardo del Reve-
rent Juan Garau prevere y de altre
part ab Son Misser de Juan Vidal
alias Misser, de altre ab possessió di-
ta Solt Munar de la senyora Antoni-
na Vol y Malle mailer del discret
Nicola Malla scri vent y de altre ab
possessió dita case dels Frares de
Ante/ui: Salvà de la qual es conduc-
tor Climent Noguera de dita vila al
qual fit de annua 'tierce 130 1/jures,
un quintar formage, dos añells, una
o//ata de mantega, dos fogasses per

al die del Divenras Sant. En la finca
se contaron: 19 bestias de !lane apt
es 13 toisses y 6 (victim grans bones

y rabadoras; dos someras de 8 anys
amb dos melts mamats, les quals te
amitges Miguel garau de Son Mut
Aliardo; altre somera que te amit-
jes". o.c. Tom IV. Ng 297.

(12). El Canyar confronta de
una part ab possessió Son Mut Vell
de Julià Mut, de nitre ab possessió de
Barthomeu Mut dita Son Mut Nou,
de altre ab possessió dita la Torra del
magnijich senyor ¡'ere Ramon de
Vilallonga y de altre part al; posses-
sió 	Son Mut Aliardo del Reve-
rent Juan Garau prevere y de altre
part ab Son Misser de Juan Vidal
alias Misser, de altre ab possessió di-
ta Son Munar de la senyora Antoni-
na Fiol y Malle mu lier del discret

Nicola Malla scrivent y de (dire ab
possessió dita case dels Frares de
Antelm Salvà de la qual es conduc-
tor Climent Noguera". o.c. Tom IV.
Ng 297.

(13). "Els contractes d'arrenda-
ment es feien sempre per un temps
molt limitat (inferior a 10 anys), co-
sa que afavoria als terratinents-
propietaris, ja que, quan acabava
el termini, aquest podia modificar
les cláustiles i adequar la renda se-
gons l'evolució dels preus dels cere-
als". Pág 135. Volum II. HISTO-
RIA DE MALLORCA. J. Alzina,
A. Le-Senne, C. Blanes, A. Limon-
gi, P. Fiol, A. Vidal. Edit. Moll. Ma-
llorca 1982.

(14). Su arrendamiento del 10
de abril de 1709 lo recibió el Nota-
rio en el mismo predio, estando co-
mo testigos el Rdo. Bartolomé Fe-
rrer, Beneficiado de la Parroquia
de Llucmajor y Tomás Prunes, Ci-
rujano de Palma y se hizo por 3
afros, entre Fray Rafael Martorell

por el Convento Trinitario y Cata-
lina Carbonell, V" de Damián Te-
rrasa de nuestra villa, pago de 141
I. 3 s. 6 d. Más 1 quintal (le queso,
media cuartera candeal, "una olla
de mantega fila a son temps y una
pesa tenra de formatge ab los bro-
sats de Dijous y Divendres Sands tot
aportat en dit Convent". Sc convino
lo que viene a continuación: "Es
pacte que lo primer any del present
arrendament ho/eu y degau plantar
deu figueras y 10 ultim any (1 11 e'

 aquest se estimeran aquellas per
medi de dos peritas elegidoras una
per cade part de nosaltres y se vos
pendrá en compta o se vos pagará lo
valor hauran estimat essent aquellas
brencades. Son de pacte que no pu-
guau tenir en dit !loch cabres, hoe/is
ni altre specia de bestiar cabra in sots
pena de pagar els danys y perjuys
ocasioneran. Som de pacte que cade
any ¡zafen de fer parets O (litres mi-
lloras per valor de 10 1. las que apa-
rexeran de major utilitat per dit nod:

y que elegirá lo P. Procurador de dit
Convent y aquellas se vos pendran
en compta lo derrer any del present
arrendament.

Tenim entregat en los antece-
dents arrendaments vita i sis quarte-
rades y mitja goret de una revu''.
o.c. Toni V. Pág 289.

(15). Document manusc Tit per
n'Antoni Noguera, canador, l'any
1848, propietat de la familia Ripon
i Taberner, am b la segiient grafia:

"Quintana, la Era, l'anea del Gi-
rat, Las tanquetes, Tau: queta de la
Pieta, Figaral de Moro de prop, nor-
telet de les Bees, Hone/et dels Ga-
rrovers, Na Cantpins, Rota de prop,
la Pieta, Figaral de Moro de la Pieta,
Rota de cajou-a, Camp de avail, Rota
nova del Camp Gran, Camp Gratz".
•
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Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies

al nostre ordinador

podreu veure a

MASSAN ELLA la

vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,

sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,

complements... Tot tal com ho havíeu

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

somniar.

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



Magi Clar (1973)

ENTREVISTA

D'ofici fotò iraf
Magi Clar Miralles

Catalina Font
Coloma Julia

Són molts els canvis que heu
presenciat en el nuin de la fotogra-
fia durant aquests anys?

- Hem presenciat tots els canvis.
Quan vaig començar hi havia unes
maquinetes norma Is i les fotos es
teien pràcticament en blanc i negre.
No se'ns exigia tant com ara; per un
reportatgc de noces, posem per cas,
feies sis o set fotos en color als nuvis
i totes les altres en blanc i negre, en
tamany postal es leia tot el reportatge.
Es retrataven totes les taules i ara,
això ja no ho fa ningú.

En general la gent es feia una foto
de carnet i fins al cap de cinc anys no
se'n tornava a fer d'altra, i ara ja co-
mencen a necessitar carnets a la guar-

deria i 110 paren fins a la tercera edat.
Actualment als fotògrafs se' ns

exigeix una qualitat extrema, perquè
si no no es notaria una lei na d'aficio-
nat amb la d'un professional. Ahans
feiem tOtos per un aniversari o per un
sant perquè la gent no tenia maquines
ni flaix mentre que ara tothom té una
inaquina i Li moltes fotos.

Al començament les maquines
que (cilia eren petites de 35 min i des-
pres vaig passar al format més gros.
Telle una vintena de maquines, 6x6,
6x9,4, 5x6.

Quin tipus de fotos feies al co-
mençament?

- A la primera epoca tothom feia
en blanc i negre, havia de revelar els
negatius i ai x6 duia molta feina, so-
bretot quan havia de fer dos o tres-
cents carnets al mateix temps; perquè
flavors, els carnets els fèiem nosal-
tres, no venien els de Palma.

També feia fotos per a les fabri-
ques de sabates. Retirava quinze o

vint mostres, flavors havia de fer
cum: còpies de cada sabata i com
que al dia següent se n'havien
d'anar els representants i les fotos
havien d'estar Ilestes, hi havia feina
per a tota la nit; no et quedava més
remei.
A Santanyí vaig fer 13 reportat-

ges de primeres comun ions en
Mane i negre el mateix dia, anava
iimb una "lambretta" d'una casa
l'altra... Hi havia molles resquitlla-
des i liem tard per tot, fins i tot de
vegades no érem a temps de retra-
tar el moment de tallar la tortada...
Una vegada en van comanar 250

fotos de carnet per posar als recor-
datoris d' un que havia estat bade i
vaig haver de fer les reproduccions
en 24 hores perquè eren urgents.
Tot això ha passat a la histèria.
I creus que hi haura més canvis

encara en el futur?
- N'hi haura més perquè comença

a estar en marxa la fotografia digi-
tal, magnètica. Les maquines de re-
tratar magnètiques no empren ro-
diets, les fotos es poden enviar per

telèfon o d'un ordinador a un altre, de
cap a cap del mOn. Funcionen amb
disquets i això, de cada dia tendra
més qualitat. Es poden modificar i re-
tocar les fotos, les imatges es poden
canviar de Hoes, i al final tot ho fa un
ordinador.

Què en saps, dels retratistes
Ilucmajorers anteriors a tu?

- Hi havia en Francisco Salas i era
una meravella sobretot per a les fotos
d'estudi. Jo vaig aconseguir una am-
pl i adora seva que tenia un amic meu
en un galliner de foravila. En aquell
temps, al "Baratillo" de Palma es tro-
haven negatius i n' hi va haver un que
va aconseguir ducs capses de nega-
tius d'en Salas de Llucmajor per?)
com que no hi va haver vistes de Pal-
ma, que era el que cercava aquest in-
dividu, al final vaig aconseguir-los jo,
però no hi va sortir gent de l'epoca
dels 110tilreS pares, sinó anterior.

Venia un abre retratista un dia a la

Amb motiu del 25è aniversari
com a fotõfraf ja entrevistarem
en Magi Clar el juny de 1985, i
Ilavors ja ens va explicar moltes
coses relacionades amb el món
de la fotografia i concretament
amb els avenços que la tecnolo-
gia li havia oferit al Ilarg
d'aquells 25 anys de professió.
Ara n'han passat 13 més i és evi-
dent que Magi n'ha viscut d'al-
tres, d'avenços, i en viura més,
perquè encara que ha decidit ju-
bilar-se, continuara fent fotos,

t‘fr
 via volgut fer pet-6 que professio-

possiblement les que sempre ha-

nalment n'havia de fer unes al-
tres.

Han passat 38 anys d'ença
que en Magi va decidir dedicar-
se de pie a la fotografia després
d'haver fet uns estudis per co-
rrespondencia. Bona part
d'aquests anys els ha compartit,
també professionalment, amb na
Maria Mercè CatieIlas, qui li ha
ajudat a fer tots els reportatges a
més de portar endavant el negoci
de venda de material relacionat
amb la fotografia.
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setmana, aquest no emprava ni am-
phonon' ni negatius sin() un paper i
llavors feia uns contactes. Tainhé en
venia un, que li dèiem el "fotopon" i
es dedicava a retratar jovenetes a
plaça, feia fotos petites i Ilavors les
exposava a ca na Meca i la gent tria-
va.

A Llucmajor hi havia molts d'afi-
cionats perquè havien estat alunmes
del Capen d'es

Hi ha hagut temporades de més
feina o sempre s'ha mantengut el
mateix ritme?

- Fa una quinzena d'anyes leiem
Ines reportatges que no ara perque els
fan els mateixos familiars o ainics;
d'altra banda també ens duen mes ro-
dets a revelar que no abans.

Devers l'any 80 un dissabte va fer
neu i a les 9, a l'hora d'obrir ja hi ha-
via devers deu persones que espera-
ven per comprar rodets. De les 9 a les
l en venguérem niés que en tres me-

sos. En Maties Mut, al cel sia, va aga-

far cotxe i va fer unes fotos precioses
a Grkia i quan nosaltres hi anirem
ja quasi no hi havia neu.

Quines fotos has passat més
gust de ler?

- Quan varen venir els Reis a
inaugurar els instituts. Va ser molt
emocionant i la seva presencia impo-
sava, no in' imaginava que la reina fos
tan alta i quail ens donaren maneta les
cames em tremolaven. Em va agradar
molt retratar unes coves d'un km de
Ilargaria que es trobaven a Vallgor-
nera i l'anomenada illeta dels Repu-
blicans a s'Arenal, que vaig retratar

damunt l' hotel San Diego, abans
de tomar-la.

Com ha estat la relació amb els
altres fotògrafs?

- Hem procurat mantenir bones
relacions anti -) tots. L'ambient es bo,
sempre coincideixen uns quants fotò-
grafs a les celebracions i si a un li fa-
Ha la inaquina a l'hora de fer una foto
un altre la fa i Ilavors la hi dóna. No-

saltres entrarem amb bon peu perquè
quan ens casarem varem demanar a
en Fermin clue ens fes el reportatge i
quan el va haver fet ens va donar els
clos rodets perquè els revelassim no-
saltres. Ens va regalar els rodets i els
ferem revelar a Madrid, on érem de
viatge de noces i al cap de dos dies ja
tenguerem les fotos. A partir d'aquí
va començar una bona amistat.

Recordau alguna anècdota cu-
riosa?

- Fa devers quinze anys varem fer
un reportatge de noces i hi va haver
un matrimoni de Llucmajor que ens
va demanar que els féssim una loto
ells clos i al cap de devers mig any va
venir l'home per veure si d'aquesta
foto li podríem treure nomes la seva
dona per ler recordatoris i, clavant la
sorpresa que s'hagués morta la dona,
ens va dir que encara no pet-6 que "es-
tava al caer- , i que ell ja ho tenia tot a
punt fins i tot les sabates embolades.

Fa mes poc va venir una dona
amb unes fotocòpies perquè li havien
dit clue cis fotògrafs teníem lia ix i per
això, en un moment, li podríem en-
viar els papers a la península (pobre-
ta, havia confers el flaix i el fax).

L'anècdota més negativa es que
sempre tenim 60 o 70 sobres amb fo-
tos que no vénen a recollir, més de
dos reportatges de noces de fa cinc o
sis anys, que no han vengut a cercar, i
tres reportatges mes recents: dos ha-
teigs i una comunió. Hauria estat Ines
lOgic que no els haguessin comanat.

Pel que sembla en Magi i na
Maria estan contents perquè deixen
un bon record a la clientela i per-
què es troben en plenes facultais de
salut per continuar vivint, amb
d'altres eurolles i, per descomptat,
sense prescindir de la fotografia. •
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Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort()
Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Cabo Blanco
Miguel Cardell

Nos vernos en Cabo Blanco si tie-

nes cojones. La frase es sonora, ro-
tunda, d'una clegancia orangutana in-
negable, d'una hormonal mentalitat
celtibèrica que resultaria commove-
dora. Si no fos que demostra lins a
quin punt alguns racons de la Sala dc
Sessions municipal s'assemblen a una
grada cl'Ultrasurs mes que a una reu-
nió institucional del maxim Organ de-
mocratic d'un dels municipis amb
més ínfules del Migjorn dc Mallorca.

Així i tot, si encara confiam una
mica en el sentit del ridícul, en la pu-
ra dignitat, en la mica de consciencia
democràtica de la conciutadania, hau-
rem de manifestar el nostre reconei-
xement a Joaquin Rabasco per una de
les mes franques, espontànies i since-
res manifestacions del seu tarannà po-
ític que li hem vist i sentit fer.

Vaig agafar la mala hora clavant
Tele Llucma per veure la jugada en
diferit. I s'ho pagava. An era, Don
Joaquin, com cm Tenorio o un Don
Mend°, España profunda i ole, rep-
tant el portaveu socialista: Si tienes
cojones nos vemos en Cabo Blanco.
Homeric. Porque el honor es patri-
monio del alma, y el alma solo es de
Dios... Yo ci los palacios subí, vo a
Ias caballas bajé, y tal y tal. Un mo-
ment que passara a la història i la Ile-
genda de la vila, devora la Sopegada
del Gegant, la Batalla, la ratlla del ba-
de Mut, el Cometagiroavió d'En Pere
de Son Gall i el bou que el torero
Misseró i el Bade Molinou anaren a
encalçar per la pieta de Tió. Un mo-
ment epic, digne de ser cantat per Os-
sifar a la segona part de En God ca-
per té morenes,. Que va servir entre
altres coses per veure com reacciona
cl gran insultador, un personatge que
ha fet del seu estil precapocorpia, ric
en figures de desqualificació perso-
nal, una manera de fer i entendre la
política, per veure, deia, com aquest
personatge reacciona quan  li recepten
Ia tanda d' insults que ell acaba d'en-

timar a una persona absent i per tant
indefensa. I com els sects insults són
una tktica per defugir el debat seriós.
No oblidem que, del que es parlava,
era d'urbanisme, de l'airada defensa
que fa la nostra dretona de certa su-
posada seguretat jurídica d'urbanitza-
dors en contra de la seguretat jurídica
de la majoria de clue, les institucions
podran usar tot el ventall legal per
evitar, per exemple, urbanitzacions
sense subministre d'aigua garantit.
(Això si no són certes les Ilegendes
sobre camions d'aigua potabititzata
cer aqiiffer del terme els dos dies
abans d'una anàlisi tècnica de la qua-
litat dc l'aigua, del qual depenia més
que un paper). Una seguretat jurídica,
la dels urhanitzadors, en nom de la
qual, quan la vella batalla d'Es Tame,
Cafiellas amenaova amb in

 mil-milionaries als urbanitza-
dors: la sentencia definitiva ho deixa
en cent i escaig. Que no es el mateix.
Hi ha coses que no canvien, i així ens
va i ens anira.

* * *

C ita en Cabo Blanco, Duel al

Cap Blanc, Una noche en Caboblan-
co: H000lliwood ja deu haver com-
prat els drets per dur al cine tanta glò-
ria literaria, riu-te'n de Nissaga de
Poder, tanta grandesa i hidalguia tan
n'inciament espanyola, tan matona-
ment universal. Però, pensant-ho he,
segurament haurem de concloure que
el cie Rahasco pot ser només, en
aquesta peLlícula, un paper de tenor
còmic en pla mal vat patètic de tebeo.

No hem d'oblidar que si Rabasco
té més poder que el de les Onades
esmentades es perquè el PP hi fa pac-
tes. I que els hi fa ',ewe deu trobar
que li convé més pagar aquest preu
per passar amb la majoria absoluta
per damunt qualsevol debat que haver
de discutir i consensuar atilt) les al-
tres forces la política municipal.

Així no ens sorprendra que Gas-
par Oliver de tot d'una no sentís la

famosa aria rabasquiana, i a la II alga,
hagi consentit en maquillar-la i fer-la
desaparèixer de les actes municipals:
Nos vemos en Cabo Blanco si tienes
cojones. Esta empegueft el bade clue
els futurs historiadors de la Vila, si
n'hi ha, vegin el que permetia i fo-
mentava? esta empegueft del Ilautó
que mostra cl seu ant? Ara se'n tem?
Del que hauria d'estar empegueft és
de la seva contribució a que la políti-
ca municipal perdi el temps per
aquestes bardisses, davalli a aquest
ni veil dc xulada macarrona, falanjoi-
cle i quartelaria. I de, enlloc d'enfron-
tar-se a evidencies tan estridents, ju-
gar a tirar-hi terra a damunt i clue ha
estat, com sempre, no res, i per avail.
Que te pareix, Secretari .! I mai més
ben dit.

* * *

Clar que la ficció, l'emblanqui-

nament de sepulcres pu(lents, el com-
pondre la realitat com a fleck.), no per
entendre el seus mecanismes i treba-
llar per millorar la vida de tots, ans
per coreografiar la dramatúrgia un
electoralisme indissimulat és la sang
mateixa del nostre govern municipal.
La realitat tic) perdona ni descansa
aquests dies, ens n' ha posat a davant
un parell d'exemples.

Un, té a veure amb una piscina ciel
Club de Tennis Son Verí, feta en mig
ciel torrent, amb Ilicencia municipal
del 85, davant la qual vdnats de la
zona varen anar als tribunals. Primer
el Tribunal Superior de les Balears i
ara el Suprem ban donat la raó a
aquests: la piscina no es podia fer alla
on esta. Ara el suprem n'ordenava la
demolició a l'Ajuntament i l'amo de
la piscina demana una indemnització
de mes de vuit-cents milions. I bé clue
Ia, des del punt de vista que ii dona-
ren llicencia. Vuit-cents quilos que
podem acabar pagant nosaltres. I Oli-
ver declara a la premsa que "ell no hi
era" i que la cosa ha sorprès. Ni
punyetera idea escoltin, se'n degué



assabentar pels diaris, com Felipe
Gonzalez. I s'embolica amb els inte-
ressos del Consistori i els del Munici-
pi. Be, en interès del municipi conve
recordar que els responsables politics
d'aquella licencia deuen ser els qui
governaven quan es va donar: es a dir,
la dreta local, AP i PDP, és a dir, la
mateixa dretona que ara representa el
PP. Responsabilitat política se' n diu
d'això, que reclama Hum i taquígrafs,
pel lid de tots, i al manco, si hem de
pagar per saber a qui devem el favor,
amb noms, Ilinatges i sigles politi-
ques. Llavors ens podrem demanar si
hi va haver informes tècnics, o si n'hi
havia haguts d' haver, i que deien o
que haurien, o no, d'hagut de dir.

El segon exemple te a veure

el triomfalista anunci de superavit al
pressupost dc l'any passat. I ja no en
parlem de COm es vol gastar aquest
pressumpte superavit d'una cinquan-
tena de milions que, en denúncia so-
cialista, és pura disfressa d' un deute
incobrable que suma 361 milions.
Com quedam? La di ferencia rebaixa-
ria la cosa fins a tres-cents quilos de
deficit. I els socialistes asseguren que

interventor municipal ha recomanat
repetidament que, en cumpliment de
la Ilei, s'ha de donar che baixa aquesta
partida. Be, mentre l'interventor no
ho desmenteixi, haurem de creure la
denúncia socialista, com gats escal-
dais. Però Llucmajor va hé, i si pro-
testes, nos vemos en Cabo Blanco.
Però sense que consti en acta.

* * *

El tercer misteri che dolor passa

per la Hicencia que el hat le ha negat a
Ia Plataforma Antiautopista per fer
una festa reivindicativa a Plaça. Ja sa-
bem de que va el tema, d' un PP dis-
posal a assumir el cost politic d'una
autopista imposada, que pot arribar al
20% dels seus vots a Campos i Fela-
nitx (i a Llucmajor?), però niai dis-
posat a assumir, per exemple, el pres-
sumpte cost politic d'una normalitza-
ció lingüística amh cara i ulls. Gaspar
Oliver diu que no pot donar permis
perque potscr que hagin començat les
obres de remodelació che la Plaça -pc-
rill total!, ara ho veurem- i char.., cosa
clue estaria molt hé, si no fos tan ta
coincidencia que sempre rebin i sien
silenciats i invisibilitzats els matei-
xos: els discontOrmes, els anti port es-
tanyolers, aquesta revista, el Gob per

Ia passada darrera Fira... Com a la
rondalla d'en Pere i el Llop, senyor
batle, arriba un moment que ja no el
podem creure. Fins i tot si diu ver.
mig ver, perquè fa molt que sabem
que una de les minors maneres
d'amagar una veritat ás dir-la a mit-
ges.

* * *

Nos vemos en Cabo Blanco si tie-

cojones. Repetiu-ho amb mi deu o
trenta vegades. Gravau-ho en marbre
i penjau-lo a la façana de la casa de la
vila, inscriviu-ho en Iletres de sang i
foe sobre fons de plom a l'escut de la
vila del Fum Major. Però no ho poseu
a l'acta, que sabrá greu al batle, dei-
xau-hi caure nomes la infamia de
l'eu femisme, la dissimulació hipócri-
ta i miserrinia clue vol esdevenir signe
d'identitat. Nos vemos en Cabo Blan-
co si tienes cojones. Mes o menys
com a finals dels anys trenta n'hi ha-
via clue es veien a la vorera d'un ca-
ni f. a la tanca d'Ull cementiri. Nos ve-
!nos en Cabo Blanco. Aixf esta la ma-
joria tnunicipal. I tal vegada es una
de les majors veritats que ha emanat
del poder locla els darrers anys. Si lie
lies cojones. I olé. Feria de Abril en
Chusmachó. Quina vergonya i quilla

Amb el perm is de molts,
amb el vot de molts, mentre no es de-
Illostri el contrari.

* * *

Nos vemos en Cabo Blanco. Des-

prés ai x6 sorprenen menys, per
molt que alarmin, les històries sobre
l'Institut que sent contar a una taulada
Festiva amb a Ici tines d'aquest centre,
quasi per Lazar. Histemies alarmants de
iolència, de competencia violent en-

ire grups de pobles, que si Ilucmajo-
rers, que si mont (firers, històrics d'un
gruptiscul o banda mes o menys are-
naler que imposa la seva llei, la seva
llei de silenci i ahús, a bufetades si
cal, o esgrimint ganivets, navalles, ar-
mes blanques hen susceptibles de fe-
rir i matar. I amb el suport ciel s pares
d'alguns d'aquests pressumptes. I
amb el suport de companys o parents
de fora del centre. Si això és cent, si
nomes el deu per cent d'això es cent i
no s' ha pogut prendre més mesura
clue la visita de la policia a les proxi-
mitats ciel centre, o fins i tot s'ha pres;
si una minima part d'ai xò és tan cent
com ho he sentit contar, n'hi ha prou
per expressar una Conclissitna alarma.
Perquè una cosa, un mal inevitable,

és que quatre adolescents calents
d'hormona es tupin un dia per això o
all6 (tan poc hem avançat? tant recu-
lam?) i una altra encara in finitament
pitjor es la violencia feta Ilei, norma o
normal. (Nota: aquest es un fragment
volgudament alarmista, escrit sense
comanar-me a déus ni diables, des-
pres de sentir contar unes històries
clue m' han impressionat profunda-
ment, i indignat).

* * *

Chusmachó, o Iummaió, clue dcia

la veu pels altaveus del cotxe que
anunciava en Xec Fortcza ai Recrea-

amb la Col.laboració del magnffie
aiuntament de Iummaió. En bon ma-
llorquí, la modalitat clue ara usen al-
gunas. Política cultural. A dos mil pe-
les. Exactament el mateix, em diuen
entesos, i m'ho crec, que el que hau-
ria costat fer-ho privat total sense su-
port públic. Pea) quina empresa ho
du ia? I quines relacions ha tengut
aquesta històricament amb el PP?

I així i tot no seria just si 110 des-
lacas una estrena important: l'aporta-
ció económica de l'Ajuntament a una
altra representació teatral organitzada
des d'un centre d'ensenyament i este-
sa a altres centres de la vila. Detail
envaro, detail enrere, es un precedent
positiu. Per6 a aquesta darrera, les
butxaques i l'educació d'un grup de

iutadans en sortiren beneficiades.

La donnició gairebé no compta...

La mort són moltes coses niés,/ (pre
ens envolten, impregnen, i saturen/
omnipresents, leads, feeds, degra-
dants escriu a un dels seus darrers
bres el poeta mallorquí Bartomeu
Fiol, un ciels més importants poetes
vius de la nostra Ilengua, malgrat to-
tes les marginacions que ha estat ob-
jecte per part de la cultura o literatura
catalana más o menys oficial. Ara tin
grapat de mallorquins de prestigi
semblen haver iniciat, sense conxorxa
previa, una campanya justa i necessa-
ria de reivindicació de l'obra de Fiol a
Barcelona, per exemple des de les pa-
gines del diari Avui: Porcel, Puig, i
tambe ramie Sebastià Al zamora (a
qui veig també com a responsable de
Ia selecció a una col.lecció de I libres
de quiosc orientada a divulgar els
grans poetes de la nostra Ilengua).

Si tot va hé, l'hauré tengut Ilegint
la seva obra al Cafe Colon, fent viure
les ja quasi tradicionals vetlades un
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any més. A l'ombra d'un ver Dia del
Llibre, mes ver que el Dia del Best
Seller. Ws viu que la inacció muni-
cipal, en aquest com en tants d'altres
camps de la cultura, poc menys que
absoluta, si pensam que una flor no ha
fet mai estiu. La dura poesia fioliana,
llegida des d'aquest fum local, puny a
les nafres, pea) acompanya, i conhor-
ta: Seria bell de néixer molts de pics/
si l'anim fos cada cop més net/i des-
cartassinz tanta avorrible mort/ i so-
bretot -i no és redundancial tanta
avorrida autòpsia que ho anega tot...

Quasi amb l'avorriment d'una re-

vol ta n ecessitri a, d una denúncia que
Cs planteja inevitable, pet -6 des de fa
massa temps aquests fulls el nostre
quadern s'han tornat a bolcar en les
miseries, en les morts, en els bonys
autoritaris i les bues embulladores del
nostre polftic anar fent. Jo hauria pre-
terit parlar d'anecdotes sentimentals i
costumistes de la Ilucmajoror o Hue-
majori tat nostra de cada dia i els seus
cicles. D'una Setmana Santa que, a la
vila, ha vist com la moda tamborera i
percussiva, sense gaire grkia, imagi-
nació ni tan sols ritme, s'estén com
un foc per les processons de caraput-

xes, o caperutxes som es deu tocar dir
o es devia dir, més correctament,
quan aquest costum s'introduí. tam-
poc no fa tant. Ara tothom tamboreja
i no comparare amb els tambors an-
dalusos, o aragonesos de Calanda, ni
tan sols amb els de la andalusitzant
setmana santa arenalera: una expe-
riencia que reclama observació, retie-
xió antropològica, geogràfica ojo que
sé. Tothom tamboreja i alguns no sa-
ben ni que el protocol antic exigeix,
en senyal de dol, llevar els bordons -
em sembla que ai xI s'anomenen
aquests ressonaors- (leis tambors el
Divendres Sant. Tothom tamboreja i
costa més sentir com arriba, com
s'acosta, passa i fuig la música, es-
tranyament inspirada per un alè medi-
terrani, la Banda tocant una vel la ja
habitual marxa filnehre.

Posats a innovar, o a recuperar,
trob a faltar les vexil.les, aquestes
banderes (que ai xò vol dir la paraula
Ilatina o llatinitzant) o penons que,
pintats amh la simbologia barroca i
onírica de la passió de crist encapça-
laven no fa molt tant la processó com,
si ho record hé, cl pas dc la Confraria
del Convent.

Contaminació tail borera gm, torn
a insistir un altre any, em resulta es-
pecialment odiosa, molesta i
ca el matí dc Pasqua a la process() de
I 'Encontrada. M'agrada posar-me de-
vers el cantó del Carrer de la Font i
veure com s'acosta la processó que
du la imatge del ressucitat des del
Convent: perspectiva visual del Lluc-
major més i intemporal, clue
acompanya l'estrepit de les detona-
cions de les salves des del tons de les
quals comença a arribar la festosa i
nosGtIgica melodia de Solemnitat: tot
un zoom sonor que s' hauri a d' an ar
acostam, cada cop més fort I Dítid,

mesura clue la processó arri ha... i
burru-hum-hum-bum, coin sem-

pre, com a la rua o al Dijous Sant, els
tamhors i les cornetes t'envesten es-
tridents i militaroides de per darrera,
contaminació sonora, renou tóxic i
hortera que tot m'ho desgavella. I
prou que em costa resignar-m'hi, yell
extravagant d'una Iluemajoror clue,
qui sap, tal vegada nomes som quatre
rates els qui la compartim, tot i que tal
matí com aquell no ho sembla. Prou
que em costa resignar-m' hi. A això i a
tantes d'altres coses. Aquí o al Cap
Blanc. •
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Ho diu el diari

Jaume Oliver, Miguel Vidal, Pere de Son Gall, Biel Adrover, Marta Puig,
Xesc Gardas, Pau Tomàs i més gent, fets i geps

Maties Gardas

Si el repas als diaris d'abril el feim
per generes, hem de donar compte de
dues entrevistes interessants: la del ca-
tedràtic Jaume Oliver sobre les neces-
sitats de l'educació ara que el Govern ja
en té les competencies, i la de Miguel
Vidal, president dels hotelers de la Plat-
ja de Palma, sobre la introducció dc la
cuina mallorquina als hotels. El profes-
sor Oliver destaca que "el Govern
haura de fer un gran esforç perquè
l'educació de quantal es cara", però es
lamenta que "la societat no es conscient
de la importancia d'un bon sistema edu-
catiu".

En el capitol de reportatges, destaca
el que ha fet F. Verdera en el DM so-
bre en Pere de Son Gall. Es titula "El
helicóptero de Llucmajor" i fa un repas
de la história de ['inventor. En el mateix
diari també s' ha publicat un treball so-
bre les bandes de música i, a part de les
declaracions de Tòii Barros, hi surt
fotografiat en Biel Adrover, del qual
es diu que, amb 15 anys, "es cl futur i
un gran exemple de la bona salut" de
les bandes.

Mes generes: cl periodisme d'in-
vestigació ha tret a la limn les estranyes
formes de crear un negoci d'escurabut-
xaques en el qual les dones fan de tapa-
dora dels marits que no poden donar la
cara per mor de les incompatibilitats.
Entre el personal citat, no hi fatten Hue-
majorers.

Pei que fa a les cròniques, els en-
viats especials per contar el viatge del
president Mates a di veros paisos ameri-
cans han parlat de Font i Obrador com
a autor del Ilibre Fray Junípero Semi,
doctor de gentiles, presentat a la ciutat
mexicana de Santiago de Queretaro.

En l'apartat de notícies, hem tengut
informació sobre la tesi doctoral de
Marta Puig, centrada en els habits nu-
tricionals dels adolescents de Palma.
Diu la metgessa que molts de joves
d'entre 14 i 18 anys creuen equivoca-
(lament que els sobra pes i clue an die-
tes per aprimar-se. També destaca que
els adolescents consumeixen massa
earn, embotits, pastes &Ices, refrescos
de cola i alcohol. Per un altre costat,
hem sabut que Elaine Lewis i Aina
Maria Barceló, alumnes del C.P. Jaii-
me III, han guanyat el concurs de car-
tells per a la prevenció de drogues.

A la secció d'opinió, apartat de car-
tes al director, hein !legit els entusias-
mes del jove socialista Francesc Gar-
cias pel "company Pep Borrell" i les

protestes del també jove -no sé si so-
cialista- Pau Tomás Ramis contra el
silenci informatiu de TVE durant la int
de les primaries. A l'altra banda políti-
ca, cl mateix que diu a l'adversari "te
espero en el Cabo Blanco" s'ha queixat
a l'UH perquè "a partir de ahora -es re-
fereix a una sentencia judicial desfavo-
rable- a muchas personas de notoriedad
pública, se les podrá descalificar y ata-
car (...) por todo cuanto energúmeno o
sinvergüenza exista". L'autor de la mis-
siva, que s'identifica com a "concejal

de un paupérrimo (sic) pueblo", no és
de Sineu.

Pere, acabem amb tres imatges: la
portada dels Quaderns de Cultura i Jo-
ventut de Palma, on surt en Jaume
Salvà Lara en una cadira de director
de cine, la foto de la pintora Cati Agui-
ló, tassó en nia, a la bulla andalusa de
Son Tril.lo, i la d'una tracalada de sei-
xantins asseguts davant el Colón i que
ha immortalitzat cl número especial so-
bre Mallorca de la revista de viatges
GEO. •



CULTURA

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

(XIII) Testament de Bartomeu Duran mestre
picapedrer de l'Església Parroquial (1836)

La investigació de la nostra histOria es plena de teilles
importants per estudiar i endemés desconeixem les perso-
nalitats que al llarg dels segles han lOrjat els nostres mo-
numents, institucions i societat.

La nostra monumental església, el segon recinte mes
notable de la diòcesi com digué l'Arxiduc Salvador, pre-
senta molts interrogants per conèixer i en primer Iloc els
seus artífexs. Sabem que l'anima fou don Toni Evinent,
bunyolí, rector de Llucmajor per espai d'un quart de segle
Ilarg i fecond i que el qui la bastí amb la grandesa i el
carácter neoclassic perdurable fou l'arquitecte reial, Isidre
Gonzalez Velazquez, que ens cleixA el testimoni eloqüen-
assim de la seva vàlua en la planimetria custodiada a la ca-
sa rectoral. Ens falten, emperò, molts mes personatges Ilue-
majorcrs i forans, eclesiàstics i civils, que tingueren un pa-
per remarcable en la construcció de la nova fábrica
d'aquesta tercera església parroquial.

Avui donam a conèixer els trets familiars de Bartomeu
Duran, mestre picapedrer, de l'esglesia durant el temps
Ines significatiu de la construcció. Es tracia del testament
atorgat clavant cl notari Jaunie Salom del 28 de juliol de
1836. Sols dos mesos després moria i quan segurament
leia el seu treball de picapedrer, mai no havia pensat esser
enterrat al cementiri rural, sin6 clins l'esglesia en la qual hi
descansaven els restes dels seus avantpassats i familiars.
Ad teniu la transcripció de la seva darrera disposició tes-
ta me ni ária.

Dia vint y vuit de Jul moi del afiy del Señor mil v iiitcents
trenta y sis.

En nom de Deu Nostro Señor Jcsu Crist, y de la humi
sempre Verge Maria Mara sua y advocada nostra conce-
buda sens macula de pecat original. Amen. Coin ninguna
cosa sia mes certa que el morir é incerta la hora de la nos-
tra mort per lo que diu el Sant Profeta disposa de la tua Ca-
sa y bens perque morirás y no sempre viuras, per esto yo
Bartomeu Duran Picapadrer li Il de Bartomeu y de Fran-
cisca Mir consortes difunts natural y visi de Llummajor, sa
de cos y enteniment, firme paraula y memoria integra (de
tot lo qual yo de conexer dit testador don fe) volent dis-
pondrer dels hens temporals que el Sor. me ha encomanats
en esta vida mortal para millor alcanzar los espirituals y
eterns fas i ordeno este HUM uhilllnuncupatiu y derrer tes-
tanient en el qual nombro Marmasors, de esta ultima vo-
luntat mia executors á Juana Ana Salva ma muller. I Bar-
tomeu, Damia, Francina, Catalina, Juana Ana, Damiana, y
Joaquina Duran mos fills á los quals prego fasen y execu-
ten lo pio clue per mi en esta disposicio troheran ordenat.

Primerament encoman la mia an en mans de Deu
Nostro Señor, elegesch Sepultura en el Cementiri rural de
esta vila, y la Yglesia Parroquial per las exequias de mon
funeral, Ofici y (lames de 1110Il enterro se fera í voluntad y
direccio de dits Marmasors. Y para que Deu Nostro Señor
tinga misericordia de la mia anima y me perdon las mias

culpas y pecats fas los Ilegats pios siguents:
Dex al Reverent Sor. Rector, 6 Vicari de la Yglesia de

ahont sere parroquiá el dia de mon obit sinch sous per son
dret Parroquial per una vegada. Per amor de Deu á la terra
Santa dos sous tambe per una vegada.

Dex á la Manda forsosa Dotze reals de ve116. Destino
per la mia obra pia duas lliuras de esta moneda.

Per dret de institucio per tota part bectai y llegitima
dex á Bartomeu, Damia, Francina, Catalina, Juana Ana,
Damiana y Joaquima Duran illos fills, y fillas, y á los pos-
winos sinch sous de esta moneda á cada un; y á mes dex
las ámellas estatje y abitacio en las mias Casas y Corral
mentras serail fadrinas ab los quals aquells y aquellas ha-
metias ineuas particulars fas 6. instituesch y ells y ellas á mi
premorts premortas ah infants á sos infants nets meus in
stirpe, et non in capita.

Pagadas, cumplidas y satisfetas iotas las demunt ditas
cosas dentas y qualsevols altres obligacions mias que en el
dia de la inia mort aparexerá estar yo tingut y ohligat en los
restants empero bens meus mobles, e inmobles presents y
Vellidors, drets, veus, credits y accions á nui espectants arc
y en lo venidor per qualsevol causa, via, O natio. Hareva
meua universal propietaria I a, é instituesch ii illana Ana
Sal va me Muller á ses voluntats y per el cas dc premorir-
me. 6 de morir esta sens dispondrer hareus fas,
tuesch per iguals parts á dits Bartomeu, Damia, Francina,
Catalina, Juana Ana, Damiana, y Joaquina Duran aventat-
jant á las amellas all la roba blanca de son calsar y vestir
que respectivament tindran, y ab la caxa.

Esta es la meua ultima y derrera voluntad la qua] lloho,
aprovo, ratifich y continuo y la matexa valer vull per via y
dret de testament la qual si per tal no podra valer vull val-
ga per Codicil, donacio per causa de Ilion, 6 per aquella ul-
timo disposicio per la (Rial minor podrá valer perpetual-
mein tenir forsa y valor de ultima voluntad. Revoch tots los
testaments, codicils, donacions per causa de mort y (lames
disposicions per mi fins este dia fetas y ordenadas en poder
de qualsevols Notaris, ó escrivants encara que contengan
qualsevol genero de paraulas derrogatorias peque de toms
nie pallet y vull se tengan per no letas á excepcio de esta
que es la ineua ultima resolucio, y com á tal la otorgo y
firm, y vull esiigue secret entre Den Nostro Señor, Yo, y cl
Notari infrascrit finis clue Deu baje let de mi ses voluntats.

Fone lu let y firmat este testament en Llummajor y Ca-
sa del Notari infrascrit dits dia mes y afiy de antes expre-
sats; essent test i monis pregais y rogais per dit testador de
clue don fe, Dn. Josef Salom y Gomi la, Jaume Sal va Case-
tas, Gaspar y 13artomeu Monserrat, Juan Millet Sastre, An-
toni Catafiy, y Llorens Cirerol alias Guiterra tots visins de
clita vila. Y yo el Notari infrascrit que pregat y requirit he
rebut este testament que no ha suscrit dis testador per no
saber escriurer pero lo ha suscrit á son ruego y presencia
Sal va testimoni, de que don fé. = Jaume Salva.

Devant de mi Jaume Salom. Notari (rubrical)

ARM, Prot S - 1971, 186-187 girat. •
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Mocadorada i desplegament
del Manifest Gegant

Som un Poble.
Tenim un Llengua.

La volem vivo.
Tenim uns dies.
EN volera ara.

a 

Tots junts per
la Ilengua ,

pet reconeixement
do la insularitat i de la
lostra cundlcIÓ plena

do Cornunitat Histórica
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1 1630 h Trobaria d'Escoles MalIargulnia.
A Ses Mes
Les escoes constreeisee el irenceclosques
'La nengua ès la clau'.
Al CoO-lagl d'Alqultact.
'L'aie.", espusicid du treinills didacties,

18'00 h Dellarla popular a Cod
1630 h Parmesan ers
Des de Ses Voltes. passant per la Seu i Palau
Reial fins a Cart.
lande de música de Alisiouiri, caper rots. xere-
miers. gegents, nova triuisersoga d'Aigernesi,
pollero. Croc d'Algoida, treeeaclosoues de les
Escoles Alailercuines, pancartes riels sotties de

1900 h Cour, eorreentnscler a Cod
Mocadorada i desoiegarient del
Manges; Gegani.
fora alIt bellada 	 .

La cuina tradicional
Antin-lia M. Bonet

La creu de Maig que als quatre vents comanda
vindra tot bd de Deu a beneir
des del cim alterós d'el puig de Randa.
Ja tota la muntanya s'engarlanda
aquell altar immens a guarnir.

Seguint amb les especialitats gastronômiques primave-
rais, podem preparar plats de pèsols que ara estan en el seu
mi I lor moment.

Pèsols ofegats: per acompanyar costelletes de xot, frites
o torrades al caliu.

500 g. de pèsols, pesats ja esclovellats.
2 manats de grells, trinxats.
I dl. d'oli, sal i pebre bo.

Tots els ingredients es fregeixen junts, tapais i a foc
suau. Si els pèsols són ben tendres, uns pocs mimas de coc-
ció sán suficients. Llavors, afegirem sal i un polset de pebre
ho.

Pèsols i sípia

1 kg de pèsols que esclovellarein en el moment d'aguiar.
1 kg. de sípies, fresquíssimes, ben netes i trossejades.
2 tomati;4ues, 2 cebes i 4 ails, tot trinxat.

I dl. d'oli d'oliva.
3 dl. d'aigua.
uns fils de safra, pebre ho i sal.
1/2 kg de patató.
Picada: 12 ametlles i 12 avellanes torrades. Un ramallet de
julivert.

Courem la sípia amb aigua i la reservarem, per afegir-la
més tard a l'aguiat junt amb la picada. Dins una greixonera
hi posarem tots els altres ingredients. En estar cuit, ho uni-
rem a la sípia i a la picada. Courà 5 minuts per espessir la
salsa.

Els musclos també, estan en bon moment. Els escollirem
tancats i feixucs. Per a quatre persones necessitam 1 1/2 kg.
de musclos i una Ilimona dividida en 4 trossos. Els posarem,
ben nets a foc fort, dins olla tapada fins que tots els musclos
estiguin oberts. Es mengen immediatament, calents.

All i oli

Dins un morter hi picarem un all, afegirem un rovell
d'ou i ben Poe a poc, remenant constantment amb la maga,
hi tirarem un filet constant d'ou i d'oliva, fins aconseguir
una pasta lligada, cremosa i compacta. En aquest punt, quan
Ia maça s'aguanta dreta dins el morter, ja podem afegir un
polset de sal. L'ail i oli estara dispost per acompanyar eis
musclos que hem fet obrir al vapor.

Regalau-vos una balança o feis que la vos regal in. ts in-
dispensable per interpretar les receptes gastronòmiques. •



CENTRE OPTIC
EXPOLENT 

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

SOCIErI'AT

Sa penya
des falcó

nen responsabilitats a qui pertoqui, és ben segur que en
Gaspar, en nom de salvaguardar el km 110111 del poble de
Llucmajor davant la història, s'haurà carregat cl que els po-
litics encara no havien embrutat: el fet que les actes fossin
un viu reflex del que passava, del que es deia, de la veritat.
Les actes d'avui en endavant tend ran el mateix valor
"histèric" que tenien en temps de la dictadura.

- Al darrcr plenari municipal, els regidors del PSOE
abandonaren la sala en senyal de protesta ja que el bade va
prohibir que constas en acta el que en el plenari ordinari
anterior havia dit el portantveu del PSOE, Sr. Garcies
("Barrabas") el Sr. Rabasco Ferreira ("Ecce Homo"), quan
el reta a veure's al Cap Blanc per dirimir les seves di-

vergencies: "Si tienes cojones, nos veremos en el Cabo
Blanco" -li digué.

Aquest desafiament per resoldre una discussió o ofen-
sa, prèpies dels espadatxins del S. XVII a Europa i dels pis-
tolcrs al S. XIX a l'Oest america, fa pensar al mussolet en
la pel.lícula "El faro del fin del mundo", pr(nagonitzada per
13. Lancaster i Y. Brynner. Qui fa de pirata en el cas de "El
far d'es cap Blanc", com a certa classe de lectures per a in-
fants, ho deixam a gust dels lectors.

A Llucmajor els desafiaments es feien al "Iloc sagrat"
i era cosa d'al.lots, i no de persones majors, i molt menys
de gent que pel carrec que ostenta, hauria de donar exem-
pte en el comportament i les formes al poble que represen-
ta.

*

- Els tres darrers plenaris han estat molt moguts, però si
tenim en compte que s'atraquen les eleccions i que ara la
TV Llucma ja es rep des de s'Arenal, ens temem que s'ha
obert la caça, caça que durara Inds d'un any, fins que hagin
passat les eleccions.

- Teníem entes que el secretari de l'Ajuntament és qui
ha de donar fé en la mesura que sigui possible del que es
diu als plenaris i que aquesta tasca corrcspon a un funcio-
nari de l'administració, i no a un politic, per evitar clue, per
qüestions de conveniencia, per omissió o per excès, amagui
cl que s' ha afirmat.

Que els funcionaris no volen peres amb el bade i que
molts d'ells estan acollonits Os de domini públic, pet-6 si els
partits de l'oposiciá no prenen mesures de caire legal, una
vegada consultat els serveis jurídics del seu partit, i &ma-

* * *

- L' honorabi lino de la história del poble de Llucmajor,
no sera més dolenta perque a les actes d'un plenari hi cons-
ti el que s'ha dit que si no hi consta, mentre en queda tes-
timoni escrit i visual en els nit jans de comunicació locals,
revista i TV.

El remei que s'ha pres per amagar un mal és pitjor que
la inalaRia i el que en quedara per a la posteritat sera que
1'61)42 baile que es va negar que s'escrivis la veritat fou un
baile del PP: el bade Gaspar Oliver.

* * *

- Hi ha una (lita que resa així: "els Ilucinajorers de dos
en dos no l'an tira". Una mostra més que això és així és el
que esta passant entre la gent dita de la tercera edat del nos-
tre poble. Hi havia un local per a ells i ara ja n'hi ha devers
trcs.

Així) recorda quan en temps de la República cada par-
tit tenia la seva banda de música (deuen ser de la Repúbli-
ca, aquests nostres padrins?), en coinptes de, !levant parti-
dismes, fer una gran "Banda Ilucmajorera". Esperein que
quan In hagi el non local que es pretén fer per a la gent ma-
jor, al cantó de les "cisternes majors" i s'hi junt in totes les
"halides" i "bandolines", 1 —encontrada" no acabi coin la
"processó de la moixeta", que acaba a cops de ciri.

* :14 *

- El carrer París continua essent un magatzem instal.lat
a la via pública. La calçada i la voravia continuen essent
ocupades per contenidors i per caramulls de fustes.

Quina taxa d'ocupació de la via pública dawn pagar?
Qui la deu cobrar?
Per que uns sí i els altres no'?
Que us multin per ocupació indeguda de la via pública.

sera un bon moment per fer les preguntes anteriors als fun-
cionaris i/o polítics que us discriminen.

* * *

- El Pla Mirall ha arribat a s'Arenal, i al carrel - de Sant
Bartomeu han eixamplat les voravies i hi han sembrat ar-
bres. No han mirat molt prim, devia ser un barrisc, ja que
n'hi ha de tota mida, des d'uns 5 cm fins a 1,5 cm de gruix.
També hi hem trohat a l'altar els estalons per aguantar-los
I preservar-los de les inclemències del vent i de certa clas-
se de bestiar que al Ilarg de l'estiu passara pel ca muer

Per tal que quedi constancia "histèrica" de la bondai de
les mesures preses per l'excel.lentíssim Ajuntament de
Llucmajor, ens atrevim a suggerir que en Hoc de fer-s'hi
les fotos de rigor el !WS de maig hi vagin cl mes de no-
vembre i es lOtogralYin devora un arbre, si en queda cap. •



CUERA
Taller autoritzat

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat

AGENT OFICIAL

®Sitoon
automat's

Wiwi' motor s.a.
C/ Ripai, 30 • TeL 66 22 13

e

IFFLLER MECANICO,

@Is(AU111.4
NIF  07814650

Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

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

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

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

CONSTRUCCIONS

LAMPINO, S. L.• r•:.
••!•••••

.•
$10 1

Especialistes en reestructuració
de cases antigues

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

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR



C'. J". Llucntajor

C. F. l.litcnutjor lenient'

Esports
Futbol

CD Espanya
M. Reinés
Fotos: J. Quintana

Resultats corresponents
a la jornada 4-4-98

BENJAMI B
Espanya, I - Algaida, I (gol de Maya)

ALEVI I
Genova, I - Espanya, 5 (gols de 011er
-3-, Oliver i Barceló)

ALEVI 11
Espanya, O - Olímpic,

INFANTIL I
Espanya, 7 - Felanitx, O (gols espan-
yistes de Xus -4-, Server, Morey i
Ca l des)

INFANTIL Il
Espanya, I - ArM, O (gol de LI. Galia-
no)

CADETTES I
ArM, 5 - Moragues, I (gol de M. Mo-
ragues)

CADETTES III
Pla de na Tesa, 2 - Espanya, 8 (gole-
jada espanyista a càrrec de Ferragut -
3-, Esteve, Monserrat, Carmona i dos
gols de Dan i )

.JU VENILS
Espanya, 3 - Sóller, 6 (gols de Jemi.
Xisco i Maties)

PREFERENT
Espanya, 5 - Casa Miss Jotul, 2 (gols
espanyistes marcats per Cristian -3-,
Albero i CapelLt)

Resultats corresponents
a Ia jornada del 25-4-98

BENJAMI A
Espanya, O - Felanitx, 3

ALE VI I
Espanya, I - Cide, O (gol marcat per
Oiler)

ALEVI II
At. Manacor, 2 - Espanya,

INFANTIL I
Espanya, 4 - Pollença, I (golejada lo-
cal a ctrrec de Xus, Mut, Manresa i
Server)

CADETTES I
UD Pohlera, I - Espanya, 2 (gols de
M. Martí i LI. Gail)

CADETTES 11
Sant Al Cons, I - Espanya, 2 (gols &Is
jugadors espanyistes Edi i Dan il

JUVENILS
Espanya, 7 - 13unyola, 2

PREFERENT
Espanya, O - Son Roca, I

Els equips dels quids no lieu tengtu

informaeió és perquè es trobaven en

jornada de descans. •



G. Oliver

Infantil masculí

UQO - IDIOMA6

sckétttn/tiedie
74,/,.-e&ca iáiófrres- a/fdr-€-vs- //wit

iõeeirs alfd lal-odessol.-s a#65 es-,ep-/Irciá

/tatfice f"	 eireta es-

Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Ja acabant la temporada, l'equip
infantil masculí, Sc veu que presenta
uns jugadors en possibilitats, ja que,
la major part pujen en una molt bona
forma física i una tendència clara a
l'adaptació a les formes i tácniques
pròpies del bàsquet.

Entrenats p' en Javi Castro i en
Miguel Gual, han quedat en 7C Hoc
de la classificació. Ells són: Emilio
Rodriguez, Pedro Acosta, Jaime Vi-
dal, Joan Miguel Sore11, Biel Vidal,
Enrique del Rio, Xavier Lires, Xavi
Borras, Lluís Medina, Mateu Llom-
part i Miguel Joan.

Força i enclavant!

Mini masculí

Estan entrenats per Pedro Tomas i
Biel Sorell. Els minis, en aquesta eta-
pa estan a punt d'aprendre, d'apren-
dre molt, d'aprendre-ho tot. Alguns
d' ells encara són benjamins, alguns
no van rri6s clue als entrenaments,
emperò els fa molta d'il.lusió format -

part d'aquest equip. Han acabat la Hi-
ga en la novena placa.

Aquests són els jugadors: Tomeu
Blanc, Miguel Cardei!, Insinio Pas-
cual, Toni Colomar, Miguel Angel
López, Toni Jaume, Toni Cardell,
Adria Alcalà, Pedro José Ferratjans,
Torneu Gual, Francesc Salva, Miguel
Amer, Javi Cifre i Marcos.

Continual amb aquesta il.lusió!

La directiva del Club vol celebrar
el final de la temporada i esta orga-
nitzant una festa esportiva, plena de
concursos i jocs on hi podra partici-
par tothom, jugadors, entrenadors, ch-
rectius, pares i amics i simpatitzants.

Aquesta festa sera acabada amb
una monumental paella. Tot això sera
al Poliesportiu Municipal de Llucma-
jor, cl 31 de maig.

Enhorabona al Club i que no de-
caiguen aquestes iniciatives. Els ju-
gadors se senten recolzats i els fami-
liars participen de l'alegria dels jo-
ves. •



.---	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

ESTAURA TE Avda. Caries V
Tel. 66 11 17

ESPORTS

Notes columbòfiles:
Del mes d'abril

Les classificacions de les diferents curses draws a terme
Fins ara són les següents:

Classificació d'Eivissa
07-02-98 Joan Janer
14-02-98 Bernal Bonet
21-02-98 Francisco Rosselló
28-02-98 Salvador Pan iza
07-03-98 Llorenç Tomàs Sastre

General Eivissa:
I.- Joan Jancr
2.- Jaume Server
3.- Gil Garau

Classificacions de Velocitat:

Ca lp de data: 7 de març de 1998
Bernat Bonet amb el colora 15.088-97 a 1.231 in x m

2.- Jeroni Tomits 14.603-97 1.220
3.- Francisco Rosselló 196.719-96 1.219
4.- Jaume Server 14.379-97 1.216

Calp de data: 14 de març de 1998
I.- Francisco Rosselló amb el colom 196.775-96 a 1.262 m x

2.- Francisco Rosselló 196.768-96 1.259
3.- Francisco Rosselló 13.963-97 1.250
4.- Francisco Rosselló 13.938-97 1.250
5.- Llorenç Tomàs Sastre 197.311-96 a 1.367 in x

Lorca de data: 9 d'abril de 1998
Jaume Amengual amb el colom 14.776-97 a 1.405 in x m

2.- Gil Garau 13.813-97 a 1.402 ni x
3.- Bernat Bonet 15.068-97 a 1.379 m x m
4.- Julià Monscrrat 198.047-96 a 1.364 m x
5.- Bernal Bonet 15.015-97 a 1.348 nix

Madrid de data: 29 de març de 1998
Jaume Server amb el colon] 14.329-97 a 584 in x

2.- Bernat Bonet 15.032-97 a 444
3.- Gil Cantu 24.803-95 a 437

Classi ficacions de Gran Fons:

Cabeza de Buey de data: 17 d'abril de 1998
I.- Joan Janer amb el colon) 42.000-97 a 1.193 m x m
2.- Gil Garau 13.813-97 1.186
3.- Miguel Munar 196.563-96 1.148
4.- Llorenç Tomàs Sastre 14.071-97 848
5.- Julià Monscrrat 197.918-96 835
6.- Llorenç Toinis Pons 14.710-97 829
7.- Gil Garau 13.830-97 817
8.- Llorenç Tomàs Pons 33.794-94 738

Puertollano de data: 24 d'abril de 1998
Bernat Bonet mull el colom 14.600-97 a 1.137 m x m

2.- Joan Janes 14.858-97 a 744
3.- Julià Monserrat 15.517-97 497
4.- Jaume Amengual 196.780-96 493
5.- Antoni Oliver 15.101-97 487

Oriola de data: 21 de març de 1998
I.- Gil Garau amb el colom 196.894-96 a 1.478 m x
2.- Salvador Paniza 196.419-96 1.418
3.- C.P. Son Venf 12.538-97 1.400
4.- Jaume Amcngual 36.053-97 1.395

Calp de data: 28 de març de 1998
Llorenç Socias amh cl colom 14.051-97 a 1.033 m x

2.- Llorenç Socias 13.794-97 a 1.013 m x m
3.- Francisco Rosselló 13.966-97 a 1.012 ni x
4.- Forster i Miguel 8.027-97 a 1.009 ni x

Oriola de data: 4 d'abril de 1998
I.- Joan A. Agullo anib el colom 197.239-96 a 1.484 in x m
2.- Francisco Rosselló 13.959-97 a 1.479 nt x
3.- Bartomeu Bared() 14.409-97 a 1.479 m x
4.- Gil Garau 13.875-97 a 1.477 ni x m

Calp de data: 25 d'abril de 1998
I.- Francisco Rosselló anil) el colon) 13.968-97 a 1.253 ni x
2.- Bernat Bonet 15.062-97 1.250
3.- Joan A. Agullo 197.236-96 1.200
4.- Bernat Bonet 15.060-97 1.191

Classificacions de Fons:

Baza de data: 4 d'abril de 1998
I.- Joan Janer amb el colom 14.858-97 a 1.430 m x m
2.- Bernat Bonet 196.645-96 a 1.412 m x m
3.- Joaquin Janer 196.657-96 a 1.399 m x m
4.- Jaume Server 14.318-97 a 1.386 m
5.- C.P. Son Verí 12.548-97 a 1.372 m
6.- Jaume Amengual 197.421-96 a 479 m x
7.- Bartomeu Taberner 14.468-97 a 448

Tercel - Trofeu Ciutat de Llucmajor

Madrid de data: 29 de març de 1998
Jaume Server amb el colom 14.329-97 a 584 ni x

2.- Bernat Bonet 15.032-97 a 444
3.- Gil Gam 24.803-95 a 437
4.- Llorenç Tomits Sastre 14.067-97 a 396
5.- Francisco Roig 196.564-96 a 338 •
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Entre noltros   

Naixements

- Joan Francisco Mòjer Sotoca, fill de Joan i Francisca,
nasqué el 28-3-98.

- Maria del Mar Soler Sampol, fill de Jesús i Rosa Ma-
ria, nasqué el 27-3-98.

- Laura Ramírez Gómez, filla de Joan Manuel i Ma-
nuela, nasqué el 28-3-98.

- Aina Amengual Cantallops, jilla dc Bernat i Maria,
nasqué el 31-3-98.

- Joan CaIdés Cloquell, fill de Miguel i Catalina, nas-
que el 5-4-98.

- Maria Francisca Puigscrver Ribas, filla de Francisco i
Esther, nasqué el 2-4-98.

- Pau Jaunie Roig Monserrat, till de Joan i Maria, nas-
que el 9-4-98.

- Aina Garí Roig, filla de Mateu Joan i Catalina Maria,
nasqué el 13-4-98.

- Ruben Alberto Amengual Sans, fill de Maties i Maria
Elionor, nasqué el 15-4-98.

- Antònia Mind Ics Soler, 111 la de Jaunie i Catalina, nas-
que el 17-4-98.

- Joana Maria Janer Font, jilla de Miguel i Joana, nas-
que cl 14-4-98.

Mat rimon is

- Juan Gonzalo Martin Ramirez i Débora Flores San-
som, es casaren el 21-3-98 a l'església Ntra.Sra. de la
Lactincia (S'Arenal).

Defuncions

- Jose Leopoldo Mezquita Garcia, morí el 18-3-98 als 38
anys.
- Filiberta García-Royo Perez, mild 20-3-98 als 65 anys.
- Joan Puig Garau, morí cl 25-3-98 als 73 anys.
- José Ruiz Díaz, morí el 4-4-98 als 77 anys.
- Isardo Mora Pozuelo, morí el 29-3-98 als 71 anys.
- Antoni Torres Ferran, morí el 5-4-98 als 71 anys.
- Margarette-Georgina Zimmermann, morí el 7-4-98 als
81 anys.
- Aina M. Contestí Vidal, morí el 15-4-98 als 83 anys.
- Catalina Jailer Juan, morí el 18-4-98 als 85 anys.
- Margalida Pons Salas, morí el 21-4-98 als 86 anys.
- Maria Vadell Caldes, morí el 23-4-98 als 87 anys. •
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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.

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



Passatemps Pes forat
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Boutique
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CA Sa Font, 15 • Tel.: 66 26 66 (Llucmajor)

SERVEIS	

S
INFORMATICS S.L.

C/. Major, 107 - 07620 - Llncmajor

Tel./Fax 12.07.97 - Móvil 909.78.42.20

LLUCMAJOR

Atenció especial ais Ilucmajorers

C/. Impremta, n9 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (9711 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

1-)EQQU

C/. ciT,r; Val'. 49	 Tel. 66 11 58

Sopa de Iletres

13 Carrers del poble de Llucmajor

Llorenç Mascaró

CMAIIVEANOA TDEHAF
OCETNOFCHNRPNKO

ANGPOHBER TNRDIVA
MOTIÇEYINLOCOJPT
CVNANZNECPLIMBOP
XUN IEP I LOMCUDOEU
O TYBRRERNUJTINUN
AR TXOLSÇTAMALSAZ
ZBNRLCN IR R ATDATU
IMEALSTRIEÇPNIEA
SGVATSBOJ VCGURNX
ARNAN I N JR I ETZEFL
G SOOAMS AI LNPÇSMA
I NCPS I AMSOZCPXZE
RA II3UZMPAOMCEAÇD

- Granados
- Bach
- II

Solució del mes passat

-Koos	 - Boccherini 	 - Frescobaldi
- Derhenko 	 - Grieg 	 - Mancini
- Bizet	 - Brouwer

Quan hi ha herbes a la terrada d'un molí Os que hi ha
crois, i quan hi ha crois hi ha goteres, i això IS el co-
mencionent del Final. •



Medicina General (Igualatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia	 i Reparadora	 LLUCVAJOR

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)

CEM

M EDIQUESCENTRE D'ESPECIALITATS mEDIQUES
Clinica Dental

Ortodòncia
Maxilo Facial

Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Podologia
1/4	

ASSLGUI■ANCES: AXA - AHESEAS - ¡I PACK) MUTUA - ASISA - INIECO CAJA SAEUH - NIEDIFIATC

GROUP AMA - NOVOMEDIC - ONCE. - 1'1 	 - SANITAS - VITALIC1 - L'ALIANÇA - WINTERTHUR

ALLIANZ-1■AS - Nil TI !A I )ACCIDENTS: NIMAC - 1:1:EMAP

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

SERVEI I PREU

Ma DE 1000 ARTICLES

EL COMPROMIS
ESTALVI I QUALITAT
C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98



• Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

111M

al.V411

1727, _

IIied Signal
A 11 TOM() I I%

Benðix®
S.L. Ronda Pollen', 2( - Tel. 66 0! 70

Muntatge i reparació
d'aire condicionat per
a automitils, camions
I maquinaria.

Recanvis i accessoris.

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

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.

•
BLAUPUNKT




