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4Editorial
El Pla Mirall,
primer cartell
electoral del 99

- Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals i autonòmiques,
Ia campanya electoral ja ha començat. El Pla Mirall o qualsevol petita obra de
millora, fins i tot l'adecentament d'un clot o una insignificant solució viària ja
s'utilitza com a propaganda electoral anticipada. A mes a més, si es tracta de
complir unes promeses de les quals ja no es recordaven els ciutadans, millor que
millor perquè tendran fresca la memòria quan, un altre cop, tornin a depositarei
vot.

El Pla Mirall, després del recorregut per la localitat turística de s'Arenal, va
arribar a la Plaça d'Espanya. Una arribada espectacular amb l'arrencada de ra-
joles però, amb el pas dels dies, va recordar aquella sentencia: "arrencada de ca-
vall i arribada d'ase". No importa, queda tot el mes de juliol i les obres seran a
punt per a la inauguració que, segurament, serà un dels actes protagonistes de les
properes festes patronals de Santa Cmdida.

L'equip de govern municipal, en aquest sentit ha seguit l'exemple de gaire-
be la totalitat d'ajuntaments que, en un moment determinat, s'acolliren al Pla
Mirall per realitzar obres de reforma i d'embelliment. Tots han esperat el darrer
any de mandat municipal per posar carrers, places i passeigs cames en l'aire. Es
Ia darrera empenta que precedeix, inevitablement, un allau d'inauguracions que
donen pas a la col.locació dels cartells electorals.

Disposar del poder municipal, és indubtablement un avantatge. Les inaugu-
racions quasi sempre responen a un compliment d'algunes de les promeses
electorals i contrihueixen a posar un vel més o menys espès sobre l'apartat de les
que no s'han complert i que habitualment passen a formar part del pròxim pro-
grama electoral. L'oposició es l'encarregada de recordar les promeses no com-
plertes als ciutadans i també de suscitar expectatives de canvi.

La remodelació i la millora del centric enclau urbà de la plaça d'Espanya es,
sense cap dubte, el primer míting electoral de l'equip de govern (PP-ASI) en el
proper intent d'aconseguir una nova majoria que els permeti de continuar a la
Casa de la Vila. •
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Plenari extraordinari de
l'Ajuntament de Llucmajor

(16 de juny de 1998)

Badia Gran tendra noves escoles

A.Tomas

- En un plenari extraordinari i urgent celebrat per l'Ajun-
tament de Llucmajor, va ser aprovat per unanimitat el con-
veni de col.laboració entre la Conselleria d'Educació, Cul-
tura i Esports i l'Ajuntament per a la construcció d'un cen-
tre d'Educació Infantil i Primària de 3 x 6 unitats a Badia
Gran, així com l'adjudicació de l'obra en concurs subhasta a
l'empresa "Agroman" per 174 milions de pessetes, sobre el
pressupost projectat de 190 milions.

Els grups de l'oposició felicitaren cl govern municipal
per haver aconseguit aquesta important millora en la urba-
nització de Badia Gran "sense que al consistori li suposi un
nou endeutament, perquè la construcció d'aquest centre és
totalment finançat pel Govern Balear i l'Ajuntament tan sols
aporta el solar".

El bade va manifestar que Agroman disposa de 25 set-
manes per entregar el centre constru'it, per la qual cosa en el
mes de gener de 1999 s' inauguraran les noves escoles, re-
cordant que des del 93 Badia Gran ha comptat amb una pe-
tita escola en mòduls prefabricats amb una capacitat per a
160 alumnes, i amb cl nou institut de Secundària que es
construcix a s'Arcnal, de 20 x 8 unitats, aquest partit ve
complint el compromís electoral corresponent. •

Plenari de l'Ajuntament
de Llucmajor (29-VI-98)

Rebutjada la moció del PSM
sobre el pla de carreteres

Arnau Tomas

- Entre els temes niés importants i discutits en el plenari
ordinari celebrat per l'Ajuntament de Llucmajor, fou el re-
buig, com ja és costum per la majoria municipal, de la moció
presentada pel PSM sobre al.legacions al Pla Director de Ca-

rreteres. Antoni Llompart, en aquestes al.legacions és part
dari de l'ampliació i reforma de les actuals carreteres Ilin-
dants amb el terme de Llucmajor, en comptes de la cons-
trucció de noves autopistes, amb una nova rotonda de cir-
cumval.lació a la nova carretera Palma-Manacor al seu pas
per Llucmajor, per tal que la ciutat no quedi aillada ni perju-
dicada pel que fa a la seva vida comercial. Llompart també
proposa la unió de les carreteres d'Algaida amb la de Cam-
pos i la reforma de les de s'Aranjassa i Porreres, com a vies
alternatives per descongestionar el trànsit, a més de la pro-
moció del transport col.lectiu.

Es va aprovar una moció d'urgència presentada per
l'equip de govern, sobre la venda d'un solar en el Polígon in-
dustrial de son Noguera, per 8 mil ions de pessetes.

L'aprovació de subvencions per als clubs esportius dc
s'Arenal, CD Espanya i Bàsquet, varen ser molt discutits per
l'oposició, sobretot pel portantveu socialista, Antoni Gar-
cies, cl qual va manifestar el desacord amb la fórmula em-
prada per manca de transparència i pels criteris que se se-
gueixen a ¡'horade concedir aquestes subvencions. A més, cl
PSOE va presentar una moció sol.licitant la confecció d'un
reglament que reguli la concessió de subvencions, que tam-
bé va ser rcbutjada per la majoria municipal.

Un altre assumpte important, aprovat per unanimitat i
amb felicitació de l'oposició, fou la subscripció d'un préstec
de 150 milions de pessetes, per a la construcció i equipa-
merit del nou Centre de Salut de s'Arenal, quantitat que scri
finançada totalment per la Conselleria de Sanitat.

Altres acords

- Convalidació de despeses per a equipament informMic
i factures endarrerides per un import de 10 milions.

- Aprovació del preu de recollida de residus sòlids urbans
per a 1998, amb mi preu total de 86 milions. Lluc Tonits va
especificar que això no significa un augment sobre la taxa de
recollida de fem.

- Fou aprovat per unanimitat la subhasta (Fun solar en la
urhanització dc sa Torre per tin preu inicial de 30 milions, so-
lar que ha obtengut l'Ajuntament a canvi (l'un deute amb el
promotor de la urban ització.

- Declarada d'interès municipal la nova Associació de
Persones Majors.

- Convocatória i bases per cobrir les segiients places: 1 dc
capatàs, I ajudam de jardiner, 8 peons, 2 sergent de la policia
local i 2 d'oficial de la policia.

- Subhasta d'efectes no ut i tzables.
- Pla d'Obres i Serveis per a 1999. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets
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El PSM adverteix Rabasco que
podria acabar als tribunals

Els nacionalistes aturen els pelts al tinent d'alcalde

Solidaritat amb el periodista Miguel Cardell
i les víctimes d'AS!

PSM-Llucmajor. Nota de premsa. 

La portaveu del PSM de Llucmajor, Joana Lluïsa Masca-
ró, va advertir el tinent de batle i delegat de l'alcaldia a s'Are-
nal, Joaquin Rabasco, que el seu partit el duria als tribunals si
repartia pamllets falsos amb el logotip dels nacionalistes.

L'advertència li va ser feta al líder d'ASI en el decurs del
darrer Plc Ordinari de l'Ajuntament de Llucmajor. Rabasco
havia anunciat la seva intenció de fer més còpies d'uns pant-
Bets que acompanyaven la imatge de Hitler amb uns comen-
taris xenòfobs contra els forasters i els logotips del PSM, el
PSOE i Esquerra Unida. El portaveu d'ASI amenaçava els re-
gidors de l'oposició amb traduir l'esmentat pamflet al castellà
i repartir-lo per s'Arenal per perjudicar la imatge dels partits
d'esquerra.

Aquesta actitud, qualificada de "miserable" per la regido-
ra nacionalista, li va suposar dures rèpliques dels portaveus
del PSOE i del PSM. El portaveu del PSOE, Antoni Garcias,
va dir que "no negaria" amb la fermesa que ho havia fet fins
aleshores que en Rabasco pogués esser l'autor dels pamilets
falsos contra eis partits d'esquerra. La regidora nacionalista,
Joana Mascaró, va recordar a Rabasco que el PSM ja havia
posat el cas en mans dels seus serveis jurídics i que si ASI co-
operava en la distribució dels calumniosos papers estarien
cometent un delicte. Els nacionalistes entenen que l'anònim
autor dels pamflets podria ser responsable de calúmnies i
d'apropiació indeguda de la imatge del partit.

Davant la ferma actitud dels portaveus de l'oposició, en
Rabasco va canviar d'actitud i va dir clue ell no havia volgut
donar a entendre que darrera els pamflets hi hagués els partits
de l'oposició, excuses que varen ser rebutjades pels regidors
del PSM que l'escoltaven.

El PSM de Llucmajor inseriu la manipulació dels pam-
Ilets falsos feta per Rabasco durant el plenari en l'escalada de
violència verbal i institucional clue du a terme l'equip de go-
vern de l'Ajuntament de Llucmajor contra l'oposició. El PSM
de Llucmajor responsabilitza el batle de les actuacions del seu
delegat a s'Arenal i vol recordar la trajectòria de Rabasco
com a major calumniador del ternie i alhora sòlid puntal cle la
majoria que sosté en Gaspar Oliver.

Igualment els nacionalistes han demanat al batle que
pedeixi clue es repetesquin fets com els succdts el mes passat,
en què un policia local va haver de fer de portador d'uns es-
crits increïblement insultants contra el periodista i coliabo-
rador de Llucmajor de pinte en ample. Les explicacions del
bade Oliver, que va comparar 	 clue féu Rabasco de la po-
licia local amb les telefonades particulars que fan alguns fun-
cionaris i politics des dels telèfons de la institució, han estat
també criticades amb duresa pel PSM.

L'agrupació nacionalista ha expressat la seva soliclaritat
amb Miguel Cardell i amb les abres victimes de les calúmnies
de Rabasco i de la violencia legal de les institucions contro-
lades pel PP.

Resultats llucmajorers a
les Primàries del PSOE

A les eleccions Primaries del PSOE per encapçalar
l'any que ve la candidatura a la presidencia del Govern
balear, celebrades el 27 de juny, l'Agrupació Socialista
de Llucmajor va obtenir els resultats següents:
Francesc Antich: 132 vots.
Andreu Crespí: 26 vots.

El total de vots va ser de 158, cl' un total de 274 cen-
sats, això suposa el 57'6% dels votants afiliats. •

El PSM comença a
preparar les eleccions

Els nacionalistes presentaren la comissió política
que prepararò el programa i la candidatura

Els militants i un grup de simpatitzants del PSM ce-
lebraren un sopar de companyonia en un restaurant de
Llucmajor per donar el tret de sortida de la precampan-
ya electoral de 1999. Les tasques de con fcceió del pro-
grama i d'elaboració de la candidatura han quedat en
mans d'una comissió política elegida les darreres set-
manes entre els militants del PSM de Llucmajor i
s'Arenal, que ha començat a funcionar a partir del mes
de juliol.

En el decurs del sopar hi varen intervenir els regi-
dors Antoni Llompart i Joana Lluïsa Mascaró, així com
el diputat i conseller dc cultura del Conseil Insular, Da-
mia Pons. Tots varen fer incidencia en la necessitat que
tenen avui els nacionalistes progessistes d'estar prepa-
rats per governar les institucions locals i autonòmiques,
ateses les bones perspectives que s'auguren per al PSM.
Els regidors de Llucmajor criticaren el desgovern i les
maneres poc democratiques del PP i ASI a l'Ajunta-
ment, mentre clue Damia Pons valora positivament el
Pacte de Progrès que governa al Conseil Insular, mal-
grat les limitacions i els defectes de funcionament que
pateix i definí Pere Sampol com el politic files preparat
i il.lusionat per ser el president de les Balears.

Finalment, també es varen recollir al.legacions indi-
viduals contra el traçat de l'autopista que, segons el
projecte del Govern, travessa cl nostre terme i es men-
ja una gran quantitat de territori, i que constitueix un
dels principals punts de discrepancia del PSM amb la
política urbanística i de transports del PP. •   
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L'Ajuntament de Llucmajor
incorpora tres noves

màquines d'escombrar
L'Ajuntament de Llucmajor ha comprat tres noves ma-

quines d'escombrar per posar-les al servei de la neteja del
municipi. En principi, una de les maquines quedarà a
s'Arenal, reforçant la tasca que ja desenvolupaven dues
maquines d'aquest tipus incorporades anys enrere; una al-
tra sera per a la ciutat de Llucmajor, i la tercera es destinara
a la neteja de Badies i les urbanitzacions dels voltants.

L'Ajuntament de Llucmajor inaugura així el projecte
de millora del servei de neteja de tot el inunicipi, en el qual
inclou l'adquisició de nova maquinaria dins el proper exer-
cici econOmic. •

Catalina Mir torna
de les missions de

la República Dominicana
Dia 30 de juny va tornar a Llucmajor la missionera se-

glar Catalina Mir Salva, després d'una estada de 21 mesos
a la zona de La Altagracia, de la República Dominicana, en
plena mar de les Antilles. Catalina Mir hi ha desenvolupat
una intensa tasca social al barri marginal de La Mina, jun-
tament ant) una altra al.lota i un matrimoni catalans, i en
col.laboració amb els missioners dels Sagrats Cors.

Aquesta estada missionera a Santo Domingo es la se-
gona experiencia viscuda per Catalina Mir en el camp de la
cooperació social en el si de l'església, ja que per l'agost de
1995 va participar en una missió al Burundi per espai de 10
mesos. En aquella ocasió, el retorn de Catalina Mir es va
precipitar a causa de la conflictiva situació del país Arica
on desenvolupaven la seva labor. la qual cosa va oblig,ar a
desmantellar la missió i a abandonar un Burundi en plena
guerra i amb faccions hostils a les missions estrangeres.

Ara, Catalina Mr, després d'un temps de vacances, es
reincorporara a la seva feina de mestra en un col.legi de
Palma. •

Tomeu Sbert finalista
del "Premi Reina Amalia"

de poesia
En el darrer concurs de poesía "Reina Amalia" de Pal-

ma, que coordina el conegut poeta Esteban Pisón, fou film-
lista el nostre collaborator Tomeu Sbert, el qual se li
entrega d'un diploma. El guanyador va ser l'escriptor i pe-
riodista Rubén Avila. •

Descans de pintors-es de Llu-major i s'Arenal a la 2a
Trabada Internacional de Pintura organitzat per ADEBA
(Associació de Belles Ails) a S Hart del Rei (Palma) el
passat 28 de juny. •



Matas inaugurà la tercera
Associació de Gent Major

A.T.

El president del Govern Balear, Jaunie Matas, va inau-
gurar el passat dia 18 de juny, el local de l'Associació de
Persones Majors de Llucmajor, al carrer de l'Esplai.
Aquesta agrupació, amb 200 socis abans de començar, es
Ia tercera associació dc gent gran a Llucmajor. Els direc-
tius dels altres dos clubs i de S'Arenal assistiren a l'acte,
així com el baile Gaspar Oliver i Antoni Contestí, gerent
de l'Institut Balear d'Afers Socials.

El president de la nova associació, Joan Mora, va agrair
la presencia de Jaume Matas, el quel es va congratular
amb la creació de l'entitat i va animar tots els socis a rea-
litzar tot tipus d'activitats. •

Concurs de flors i plantes
a l'Associació de
la Tercera Edat

Dies passats es va celebrar el tradicional concurs de
Flors i Plantes organitzat per l'Associació de la Tercera
Edat de Llucmajor.

El jurat qualificador, presidit per la Regidora de Cultu-
ra i Educació, Antònia Sufier va atorgar els premis se-
güents:
Roses
1r: Irene Cardona, 2n: Olegaria Cardona i 3r: Catalina Ni-
colau.
Poncelles
1r: Catalina Vic, 2n i 3r: Maria Roca.
Hors varies
Ir: Margalida Llorens, 2n: Jeamia Sastre i 3r: Catalina
Vic.
Cossiols
1r: Margalida Coll, 2n: Margalida Rossell i 3r: Beatriu Co-

Composició
1r: Margalida Coll, 2n: Bcatriu Colom i 3r: Francisca Puig-
server.

Cactus
Ir i 2n: Francisca Bibiloni, 3r: Olegaria Cardona.
Bonsai
I r: Damia, 2n: Toni Vaguer, 3r: Xavier. •

Maria Ballester Gornals
pregonera de s'Estanyol

Sbert

Amb motiu del començament de les Festes de Sant Pe-
re a S'Estanyol, tingué floc un acte cultural, amb inaugu-
ració d'una exposició de fotografía, i lectura del pregó de
festes a càrrec de María Ballester Gornals, la qual disserta
sobre el tema "Cabrera, Patrimoni des Migjorn". Oferim
fotografia de la presidencia. •
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S'Arenal
Festes de Sant Cristòfol

Tomeu Sbert (Text i fotos)

Un any más en aquest calorós
mes de juliol han arribat les tradicio-
nals Festes populars de Sant Critõ-
fol. Un atractiu programa a la vista.
Tot va començar el divendres, dia 3,
amb el pregó, a l'esglesia parroquial,
si bá abans varen tenir Hoc algunes
jornades de pesca, sota l'organitza-
ció del club "Es Cap-Roig".

Un detail simpútic va ser la loca-
lització de la bandera de la festa da-
munt del centenari i petit campanar
de l'amiga Capella, amb recitació de
l'al.lusiva composició poètica de
Maria A. Salvà.

A la Plaça Major, dia 5, la V Tro-
bada de Cases Regionals, amb re-
presentació d'Andalusia, Galícia,
Aragó, Castella, Lid), Extremadura,
Múrcia i representació, naturalment,
illenca. Tot amb cançons i balls re-

gionals.
Diumenge dia 5, celebració del

XXVI Torneig de Petanca, organit-
zat pel Club son Verí. El mateix dia,
també torneig de futbol sala i, el ves-
pre, Concurs Pop-Roc, a la Plaça
Major.

Tambe hem de destacar el "I Fes-
tival de Ball de Saló", dimarts dia 7.

I dia 9, nit espanyola, amb cl "I
Certamen Ciutat de Llucmajor de
Cante Flamenco" on poden partici-
par tots els artistes professionals i
aficionats que ho desitgin. Amh l'ac-
tuació estel.lar de Rocío del Alba i
com a artista convidada, Isabel de
Palma. Aquí també s'hi inclou un
concurs de pasdobles.

Divendres, dia 10 "Revetla Ma-
I I orquina" i escenificació de la
comèdia "Festa Major a son Tafa-
rra", a cürrec del grup "Picadís-Tea-
tre". Al dia següent, festa de la Gent

Major, berbena, tir al plat, tennis, ac-
te religiós , ginkana, entrega de tro-
feus...

I arribam a diumenge dia 12, en
què tenim la "II Trobada de motos i
cotxes antics", organitzada per un
club de recent fundació, process&
concert musical, concurs de karao-
ke, acte religiós i a les 24 h. castell
de foes artificials.

Tambe en aquests dies hi ha con-
cursos de dibuix, festa infantil a la
Plaça Reina M. Cristina, fútbol i al-
tres esports.

Aquest programa de festes ás pa-
trocinat per l'Ajuntament de Lluc-
major, amb col.laboracions de cases
comercials.



Presentació, a s'Arenal, del dossier per organitzar
el campionat del món de ciclisme 2001.

Panoreaniea de la platfa de s'Arenal de Llucmajor, enguany.

celles.
- Vocals: M. Ribot, E. González,
Miguel A. Villalonga, M. Real,
A. Roses, G. Rosselló i F. Villa-
longa.

Ha causat sorpesa la caigu-
da de la junta directiva del secre-
tari Pep Salas i del vocal de pes-
ca Andreu Frontera. Continua
com a Capita de port, Joan
Valles del Pino.

Noticies breus

- La temporada turística
pinta be i pot resultar un estiu tan
bo com l'any passat ja que la
majoria d'establiments hotelers
tenen tots els Hits ocupats.

- L'associació d'hotelers va
organitzar una demostració de
Bufets de Cuina mallorquina, un
sistema avui molt habitual del
servei de menjador a l'hostale-
ria.
- Les vies públiques de s'Arenal-

Llucmajor estan més ben netejades
que mai. És una passa important dins
la necessitat de donar una bona imat-
ge a qui ens visita.

- El "Personatge de l'any", elegit
mitjançant vots Inures, emplcant uns
cupons a la revista "S'Unió de
s'Arenal" acaba dia 1 d'aquest mes
de juliol. En el moment de redactar
aquesta informació la llista va en-
capçalada per Jordi Perelló, seguit
de Miguel Vidal, Antoni Tomas, Ra-

fel Gómez, Pep Coll, Sor Catali-
na Bosch, Joan Ferré, Sebastiana
Sales i Tia Vallespir.

- Continuen els contactes
directes entre l'Associació d'ho-
telers i la Unió Ciclista Interna-
cional, amb seu a Lausanne, per
aconseguir que es disputi a Ma-
llorca cl campionat del ink de
ciclisme en carretera l'any 2001,
amb part de l'itinerari a s'Are-
nal. Les ciutats de Montreal i
Lisboa són forts optants, també a
aquesta organització.

- Damia Frau Pujol, delegat
a Balears de la firma Ricard, bon
amic de s'Arenal, ens deixa per
sempre. Que descansi en pau.

- Des de s'Arenal, la nostra
sincera felicitació a Antoni Va-
dell, recentment ordenat sacer-
dot. Enhorabona.

- Bones vacances, amics! •

Institut

- Hem de dir que l'acte inaugural
de les obres del nou Institut de
s'Arenal va ser presidit pel Conseller
d'educació del Govern Balear, Ma-
nuel Ferrer, juntament amb el batte
Gaspar Oliver i altres autoritats.

L'Ajuntament ha aportat un so-
lar de 10.500 m2, projecte tècnic i
instal.lació d'aigües potables i resi-
duals i energia elèctrica. Per part de
Ia Conselleria d'Educació, es pagara

en tres anualitats els 458 mi lions de
pessetes que és el que costara
li tilt.

Nova junta del CNA

És aquesta:
- President: Joan Vich Llompart.
- Vice-president: Antoni Galmes Ca-

- Secretari: Santiago Fiol Amengual.
- Tresorer: Joan Julia Ramis.
- Comodor: Jordi Granados Auma-



OPT-ICA FLORIDA
"AM:fe:MS

OPTICA FLORIDA

DUES OFERTES:

AMB LA COMPRA D'UNES ULLERES
GRADUADES N'HI REGALAM
UNES ALTRES DE SOL
IAMBE GRADUADES

I ULLERA DE SOL GRADUADA
COMPLETA NOMÉS PER

V.M;')%:,Ì (Z)



COSMETICA

PERFUMERIA

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona
Cursos de Brodats Artesans

C/. Major, 107 - Tel. 72 07 34 - Llucmajor

1-LLENCERIA

004

\tiCitZ4
	 MERCERIA

LOCAL

El Polígon de Son Noguera,
en el darrer tram

Les previsions municipals xifren unes 200 empreses definitivament installades

Francesc Verdera
Foto: C. .Ju lià

- L'Ajuntament de Llucmajor ha culminat amb exit la
primera fase de construcció del Polígon de son Noguera i
posa en marxa la segona fase, tal com es va aprovar al pic -
nan i extraordinari celebrat cl 15 de maig.

El Polígon de son Noguera va ser projectat inicialment
per ser construft en una sola fase, pea:, la conjuntura econó-
mica del moment (crítics anys 92-93 des del punt de vista
econòmic) aconsella la construcció en dues fases. Així ho
varen entendre el consorci Gestur i l'Ajuntament de Lluc-
major, entitats encarregades de dur endavant el projecte.
Els terrenys del Polígon, 344.000 metres quadrats, foren
comprats per l'Ajuntament, uns amb doblers, altres amb
dret a solars i uns tercers amb fórmula mixta, doblers i so-
lars.

A la primera fase, que afectava 178.000 metres qua-
drats, l'Ajuntament se queda amb set mil metres quadrats
d'equipament comercial i equipament social i les cases de
la possessió, una zona esportiva, una zona verda, solars per
pagar als propietaris dels terrenys i solars per vendre
(18.000 metres quadrats).

Ara, vist que tots els solars de l'Ajuntament s'han ve-
nut o tenen comprador amb oferta presentada al Consisto-
ri, es posa en marxa la segona fase, que suposa per a
l'Ajuntament la propietat d'una ultra zona verda, 15.000
metres quadrats en solars per vendre, més una zona d'equi-
paments on s'ubica el safareig de regulació d'aigua i altres
serveis.

Segons resa el text del Pla General, el Polígon no sols
es defineix com a industrial, sinó d'activitats múltiples, la

qual cosa inclou la possibilitat que s'hi
instal.lin tant edificis d'oficines com
una empresa de telecomunicacions, un
restaurant o una empresa d'imatge.

La segona fase afecta 166.000
metres quadrats, i una vegada comple-
tada, el Polígon de son Noguera
comptarà amb un total de 344.000 me-
tres quadrats, dels quals 233.000 co-
rrespondran a solars industrials,
11.370 a solars comercials, 4.000 a
equipament comercial, 6.800 a zona
esportiva, 2.800 a serveis d'infrastruc-
tura, 37.000 a zones verdes i 49.000
metres quadrats a vials.

Pel que fa a les empreses que ja
han decidit d'instal.lar-se al Polígon
de son Noguera, podem trobar des de
la companyia aeira Air Europa fins a
varies empreses de materials de cons-
trucció, de ciment i formigó, d'hiver-
natge d'embarcacions, de productes
gunnies, d'impressió sobre tela, d'ali-

mentació, de jardineria, de construcció naval, etc... També
hi ha una empresa que ha adquirit solars per venclre'ls una
vegada constrifides les corresponents naus, es a clir, "claus
en ma", a d'altres empreses.

En aquests moments, els preus clefs solars de son No-
guera són inferiors als de la resta de polígons industrials,
no solamcnt a Palma sinó als d'Inca, Marratxí i Manacor.
Aquesta circumstancia, afegint la bona ubicació dels te-
rrenys, ha possibilitat que avui el Polígon sigui una realitat.

L'equip de Govern municipal preveu una xi fra de 200
empreses finalment installades al Polígon de son Noguera,
la qual cosa suposara un focus econòmic importantíssim
per al municipi lluemajorer i per a tota la comarca de Mig-
jorn. •



Grup de Percussió B

Coral bilántil

LOCAL

Concert de fi de curs de l'Associació
Amics de la Música

Joan Salva CaIdés
Fotos: C. Julia

El dia 21 de juny passat tin-
gué Hoc a l'església de sant Bo-
navcntura cl tradicional concert
de fi de curs de totes les agrupa-
cions musicals que integren l'es-
cola de música de l'Associació
Amics de la Música dc Llucma-
jor. Un cop mós la pròpia supera-
ció dels objectius musicals de les
distintes agrupacions que actual-
ment funcionen dins l'escola va
ser a I 'abast d'un públic entu-
siasmat amb totes les manifesta-
cions que ens ofertaren. El Con-
vent, ple de gom a gom, va ser
protagonista, de bell nou, d'un
gran concert que esdevingué la
prova unívoca de la qualitat mu-
sical que aquesta Associació ha
aconseguit arrelar dins la nostra
Ciutat. Es feina de tots continuar
aquest camí de cultura musical
del (Rial havia estat ode el nostre po-
ble durant molts anys.

El rcpertori que els directors de
cada agrupació havien preparat, a
mes d'oferir una selecció variada de
música entre peces clàssiques,
folklòriques o de recreació artís-
tica, va situar el llistó molt alt,
cosa que constitueix una prova
certa del grau dc maduresa i es-
ION creixent d'aquells joves que
des dc nins han evolucionat clins
l'escola. Ells són l'escola de nni-
sica. Endavant!, idõ, en la vostra
tasca.

Les agrupacions actuants fo-
ren les següents:

EL GRUP DE PERCUSSIÓ,
de tres ni yells. Interpretaren Plou
i fa sol, cargol treu banya, santa
Lucia, the High School Cadets,
Carmelo, oh! Susanna, Happy
Mallets i a la samba. El seu di-
rector: Vicenç Fontelles.

LA CORAL INFANTIL, es-
plendorosa i riallera, gaudí de la
simpatia del públic. Són les pri-
meres passes musicals dels petits
i petites. El seu repertori era en-
grescador: caneé de la .flor ro-
maniai, la bella i la bèstia i
(raciest estiu. Aquesta darrera va

ser una divertida composició prOpia
en la qual l'autora i directora, n'Es-
perança Rosselló, ens va obsequiar a
tots i que els nins i nines de la coral
s'ho passaren i nés be.

GRUP DE CANT CORAL. Les
joves promeses musicals de l'escola,

ja alumnes del Conservatori i bon
exemple dels fruits que l'escola esti
donant dia a dia, curs rere curs, ens
obsequiaren amh dues acurades pe-
ces, on les distintes veils posaren de
manifest rah ni veil aconseguit per
aquest grup, a qui desitjam continuï-



Orquestra de Cambra

Coral Antics de la Música i Conjunt Instrumental!!

tat. Interpretaren: Bella de vós
som amorós i ton pare no té nas.
El director del grup: Sebastià
Melià.

ORQUESTRA DE CAM-
BRA. Aquesta es l'agrupació
que més intervencions fora ha fe-
tes. Des del Conservatori de Ta-
rragona fins a les altres illes ger-
manes. A darreries de maig ha-
via actuat al claustre dels Domf-
nics, a Pollença. Ens va interpre-
tar Serenata per a cordes, de R.
Washburn. El seu director: Fe-
rran Vaguer.

CONJUNTS INSTRUMEN-
TALS. Actualment funcionen
dos nivells de conjunts instru-
mentals. Les seves magnifiques
actuacions són la mostra de la
preparació dels joves músics al
llarg del curs. Ens feren gaudir
vibrant amb la seva música in-
terpretant When the saints go
marching in, una marxa militar i
the pink panther

Per acabar l'extraordinari
concert no hi mancà la pinzella-
da definitiva que arrodoneix una
obra d'art. La magnificencia
d'una interpretació on tots els
seus experts components hi po-
saren el seu entusiasme. No sem-
pre a la nostra ciutat de Llucma-
jor s'han pogudes escoltar vi-
brants i cncisadors fragments
musicals com Va penseim, de
Nabucco. Obra identificada de
plenament amb la reconstrucció
de la pàtria italiana sota el domi-
ni austríac. La Coral Amics de
Ia Música i el Conjunt Instru-
mental II posaren les veus i no-
tes musicals del Va penseiro de
Verdi a l'abast de tots els assis-
tents que ho agraïren amb un
Ilarg i emotiu aplaudiment.

Per molts d'anys! •

expert
ELÈCTRICA

a;b1....fa:41

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)



"Printer curs" amb in Usica de Delibes

LOCAL

El passat dia 19 de juny es va celebrar el VI Festival
de final de curs de l'Escola de Dansa de Llucmajor al
Teatre Recreatiu.

Com cada any, després del festival la directora de
l'escola, Paloma Dopico està molt orgullosa del treball
que realitzen les alumnes. Creu que les petites són molt
aplicades, les de 9-1 1 anys són les que prometen niés i
les majors destaquen per l'esforg, serietat i continuïtat.
Gràcies a tot això s'han pogut realitzar vuit actuacions
Ilargues en grups i també una actuació individual de
Margalida Catany i un Pas a dos amb na Francesca Ga-
rau i José Cabrera, alunme de 6e de Conservatori, al
qual na Paloma li agraeix l'apreci que ell li demostra
collaborant al festival.

La novetat per al curs vinent és que s'iniciarà a l'Es-
cola un curs de Dansa Contemporània a càrrec de na
Margalida Llobera professora del Centre "Sa Nau" de
Palma. Mentrestant na Paloma Dopico seguirà en la II-
nia clàssica. •

Festival de dansa
Coloma Julia

"Vals de les flors" and) mtísica de Suppé

"Pas a dos" amh música de Minkus.

"Contemporani" am!) in tísica de Mou staki
de Guatemala.

CALAIX DE SASTRE
• Compra i venda d'antiguitats • Restauració de mobles •

•De tot i més •

Carni de Son Oliver, 4 - S'Aranjassa (Palma)
Tels.: 971 742 533 - 909 716 881



Tomeu Gomila i Leo FernAndez,
mestres al Taller de Ball de Bot

Animat Fi de Curs i Bauxa al Passeig Jaume III

Guillem Oliver

El passat dia 21 de juny, a partir de les 7 de l'horabai-
xa, al Passeig Jaunie III, hi hagué, una gran festa de músi-
ca i ball de bot amb motiu del Fi de Curs del Taller de Ball
de Bot impartit al pati del Col.legi de Sant Bonaventura
(Ca' n Jaqueta), pels mestres en aquestes arts Tomeu Go-
mila i Leonor Fernàndez, els quals amb molt bon humor
ens conten quatre coses sobre el tema que ens ocupa aquest
espai.

En Tomeu es Municipal de professió i hallador per vo-
cació des de fa sis anys, i ensenya des del curs passat. Ell
mateix ens ho diu.

Els principis

Va aprendre a hallar amb en Joan Gelabert, el nebot de
mestre Tomeu Bergas, el qual va ser l'introductor a Lluc-
major d'un estil molt fi de ball mallorquí. Amb aquesta ba-
se i amb moltes ganes de hallar i aprendre mes va anar amb
balladors de S'Arenal, Ses Cadenes i Ciutat a través de
l'Associació de Festa patrocinada pel CIM. I de llavors
ençà ha ballat amb els Joves Balladors i tots els grups que
ha feta coneixença.

El ball evoluciona

Després va anar amb l'Agrupació Sa Torre de Mana-
cor, fent el que denominen "ball de pages". Això sí, ell en-
ten que hi ha gran diferencia en les formes i per aixe, dis-
tingeix l'anomenat de pages endemés del "ball de hot"
pròpiament dit i el "ball de mostra" que és el que es fa ves-
tits amb les indumentaries típiques; es una Mstima que les
agrupacions que es formen actualment totes són de ball de
bot i darrerament es perd un poc la representació de ball
"de mostra" que es el més attractiu per esser observat per un
públic, ara bé, molta de gent el que vol és participar i sen-
se fer compostures ni mudar-se. Molts de joves i no tan jo-

ves aquests anys passats i cada dia in& vo-
len poder afegir-se a qualsevol rotlo on hi
hagi ball i, per això s'aprenen uns punts
diem-ne "estandaritzats" que no tenen ne-
cessitat d'haver compost prèviament una
coreografia. En Tomeu esta d'acord anib
una coreografia evolutiva i que se pot fer al
moment de forma espontitnia si se domina
el ball de bot.

Es precisa la investigació

Estan molt en contacte amb el Centre de
Recerca Histèrico-Musical de Sineu, i aim)
els dóna amplis coneixements de les arrels
i els fa més àgils per anar mes endavant
amb l'aplicació del ball i les seves formes.
Les modes canvien i amb elles les músi-
ques i els balls; sense perdre de vista el que
han estat les més antigues peces musicals

ballables i els primers balls composts que tenim notícia hi
ha gent que evoluciona i va creant noves formes; hem de
pensar que hi ha hagut un llarg període de temps en que
sols hi havia tres jotes, s'emprava la música d'elles i es
canviava les lletres; les mateixes que durant molt de temps
es ballaven de forma similar, realment tenen una estructu-
ra molt diferent. Ara la gent va tenint coneixement de mol-
tes diferents jotes, boleros, mateixes... no només es can-
viar-los la lletra. Volen intensificar la propagació del "fan-
dango" i aprenir-ne de nous. Volen que la gent aprengui a
ballar i que hi posin "sentiment", el ball mallorquí es per
esser "sentit", al cap i a la fi com tots els halls són una for-
ma de festeig, una forma de tenir uns primers contactes en-
tre la parella, de gests, ullades, insinuacions.... i, les modes
de fa cent anys, repeteixen, no eren evidentment les d'ara.

Festa de Fi de Curs

Amb una gran participació d'alumnes, segons en To-
meu, bastants aprenents i l'assistència de molta de gent
d'altres indrets es va fer una ballada on tothom hi va fer cl
que va sebre. Es varen repartir certificacions  d'assistència
al Taller, hi va haver menjua i begudes i s'organitza un H
de festa en companyonia.

Els grups musicals

La música va ser a càrrec del grup llucmajorer "Capo-
corb" i després el grup "Xaloc" que actualment es un dels
millors grups de música mallorquina que hi ha. Les guita-
rres, guitarrons, violins, flabiols i instruments de percussió
no deixaren de sonar fins ben entrada la nit. Va ser una ve-
tlada molt agradable per als qui els agrada escoltai -, encara
que no ballin, j, que si no ballen es perquè no volen, ja que
en Tomeu està preparat per ensenyar-nos a tots.

Esperem que el curs que ve tenguem temps i humor per
aprendre a ballar així com ara s'usa. Per provar-ho que no
es perdi! •
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<>Quatre mots
Joan Mora, president de l'Associació

de Persones Majors
Coloma

Per que aquesta nova associació?
Jo vaig plantejar aquesta mateixa

pregunta quan em varen convidar per
Trainor part d'una gestora i em varen
contestar que a Llucmajor hi podia ha-
ver sis associacions. Que n' hi havia
dues a Llucmajor, dues a S'Arenal i
que hi havia un espai buit sense cobrir.

Pel fet d' haver estat un parell
d'anys a la Delegació del Govern em
vaig encarregar dels papers i una cosa
va dur l'altra perquè fos cl president;
pea) jo no vaig ser el promotor.

Corre el rumor que aquesta sera
Passociació dels rics. Es cert?

A mi ho han dit; no és la prime-
ra vegada que ho sent. Ara el president
som jo i no som ric. Bé som el més ric
del món perquè em conform amb el
que tem. El que pue dir és que a l'as-
sociació hi esta convidat tothom i tothom sera ben arrihat.
Ara mateix ja hi ha gent rica i gent pobra; no marginarem
ningú en absolut ni hi haura preferencics.

També s'ha dit que en acabar el nou Centre de Can
Clar, aquesta i les altres associacions passaran alla.
Sera així?

Jo no ho sé hen he com sera això. El que crec es que
quan el Centre estara Ici, d'aquí devers un any i mig, el qui
es voldra integrar alla ho podrà ter. Hi haura una Junta di-
rectiva que no dependrà dels socis, sinó del Govern Bale-

At AR
••*•••••••••*W.AMAANN"

Industries Semar, s.a

lomàs Moserrat, O -
Tel. 66 01 57- fox: 66 29 el (LLUCMAJOR)

ar, i totes les associacions que s'hi voldran integral ho po-
dran fer; perõ si poden subsistir pel seu compte no hi haura
necessitat d' integrar-s' hi. Es evident que si hi ha un centre
oficial els limitaran les subvencions.

Quines activitats promoura l'Associació de Persones
Majors de 1,1ucmajor?

Pei setembre organitzarem el curs i farem totes les ac-
tivitats que poguem fer: pintura, ceràmica, macramé, punt
mallorquí.

Sempre que es puguin realitzar dins el centre i sempre
que ens ajudin a poder-les dur endavant. •

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



PLANS
de PENSIONS
"SA NOSTRA"

La seva resposta, en bones mans

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

Concentració
contra l'autopista

i en favor d'un
transport àgil

i segur

La plataforma antiautopista va fer
públiques les seves reivindicacions en
una concentració informal reunida da-
vant la creu del camí de sa Torre. L'ac-
te va tenir lloc el passat dijous, dia 2, a
les ii del matí. L'acte tenia per lema,
"en favor d'unes comunicacions ügils i
segures: tots contra l'autopista".

Els presents eren representants de la
Unió de Pagesos, de l'Associació de
Comerciants i d'altres grups d'empre-
saris i propietaris afectats, així com de grups ecologistes, al-
ternatius i partits politics que donen suport a  les reivindica-
cions de la Plataforma. La convocatória tenia per objecte de-
nunciar els efectes que la construcció tendrà sobre la ciutat
i el terme de Llucmajor: aïllament, pèrdua de pes específic
com a nucli urbà, decadencia comercial, despersonalitza-
ció, destrucció del paisatge i de terres de cultiu, destrucció
de valuosos espais rurals, augment de l'urbanisme incon-
trolat, satel.lització respecte de Palma, pèrdua de qualitat de
vida, disminució del nostre atractiu turístic i augment de la
mortalitat derivada dels accidents de trànsit.

L'alternativa proposada pel col.lectiu antiautopista re-
clamen inversions públiques en circumval.lacions de Lluc-
major mes acostades al nucli urbi de la vila i amb un únic
carril per sentit, prioritat per al transport col.lectiu, millores
a la xarxa radial que comunica Llucmajor amb els nuclis de
població i Ics urbanitzacions dels voltants, una adequació
progressiva de la carretera de s'Arenal a les noves necessi-
tats de transport, la millora de les carreteres de s'Aranjassa
i Porreres per afavorir la dispersió del transit, la construcció
d'una xarxa de carrils-bici i descentralització dels  serveis
per evitar viatges a Palma per gestions burocràtiques. Tam-
be demana que les obres viàries que es duguin a terme prio-
ritzin el respecte al paisatge i el medi ambient, evitin al Illà-

xim el consum de territori i, sobretot, que els criteris de
fluklesa i seguretat del trànsit vagin per davant del criteri de
velocitat.

Al parer dels reunits, es necessari destruir la falsa asso-
ciació que existeix entre els següents parells d'idees. Fltif-
desa i velocitat "dos conceptes distints i, sovint, antagò-
nics". Autopistes i seguretat: "la geometria, cl traçat de les
noves carreteres i de les vies rApides que construeix el Go-
vern Balear afavoreixen la velocitat i els impactes amb ele-
ments rígids i, per tant, la mortalitat derivada ciels acci-
dents". Amplada de la via i capacitat de la via: "les vies am-
pies no són necessAriament les riles capaces, de fet solen ser-
ho menys que les estretes atès que afavoreixen velocitats ex-
cessives que limiten molt la capacitat de la via i acaben pro-
vocant col.lissions o embotellaments que collapsen el sis-
tema".

La Plataforma ha convocat altres actes per a aquest mes
de juliol: una taula rodona al teatre Recreatiu, dia 7 de juliol;
presència als mercats dels divendres i concentracions festi-
ves. •
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Ho diu el diari
Pagesos presumptament assassins, alemanys
que juguen a guerra, estafadors detinguts,

pamflets i bregues a l'edat proyecta.

Maties Gardas

En veure la portada d'algun diari, qualque dia de matí
ja te'n dus un baticor. Com es ara quan veus a l' Ultima No-
ra titulars de Iletra grossa que espanten de valent: "Un pa-
yes de Llucmajor asesina a una mujer". Amb l'ai al cor en-
tram al quiosc, agafam el diari i , maldestrament, pagam les
cent vint-i-cinc pessetes. Mentre caminam pel carrer Ilegim
tot nerviosos la notícia: el crim degué ser comes ja fa
temps, la dissortada era de nom Angeles Arroyo (no la co-
neixem, no ens sona el nom: deu ser externa) i tenia una
hamburgueseria a Cala Major (Palma). El misted conti-
nua: no han trobat el cadàver i el cerquen per foravila amb
una excavadora i una màquina especial, també sabem que
hi ha un sospitós detingut, que tampoc no coneixem: An-
tonio S., d'una cinquantena d'anys, antic encarregat d'un
bar també a Cala Major. El tal Antonio, ja fa temps que no
despatxa begudes i , segons la premsa, "es el propietario de
una finca campestre situada en el término de Llucmajor, lu-
gar donde pasaba la mayor parte de su tiempo".

I on es aquesta "finca campestre"? Segons el Diario de
Mallorca, que va aribar un dia tard a la notícia -es a dir,
una eternitat- "en la zona del camí de sa Perdiueta". I per
on para aquesta perdiueta que ha donat nom a un camí ru-
ral Ilucmajorer? Jo no ho sé, pet -6 gràcies a la foto d'un

portell que du una rajoleta em faig a la idea que en realitat
volen dir a Son Perdiuet, la qual cosa ja em situa un poc
més dins la geografia

El que encara no he acabat d'aclarir es l'abast que té
avui l'expressió "un payes de Llucmajor". Es clar, quan ho
Ilegesc o ho sent me'n faig una idea que no es correspon
amb la dels periodistes. Tot deu ser que som tradicionalis-
ta en qüestió de nomenclatura.

Però no s'ha aclarit un crim i ja en tenim un altre en
portada a la mateixa Ultima Hora: "Intervenido un arsenal
utilizado para juegos de guerra en Llucmajor". Tornen les
bregues a pedrades pel Lloc Sagrat? Qualcú tenia una pa-
rada de cebes per tirar objectes dins Cas Coix? Res d'això:
"La Guardia Civil ha identificado a dos alemanes que or-
ganizaban guerrillas entre grupos de turistas:. "Varios
agentes se desplazaron a la zona del Puigderrós y cazaron
in fraganti a los organizadores y participantes. En total ha-
bía unos 40 turistas, la mayoria jóvenes de edades oscilan-
tes entre los 16 y 20 años". Es veu que la iniciativa turísti-
ca potser alguna cosa més- dels germinics no te enfront,
els mallorquins, basta que hi posent el territori.

De per la banda de s'Arenal, els diaris tornen a ressen-
yar més feina que ha hagut de fer la policia, ja que la Uni-
tat de Drogues i Crim Organitzat investiga un gestor no
col.legiat acusat d'embutxacar-se 800 mil pessetes, entre
d'altres estafes i enganys. I és que per la costa, la sang va
molt exaltada. Llegiu els diaris i ho veureu: al local de la
tercera edat de Badia Gran (sic) es gatinyen per un proble-
ma d'estatuts; els joves i els nins mateix es queixen
d'estar abandonats de la mii de Deu (quan, en realitat deuen
voler dir del batle. Ja ho va dir el 13on  Jesús: al Cesar etc.
etc.), i fins a la col.locació de la primera pedra de l'institut
de s'Arenal, pares, mares i aluinnes s'enfaden perquè no
els hi han convidat. Sort que al DM dominical tamhé sur-
ten reportatges de cases guapes coin la dels Marçals. El tí-
tol del text es d'antologia: "Llucmajor, cerca del mar".

Però no penseu que a la vila les aigües siguin més pkt-
cides, sobretot devers la Sala, on cada mes hi sol haver re-
bumbmi. Ja ho diu un comentari del Balears: "La crispació
pot ítica està a l'ordre del dia a Llucmajor. La guerra bruta
ja ha començat". La darrera malifeta es el painflet que
qualcn va repartir de nit amb el torrapipes ainh cara de
Hitler, una sotlama impresentable contra els "forasters" i
els falsos anagrames del PSM, EU i PSOE. Sort que a la
Ogina on s' in forma de tot ai x6 -per casual itat?- hi sun un
anunci pagat per la Casa de la Vila: "Ajuntament de Lluc-
major. Saluda a todos los visitantes de su municipio". Que
voleu que vos digui? Trob que fa be, el bade, de saludar els
externs. Almanco així saluda qualcú. •
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Cartes
L'educació, caire gairabé

oblidat pel nostre ajuntament
Tomàs Cantallops i Salvà
Comitè Local d'Unió Mallorquina. Llucmajor.

Quan des de les institucions no se sintonitza amb el que
la societal demana, és ben hora que en lacem una profunda
rellexió i que els representants politics que lawn responsa-
bilitats en aquesta parcel.la hi possin els mitjans materials i
humans que calguin per fer front i atendre les diferents pro-
blematiques que els hi plantejam diàriament o en cas con-
trari tenguin la valentia de renunciar a les responsabilitats.

Sabem que no es pot aconseguir, ni arribar a fer tot el
que voldríem i seria dessitjable, per() d'això a passar "olím-
picament" dels problemes que la tasca educativa comporta
(s'ha de tenir present que la LOGSE diu ben clar a l'expo-
sició de motius, que aquesta és una tasca de tots, pares,
alumnes, professors i institucions, aixf com de la societal en
general), hi ha molta diferencia.

Pel que sembla, els tres col.lectius primers i la societal
en general prenen part activa, dins cadascun dels seus am-
bits i en la mesura de les seves possibilitats, en aquesta tas-
ca, però no podem dir el mateix de les actuacions i les ac-
cions que es produeixen des de la institució maxima del
nostre municipi, es a dir, l'equip que governa a l'ajunta-
ment.

I, en especial, em refereixo als responsables directes del
tema educatiu a la Casa de la Vila (Sr. Batle i Regidora
d'Educació), i per provar-ho, una serie d'actuacions que

han let pensar que deu esser així:
- Durant gairebé set anys, el maxim responsable consis-

torial no havia tingut la "delicadesa" d'acostar-se i molt
menys entrar al nostre IES (amb més de 1400 alumnes del
nostre municipi i dels municipis dels voltants), i no es que
no hi hagin tingut vertaders problemes (unificació, massili-
cació, dispersió d'alumnat i professors en tres municipis di-
ferents (Llucmajor, Campos i Palma), mancança d'infraes-
tructures adequades i doblers per ler-los front, etc.

- En l'any de la unificació dels dos antics instituts, ni tan
sols va poder rebre, per escoltar-los, els representants dels
professors ni dels pares dels alumnes i a través de la se-
cretaria del Sr. Batle, cis comunicaren que no era problema
seu i que ja faria una telefonada (d'això se'n diu "viure de
ple" els problemes del poble).

- Després de moires accions (algunes imb molt de ressó
a la premsa i al carrer) de les associacions de pares i alum-
nes dels col.legis de S'Arenal i amb el suport de pares i
alumnes de l'IES Llucmajor, per demanar un Insti tut nou a
S'Arenal, quan es concedeix des de Madrid, tothom "puja al
carro i es penja la medalla", quan fa anys que hauria d'estar
fet i funcionant i fins alcshores no sabien ni volien saber
d'aquesta problematica.

- Si vos interessas el tema educatiu, ho viurieu niés
d'aprop i escoltant els vertaders patidors d'aquestes situa-
cions: professors, alumnes i pares, i encara que, per Ilei, te-
niu una regidora representant del Consistori en el Conseil

Escolar de l'IES, després de tres anys es pot dir, sense por
d'equivocar-se que "brilla per l'absència" i quan ho fa, o no
acaba mai les reunions o a les qüestions que se li plantegen
contesta amb un "no ho sé, ho he de demanar", quan és la
responsable del tema educatiu a la Casa de la Vila, i la im-
mensa majoria de vegades ni tan sols se n'ha rebut resposta
a les qiiestions que se li han plantejat.

- Altres temes com la problemàtica que han desenvolu-
pat persones externes a PIES, amb alumnes i professors,
rehabilitació i reestructuració dels Centres, Biblioteca Pú-
blica, Transports, etc. etc. ja vos en parlarem en properes in-
tervencions, tal com diuen als "culebrons" que no acaben
mai, continuara.... •

Divagacions d'un estanyoler
Que wink', ha estat expedientat i acusat de tots els de-

lictes de que una persona pot ser-ho, exceptuant d'haver
mort en Manolete a la plaça de Linares. I pentura de no ha-
ver participat en l'assassinat de Kennedy.

Rafel Sampol din que no ha assistit a la reunió. Herme-
negildo Reda diu que un macolí no pot aturar un tractor, no
obstant allega que no moura ni un dit ni per mi ni per nin-
gú; declara que dins la Junta directiva nomes hi ha una veil,
i que aquesta es la del president, els altres, a callar. Per que
deuen tenir la poltrona tan gelosa?

A. Martorell considera que tot allò que vagi en contra
dels components de la família Ramon-Clar, és valid. Que
dcuen haver let els "requetés"?

J. Mejer, d'una banda convida a Baltasar Ramon a les
noces del seu fill i de l'altra esta d'acord amb la seva ex-
pulsió del club. J. Llabres, als inicis professionals, demana
ajuda a Colonia Ramon per tal que intercedeixi davant del
coordinador medic del PAC de Llucmajor, aconseguint així
fer la majoria de substitucions, i al cap de poc temps accc-
deix al fet que l'esmentada Colonia sigui expulsada del club.
Nomenen socis de número a persones que, l'únic merit que
tenen es haver sol.licitat la compra d'una superfície d'aigua
mes enllà de rescullera, i a més, un Wells ha estat nomenat
directiu, "i dun una csponera de no miris prim...".

Entre aquests socis, anomenats "socis d'aigua", fins i tot
hi ha enginyers. Amb l'agreujament per als interessos
econòmics de l'entitat, que a l'hora de pagar el lloguer del
lloc d'amarrada, ho fan com a socis de número, i a niés dis-
fruten de 25 dies annals de dret d'explanada, que, en reali-
tat, haurien de pagar. •
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Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Foal)
Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Associació de la III Edat
de Badies

A. Salvà

Com a sods protectors i fundadors des de fa deu anys
volem aclarir les declaracions realitzades per Da. Maruja
Rotger, presidenta de la III Edat de Badies, terme de Lluc-
major, i ens basam principalment en les mentides i difama-
cions que ha divulgat durant tot aquest temps, es tan alt el
grau de falsedat que hem arribat a pensar que pot ser una
mentidera psicológica.

Per començar us diré que ella pensa que ha guanyat al-
guna cosa, però en realitat, només ha guanyat enemies, sim-
plement s'han aprovat uns estatuts amb 74 vots a favor seu,
no IOU com va declarar, i 9 en contra Lenient en compte que
els vots a favor han estat manipulats.

Considerant el procedir de D. Joan Matas, vicepresident
de la federació d'associacions de la III Edat, declaram que
el sistema de votacions seria personal en una reunió anterior
a la votació a quê varen assistir cine persones, entre elles el
Secretad, es va procedir a realitzar una votació a mò alçada
amb l'agreujant que si la persona nomenada per votar no es
trobava present el vot era substituït per qualsevol veïnat
que aixecós la inA, falsejant així el vot, cosa que, com tots
sabem va en contra de Pestat de dret. Volem aclarir aquest
let, abans que els existents estatuts s'aprovassin, amb cl Sr.
Matas per poder entrar al Club i després de la resistência de
Ia Sra. Maruja i la petició d'aclariment a aquest senyor,
aquest en va ometre l'opinió tot exposant excuses.

Amb referencia als ¡interiors estatuts, hem de dir que es
permetia d'acollir un nombre limitat de socis protectors i tot
i que els estatuts s'hagin modificat, nosaltres, socis protec-
tors, gaudim per Ilei dels mateixos drets que abans, l'únic
canvi és que ja s'ha cobert el nombre limit però ella comi-
nua lent socis segons vol. La Sra. Maruja Rotgcr durant un
temps va fomentar i va promocionar l'amistat amb nosaltres
perquè amb les nostres aportacions ajudàvem a sostenir
econòmicament el Club i el niés indignant, la seva pròpia
casa, però el que va ocórrer finalment va ser que, després de
cansar-nos d'aguantar les seves crítiques, insults i degrada-
cions, la vórem contradir i cl resultat va ser que li vàrem su-
posar ser "gent que ocupa un lloc en el Club i no deixa es-
pai a la resta", quan som realment els únics que hi anam i
que omplim el local entre setmana i col.laboram en totes les
activitats, com perruqueria, bingo, viatges i completar una
cistella de Nadal amb productes nostres durant tot l'any que
Ia senyora esmentada utilitza moltes vegades per al seu pro-
fit personal entre moltes altres. •

Clausura del curs de Tall
i Confecció

F. Noguera

- Després d'alguns anys de concedir-nos el pressupost
per a les classes de Tall i Confecció, hem acabat el curs
molt contentes i amb molta il.lusió, perquè anórem a visitar
la regidora de Cultura, Srta. Sur-1er i ens va donar tota classe
de facilitats, fou molt amable i ens va prometre que de part
seva faró tot el que sigui possible per tal que el proper curs

poguem continuar amb aquesta inodalitat, cosa que totes,
tant les de s'Arenal com les de Llucmajor, agrairíem.

Les senyores Inds joves que tenen fills, unes han confec-
cionat vestits de Primera Comunió, d'infants d'uê., distres-
ses... D'altres han contCccionat cortines i visillos, tot let a
mó i que no es podia comprar perquè es tracta de models
únics.

Totes les alumnes estam molt contentes del tracte de la
professora, que s'esforça perquè totes poguem confeccionar
allò que volguem, i si no en sabem, ens ajuda ¡nub molta pa-

iênc ia.
El darrer dia de classe, ens reunirem en un sopar de com-

panyonia i disfrutórein molt.
Esperam que, a qui pertoqui, ens concedeixi el proper

curs la subvenció necessória per continuar amb aquesta ac-
tivitat. Moltes gràcies. •

Sra. Directora de "Llucmajor de pinte en ample",
m'agradaria que publicóssin aquesta glosa que vaig fer en
agraïment a la festa que l'Associació de la Tercera Edat va
celebrar per als sods que feien les noces d'or d'enguany.

Som en Biel Garrover
per sa dona pad també
vos don grócies de bon cor
nomes pes cas que me féreu
essent externs m'admetéreu
això és d'un valor molt bo.

No som molt passejador
me diguéreu per favor
que anós a ses Bodes d'Or
vaig posar ses mil excuses
i haguessin estat perdudes
ens vàreu obrir el cor.

Era molt s'antiguitat
deu anys d'estar associat
no havíem trobat camí
però sou tan agradables
que no serveixen paraules
i glosant ara ho vul I dir.

Me n'hauria cmpcnedit
si aquest dia no hagués partit
m'ensenyàreu tantes coses
no valen pobres ni rics
per esser nobles i amics
i estimar ses bones coses.

Vos promet que l'any qui ve
si som viu, repetiré
pels qui me vénen darrera
es mateix cas els faré
d'enrera els mirare
donant-los sa calor nieva.

S'acabà, amb sa gran missa
que atropelli aquell q ni frissa
som l'amo d'un bon comeu
si algú no té companyia
s'amistat serveix de guia
per estar en gracia de Déu.

Molts d'anys de ses Noces d'Or •
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Carreteres, carreres
i transport públic

Un que escoltava.-

- El tema de l'autopista de Llevant pareix que va lligat
a les properes eleccions autonòmiques.

- I això, per què ho dius?
- Perquè quasi cada dia se'n parla als diaris.
- No, el que surt cada dia són els nombrosos accidents

de cotxes i joves morts a les carreteres de l'illa.
- Ve a ser el mateix, per la qual cosa els politics que go-

vernen diuen que la solució és fer noves autopistes, am-
ples, perquè no hi hagi tants d'accidents.

- Jo no dic que aquesta solució per reduir els accidents
no sigui bona, pea) no crec que sigui la millor, perquè
molts d'accidents que costen la vida a tants de joves són
produïts pel whisky, per les drogues i pel consum d'altres
substàncies perilloses.

- Sí, ara molts de joves, en lloc de fer les bauxes de cap
de setmana al seu poble, agafen el cotxe o la moto com si
los una joguina, i quail toquen les dotze de la nit ja van per
Ia carretera a més de cent per hora, com si fossin els sen-
yors d'aquest món...

- I quan tornen a ca seva, de matinada, encara van més
aviat, i no saben que a qualsevol revolt els espera la li de la
seva existència.

- De vegades pareix que se la cerquen...
- Bé, però el que jo volia cur és que el Govern balear té

molts de plans per resoldre en part el problema de l'aug-
ment del trànsit de les carreteres i per dins la ciutat.

- I quins són aquests plans?
- Ara volen fer aparcaments fora de Palma perquè els

cotxes que venen de la part forana no entrin clins ciutat.
- Ah sí? I després, què faran els propietaris dels cotxes,

aniran a peu a les seves feines?
- No, diuen que amb aquest pla hi entra un transport

grattift des d'aquests aparcaments al cen-
tre de Palma...
- Aquesta es bona! De manera que per a

qui té cotxe, tot seran facilitats, i en can-
vi, els pobres que no en tenen o que no
poden conduir, veuran augmentat el Bo-
nobús.

- Tu ho has dit, perquè avui en dia els que no tenen cot-
xe són quatre desgraciats.

- Si en té tothom, de cotxe...
- Saps què dic jo? Que aquest Govern autonòmic nos-

tre, en lloc de promocionar el transport col.lectiu, sembla
que ho fa ben a l'inrevés, encarir-lo i posar travetes i difi-
cultats.

- Ben cert, i en el cas de Llucmajor, cl transport públic
en lloc de donar facilitats als usuaris sembla que fa tot el
contrari, perquè el primer que va fer la nova companyia va
ser llevar tots els bancs i les cadires per tal que la gent ha-
gi d'esperar l'autocar de drets.

- Si al manco posàs una parada a la Plaça d'Espanya...
- Uep! això hauria de ser amb el permís de l'Ajunta-

ment, i a més, la plaça sempre és plena de cotxes...
- En sobren la meitat, perquè molts hi van per prendre

el cafè...
- I a s'Arenal no en parlem. Tenen una parada a la cos-

ta de Sant Cristòfol, i no s'hi atura mai, perquè sempre es
troba ocupada per altres vehicles, amb el consentiment de
Ia policia municipal.

- Allô que vos die: el transport públic per als quatre
desgraciats que no tenen cotxe... •

1LT
Instal•ladora Autoritzada núm. 375

Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitària

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 989/1705 70
Llucmajor

,Xerrades

N.I.F. B 07814650



Joan Gelabert Bergas, Joan Gelabert Font i Francisca Bergas.
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De noms j de Hoes 	(LIV)

Cugulutx de Can Jaqueta
C. Calviiio
F. Jaume
J. Jaume
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C.

Aquest mes seguim l'estudi to-
ponímic d'un dels gran establits de
Cugulutx, fou en el número 150 del
mes de novembre de 1994 quan fé-
rem part d'aquesta antiga possessió
Ilucmajorera. En aquella revista
ens dediciirem soiament ais petits

t4) establits, avui serà amb Cugulutx
de Can Jaqueta que ampliarem la
toponímia d'aquest redol.

Abans d'introduir-nos a la co-
neixença d'aquesta finca, férem
una mica d'història d'ella de la mú
del Doctor B. Font. En el segie XVI
la finca era propietat de la família
Sureda Sanglada que a la vegada
posseïa ;titres finques com, es Ver-
ger a Alaró, Alma//uix, Cuber i Tos-
sals Verds a Escoren, així com Par-
xipi:lag de Cabrera; al nostre terme

tenien les possessions de Cugulutx,
Bin ilegant, Raja' d'en Tauler, Ca-
pocorb Vell, s 'Estale/ia, Son Alberti,
Solleric, Guimara, i Val/gomera (H"

de Liucmajor, 1978, volum 111,
pitg.174). També sabem amb les
finques que confrontava: Cas Fra-
res, Son Taixaquet, i Bennoe. Com
podem deduir la terra estava en
mans d'unes determinades i poques

Actualment la finca és propietat
de la familia Cirera-Puig i volem
una vegada més donar-los grúcies
per haver-nos facilitat dur a terme
el present estudi toponímic.

Ara bé, els entrevistats són els
actuais majorals, l'amo en Joan
Gelabert Font nascut a Sineu el 15
de juliol de 1923 i la seva esposa
madó Francisca Bergas Carbonell,
nascuda a Maria de la Salut el dia
22 d'abril de 1927; també ha parti-
cipat en la present entrevista el seu
fill Joan, nascut a Llucmajor el dia
20 de juliol de 1962. A tots ells vo-
lem agrair i donar-los les gràcies
més cordials per l'amabilitat que
han tingut en tot moment amb no-
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TOPONIMIA
saltres.

Al Ilarg de totes les entrevistes a
Ia revista hem pogut constatar que
és molta la gent que valora i estima
les tradicions de la nostra pagesia, a
tots ells, als presents entrevistats i
als propietaris, així com als qui han
fet possible mes a mes, i any darre-
ra any, dur a terme aquest estudi,

Quan venguéreu a Cugulutx?
L'any 1971, abans estarem a Son

Fosquet des Fideuer. Quan vengué-
rem de Sineu anàrem a Son Velardell
i Ilavors al Pujol on hi estarem desset
anys i finalment a Son Hereu. A Son

Fosquet teníem quatre vaques i tru-
ges, però la feina ens guanyava. El
menjar de les vaques el féiem tot a la
seca.

Aquí al començ cada nies passa-
vem comptes, ens duien tot allò que
necessitàvem, arròs, fideus... nosal-
tres entrarem en paga. La feina aquí
era millor i en Hoc d'haver de fer fei-
na amh la bístia i com aquell que diu
menjar dins el carro, hi havia tractor i
això ens va anar molt hé.

Quins sementers de la finca són
els millors?

Els millors de tots són es Semen-
ter des Pinar, el de ses Figueres i es
de Can Bonjesiís, tots estan aferrats

un amb l'altre. En el de Can Bonjestis
hi ha ametlers i enguany hi hem sem-
brat blat i 11/(5, en cl de ses 1.7gueres
hi ha civada i en es Pinar ordi i Nat.
cada any canviam i solem rotar el ti-
pus de cereal. Un altre mig ho és es
Sementer dels Ametlers Vells, encara
que hi ha molta pedra i la terra es pri-
ma. Hem de dir que mai no hem ha-
gut de comprar gra per sembrar, la
finca sempre ha donat, no podem par-
lar d'anys dolents, solament uns de
més fluixos que els altres. Enguany
no és massa bo ja que a l'hora de fer-
se el sembrat va faltar l'aigua.

D'on vénen el nom dels semen-
ters i tanques?

El Sementer des Pinar perquè a la
part de damunt que pega amb Son An-
te//ii hi ha tota una zona de pinar, al la
hi ha una barraca que devia esser de
roter, die això perquè si fos de carbo-
ner hi hauria sitges i no n'hi hem vist
mai; quan la coberta de jasseres i
troncs va caure la taparem d'uralita.
En el Sementer dels Atnetlers Vells,
sabem que antigament n'hi havia; en
el Sementer de sa Bassa no hi ha cap
hassa pet-6 n'hi ha una que esta en-
dret d'ella; sa Tarim de s'Era hi ha-
via una era on hatien, però ja no hi
queda ni el rodo, però segons quins
anys el farratge ho indica. S'Hortal
des Macs perquè tots són pedres; es
Sementer des Garrovers hi ha garro-
vers molt veils i garriga, gens de pi-
nar, ara també hi sembrarem garro-
vers joves d'aquests subvencionats
per fer-hi garriga, solen venir a regar-
los; ara donen oliveres, ullastres o ga-
rrovers i nosaltres ens decantarem
pels garrovers, tenen deu any  a ca-
rrec seu, dins aquest sementer hi ha es
Cau que diuen que surt a dins Son An-
tem, hi ha una liguera grossa. Ses Ro-
tes o s'Esvait tot és garriga, no hi ha
pinar, altre temps es coneix que se
sembrava, devien esser rotes, és molt
magre. Sa Pieta de sa Cova degut a
una cova situada a una zona aturona-
da, te uns quinze metres de Ilargaria i
al seu voltant hi ha uns orilleis exca-
vats, com una olla, on en temps
prehistòries hi guardaven el gra, de-
vora hi ha un cocó excavat a la matei-
xa roca; sa Tan queta de sa Cova rep
el nom per estar veYnat d'aquesta pie-
ta, alla hi sembram pastura per a les
ovelles. Sim de dir que les pletes
tot llissar, tot és roca. A la Pieta des
Sestadors hi ha una barraca de bes-
tiar, de les anomenades de porcs, en-
cara que sempre hi pasturen les ove-
Iles, esta un Iloc aturonat.
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Les cases de Cugultax de Can Jaqueta.

A la finca hi ha sitges?
Sí, davant les cases, a sa Quintana

n'hi ha dues, encara es veu la terra
cremada.

Quins tipus d'ametla hi ha?
Molta poteta, Ilinet, menor i roget,

felanitxers pocs. El llinet és molt do-
lent, de carletes n'hi ha per les yore-
res són molt males de tomar.

I figueres?
N'hi ha dins dos sementers, dins

sa Tanca des Porcs ara en sembràrem
una cinquentena de noves, de l'am-
pura, coll de dama, alacantina, flor i
carlines que són primerenques, les
vaig dur de dins Son Noguera. Per als
porcs en vaig sembrar devers tres o
quatre de bordissot negres. D'anti-
gues n'hi ha moltes de bordissot blan-
ca. A sa Tanca des Porcs la dividirem
en dues amb parct seca perquè els
porcs poguessin tenir una mica d'om-
bra.

La figuera ha de tenir el clot qua-

si buit i cerca el sol i així fa via, a
més la regàrem durant tot l'estiu. La
vaig sembrar dins els mes de març i el
primer any ja en menjàrem.

Recordau alguna torrentada?
Aquí un any quasi no havia plogut

gens però devers sa Bassola, Can Cu-
ra i Son Velardell va ploure molt i
l'aigua quan va arribar aquí tapava les
soques de les figueres, arribava a les
branques, passava per damunt les pa-
rets i anava cap a dins Cugulutx d'en
Descak, sa Tanca des CarboneIls,
per Can Albenyeta, Ccm Borton i cap
a Son Taixequet. Quan ve la torrenta-
da ve per dins Can Clar, i de la part
de Son Antem entra per dins es Pinar,
pel racó i agafa cap a dins ses Figue-
res i cap a s'Aljub Empriuer i després
de tots aquests llocs que he dit cap al
Torrent d' Alfabia. A nosaltres les
pluges ens entren per ponent, el Ile-
vant poc, el grec també.

Quines altres coses ens podríeu

Molgariner

contar?
Solem sembrar quatre alberginies,

pebrers, tomatigueres per al consum
nostre, com a aquell que diu quasi res.
També que hi ha un molí que abans
era per fer farina, una de les moles
encara està per aquí. L'aljub hem sen-
tit contar que es molt ample devers
sis metres, bastant llarg i crec que té
més de setanta pams de fondària, a
més en lloc d'haver estat tallat recte
és rodó; l'amo en Joan Descalç ens
va contar que una vegada quan l'ha-
vien de fer net els homes no hi volien
entrar. Un any després d'haver regat
quasi cada dia l'hort, haver donat de
beurar als porcs i les ovelles s'havia
minvat tres pams i mig. •
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Damià Tomàs, President de la
Federació Balear de Teatre Amateur

Catalina Font
Fotos: Coloma Julia

Feina, il.lusió i sort

El proppasat diumenge, dia 7 de
juny Llucmajor va esdevenir capi-
tal del teatre afeccionat de Balears.
Damia Tomas, president de la Fe-
deració Balear de Teatre Amateur
va explicar al I Congres, celebrat a
la nostra ciutat, que aquesta Fede-
rack') ha nascut per coordinar els
grups de teatre d'afeccionats per tal
de compartir els problemes i per ca-
minar junts a la recerca de solu-
cions.

Aquesta federació forma part de
la Confederació espanyola i té el su-
port de la federació valenciana. En
Damia ens ho confirma i ens explica
què representa aquesta Federació.

Com ha sorgit la idea de formar
una Federació d'aquestes característiques?

- Va sorgir corn a conseqüència d'una idea recollida al
País Valencia, a la localitat de Caste116, on es va celebrar el
Congres estatal de teatre amateur. Feren una convidada a
tots els grups teatrals de l'estat espanyol i el nostre grup,
"Picadís teatre" va ser l'únic del territori balear que va res-
pondre a aquesta cridada. Evidentment, la i neva intenció
inicial no era la de formar cap federació, ni molt manco, si-
nó d'obrir espais al meu grup, ja que ens trobam en fase
d'expansió. Ailù vaig trobar uns grups molt ben consoli-
dats, vida federativa, sobretot grups de Catalunya i del Pa-
is Valencia, i a partir cl' aquí, vaig venir una mica amb el
compromís de muntar una Federació a Balears. Allò que es
pretén es reunir en una sola proposta totes les necessitats
(leis grups i ens posarem en marxa. Som 27 grups que per-
tanyem a la Federació, de Palma i de pobles i un de Me-
norca. No hi som tots pea) pens que un dia o l'altre tots els
grups amateurs seran federats. S'han aprovat els estatuts,
l'any que ve es farà un altre congrés, aquest cop a Barce-
lona i la idea es que al 2000 es faci a Palma i demostrar que
Ia nostra feina ha estat valida.

Quins són els objectius dels grups amateurs i, per
tant, de la Federació que presideixes?

- En primer lloc, la Federació  pretén ser un sol interlo-

cutor ("avant els organismes públics. El polític entén molt
be que des de la Federació es podra arribar mes facilment
a un acord que no grup per grup. El let que "rentem la ro-
ba bruta clins ca nostra" pressuposa que no hi ha (I' haver ni
repliques ni contrarepliques perquè, sota quin criteri Likes
la ma a un grup i a un altre, que esta en les mateixes con-
dicions, no la hi dánes? Quan haguérem constituït la Fe-
deració anarem a veure el Conseller i li explicarem els
nostre objectius i ens va donar l'oportunitat que tres grups
federats entrassim dins el Circuit Teatral i que jo, com a
president, formas part de la Comissió Tècnica d'aquest
Circuit. Després aconseguírem un descompte d'un 40%
per als participants que anassim a fer representacions a fo-
ra... S'ha entes que l'associacionisme és necessari perquè
els individualismes no condueixen enlloc.

La primera plataforma es aconseguir espais escènics i
subvencions, i per aquest ordre, i de moment, això, l'Ajun-
tament de Llucmajor ho ha entes prou be. També hem
d'explotar el tema de les Mancomunitats que, de moment,
no tenen cap duro per al teatre.

Una altra reivindicació es que cada grup pugui aconse-
guir nou o deu representacions al seu poble i que tenguem
una bona resposta popular, per la via que sigui.
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Teatre Amateur no vol dir teatre dolent

Com veus el panorama teatral a Mallorca?
A Mallorca, en la qüestió teatral hi ha un malentès: en-

tenen el teatre amateur corn a teatre dolent i la resta, dels
bons. Això es fals. Hi ha teatre ben fet i teatre mal fet. A
Mallorca hi ha pocs actors i actrius que provenen d'escoles
de teatre i professional es aquell que viu de la professió i
n' hi ha molts que rúnica escola de teatre on han anat ha es-
tat la vida i les taules, en canvi, un grup amateur ha de ser
una entitat sense ànim de lucre que es dedica al teatre i això
es el que som la majoria dc grups de Mallorca.

I el tipus de teatre que es representa?
Hi ha un poc de tot. Di ferents grups que es troben en di-

ferents fases: la primera és l'etapa d'iniciació en què es re-
presenten obres d'autors mallorquins molt coneguts com
poden ser Pere Capellà o Joan Mas, per connectar amb cl
públic popular. Després hi ha una fase de consolidació en
que horn representa obres noves i finalment, una fase d'ex-
pansió en que ja tens una certa cultura teatral. El que falta
es teatre d'experimentació perquè encara es per a minories.
Val a dir que sense suport institucional no pots funcionar
nomes amb experimentacions perquè et desanimes. Un al-
tre l'actor a tenir en compte es el lingüístic, perquè gene-
raiment tots aquests grups de què parlam contribueixen a la
normalització de la I lengua catalana ja que, a mes a més,
moltes obres originalment en casten són versionades i
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adaptades a la nostra llengua i per al
nostre públic.

Què passaria si sorgia una al-
tra Federació?

Ja em varen fer aquesta pre-
gunta i la resposta es la mateixa: aler-
ta! Si es fa una altra Federació serà
per Iluitar contra la que hi ha en
aquests moments. Això sempre pot
passar però naturalment no es gens
convenient.

Quina és la voluntat política
en relació amb la Federació Balear
de Teatre Amateur?

De moment la resposta dels po-
lítics ha estat òptima. Hem de tenir en
compte que aquest tipus de teatre pro-
ve de les arrels populars i de la matei-
xa que es potencien, des de les admi-
nistracions, l'esport base, també hi ha
un interès per tal que la Federació fun-
cioni. Hem de lluitar pels nostres inte-

ressos però dins ca nostra.
I a partir d'ara...?
La primera cosa és que hem passat de ser sis persones

a ser deu. La meva intenció com a President no és la de
moure papers ni la de gastar doblers sinó la de fer teatre i
rebre subvencions per aquesta tasca.  Això ens dóna anims
per continuar. També hem de saber qui està disposat a fer
Mostres de teatre i llavors que ens costarà i finalment, que
podem aconseguir a partir d'aquesta plataforma. •



ENTREVIS

Llucmajor i
la seva història

Entrevista al Dr. Bartomeu Font Obrador

Tomeu Sbert

Vàrem tenir ocasió de parlar amb l'historiador
Dr. Font Obrador i la seva condició de Ilucmajorer
de socarrel ens excusa de més presentacions.

Passa els estius a s'Arenal i també enguany, al
bell racó de son Verí, vora el torrent de Saluet, entre
pins i ullastres i gaudint del cant inefable del rossin-
yol primaveral ii férem aquesta entrevista.

Com està això del setè tom de la Història de Lluc-
major?

Tenc molt avançada la recerca als arxius de Ciutat i
ara em falta precisar algunes dades deis nostres arxius
locals, cl municipal i el parroquial. Si l'entrega del material
original es fa el mes de novembre, pens que el volum es
podria presentar el febrer o març de l'any vinent. Aquest és
el termini que compta amb cl suport del bade i de l'Ajun-
tament.

Ja són sis toms. 1 el primer publicat fou l'any 72.
Heu fet molta feina. Satisfet?

Quan pens que passaren uns 40 anys després de publi-
car-se la Histeria de Llucmajor del Paborde Terrassa, fins
que s'edita el primer volum de la meva, mentre s'esperava
no aquel la histeria sine "la histeria" com diu Pons i Mar-
ques als preliminars d'aquella, no cm pareix veritat que,
durant aquest quart cie segle, en que s'han editat sis volums
de la "Història de Llucmajor", els meus paisans sempre
l'han acollida amb tot interès, des del primer volum al da-
rrer, i ara, també es lògic, esperen la seva culminació, al
más prest possible.

Altres projectes?
Em fa il.lusió emprendre la tasca d'un complet índex

d'aquesta obra, tant onomàstica com toponímica. Això do-
naria el vertader valor que requereix per la seva complexi-
tat. Així seria mes facil de consultar. Prest acabara el segle
i seria comprensible donar a Ilum una obra compilativa
amb el títol de "Llucmajor i els Ilucmajorers", tot remar-
cant en un sol volum de butxaca el paper de la nostra vila
en el mare de la histeria del Regne i les peculiars virtuts i
defectes (leis nostres compatricis al llarg de les centúries.

Tornem enrera. Com i quan començà la vostra afec-
ció per la história local?

Diguem que fou un acte històric, fa quasi 50 anys. Era
el 25 d'octubre. A l'acte d'inauguració de la Creu de Sa
Batalla. Jo hi vaig assistir com a estudiant de sise de bat-
xillerat, entre els alumnes del Col.legi de Sant Bonaventu-
ra. Fou un acte en que vaig sentir vergonya perquè quan
mossèn Vic comença cl seu discurs en la nostra llengua,
s'escoltaren veus que reclamaven que ho tes  "en castella-
no" i l'interromperen. Obligat per les circumstancies, pros-
seguí la intervenció en castella. Aquest dia, el "Correo de
Mallorca", que dirigia don Rafel Caldentey, em publica
una art iclet a les seves columnes. Era pobre i vulgar, però

il.lusiona, tot i clue no m'ho acabava de creure, veure el
meu nom en lletra d'impremta. Don Pere A. Matheu, ales-
hores ecenom de Llucmajor i després canonge Penitencia-

Jaspan, 1998. Viatge del president Matas a Queretaro. D'esquerra
a dreta: Janine Gil, director general; Josep Juan Cardona,

conseller; Cati Ferrando, l'are Miracle, Mains; Font Obrador;
Llorenf Barceló i Maria A. Cantarelles.

ri, m'ho recrimina davant del batle "Molinou"  però aquell
li va dir: "Em consta que aquest jovenet es un entusiasta
de la nostra histeria". Aquell articlet...

Continau...
Temps després, quan era director de l'Arqueologia

Lul.liana, vaig donar a conèixer les despeses del Llibre
dels Jurats de la Ciutat i Regne de l'any I 34g i 1349, amb
totes les partides de despeses que ocasiona als Jurats la
dramàtica batalla, totes elles inèdites. Encara veig la cara
d'astorament de Pons i Marques i de Joan Muntaner davant
l'esborrany del meu treball, publicat más tard pel Butlletí
de la benemèrita entitat amb el títol de "Mallorca en 1349".
No s'ho acabaven de creure! Llavors em vaig treure l'es-
pineta de l'articlet abans esmentat.

Més coses?
Falta encara poc més d'un any per a la commemoració

dels 50 anys de la Creu de Jaume Ill. Quina ocasió per pre-
parar un acte reivindicatiu i, si fos possible, mirar de coin-
pletar el projecte de l'arquitecte Gabriel Alomar. Sols hi
falten les grades anteriors i quatre arcs ajuntats posteriors.
Podríem repetir ben satisfets all?) que mossèn Jaume Sastre
va dir, l'any 1927, quan s'inaugura el monument al Rei
Dissortat al passeig del tren: "Avui Llucmajor ha demostrat
que no oblida la seva histeria, és a dir, la fa seva, pròpia".

Senyor Font, això vostre és vertadera vocació.
La vocació es entrega i passió. Vaig seguir amb tot

l'entusiasme la catalogació de l'arxiu municipal per don
Jaume Lladó i Ferragut. Llavors ja havia trescat part del
nostre terme per conèixer les zones arqueològiques locals,
amb l'estudi de la cova de Llucamet.

Han passat, i van passant els anys. És veritat que
l'estudi i l'anàlisi de la nostra história Iluemajorera
s'ha duit a terme. Llucmajor va tenint una obra del tot
important, feta amb amor, entusiasme i humilitat, vir-
tuts pròpies de Font Obrador.

Sabem que el setè tom arribarà històricament tins
devers l'any 1930. El nostre entrevistat diu que no és
convenient ni propi passar més endavant. 1 el deixam, a
Ia seva taula, plena de papers i de llibres. Això de fer
vacances, es veu que no es per a ell. •
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4Quaderns de
Fum Major

El cas dels pamflets anònims
i altres estampes estivals

Miguel Cardell

El darrer dissabte de juny, a les

dues del migdia, el sol s'abocava a
plom sobre eis carrers deserts de la
vila, abassegador, immisericorde. Un
sol magribi que regnava amb un do-
mini de silenci com si ens volgués fer
avinent l'assassinat que, ben aprop de
nosaltres, cap a migjorn, s' havia
comes contra unes cançons i una veu
que, per aquí, no ens diu res des de la
puhlicitat de les radio fèrmules: la de
Lunes Matub, cantant bereber d'Al-

tt) ger, que paga amb la vida el seu com-
promis amb el seu poble, el descen-
dent dels nordafricans d'abans deis
àrabs, amb una Ilengua pròpia, el Ta-
magazight, que ara, un decret del go-
vern algerià vol prohibir i perseguir
encara mes. La veu de Matub, mort
per islamistes o anau a saber per qui
semblava cantar-me muda, mes viva
que mai, en l'espessor de l'hora d'as-
falt ardent. Dos dies després l'ente-
rrarien entre un cirerer i una figuera,
davant les muntanyes del seu país
condcmnat a no existir mes que en la
forma d'un patiment silenciat, d'un
crit de Iluita que nomes interessa a la
maquina de vendre noticies quan ma-
ten un cantant i no hi ha partit, davant
unes muntanyes que m'imagín no
gaire distintes sota l'excés de Ilum
que les que, ara i aquí semblen abo-
car-se encuriosides per veure el len-
assim progrés de l'enrajolada de
Mao, demanant-se com acabara això,
teillent, vista la mostra, que en faran
un monument a l'estètica tries repre-
sentativa de la balearització, a la te-
rrassa piscina de l' hotel de hoolligans
(- Digues-me, Pla Mirallet magic,
som la niés suburbia! i cutre...?)

Manquen encara hores feixugues,
com al.lucinades, perquè, a posta de
sol, el ea, sortint al terradet de la man-
sarda on escric alei el musell i ensumi
agitant les galtes amb certa ansietat

per donar la henvinguda a un alè d'ai-
re fresc que, en sortir a cercar-lo, em
farà alçar la vista cap a fa blavor ara
temperada pel capvespre i romandre
amb l'atenció captiva, penjat de l'es-
pectacle del vol vertiginós d'una mul-
titud de falcies i oronelles, antic i can-
viant, com el foc o la mar. que ja
in'espera, corn a tants d'altres Hue-
majorers que iniciam ara la tras-
humancia estival a la recerca d'una
mica de fresca, d'un ale d'embat, dels
horitzonts oberts d'una mar que ens
tempta a girar-nos d'esquena a tot el
que passa a l'illa i somiar vagues ho-
ruions descansats.

* * *

Optimista, començava a caphus-

sar-me en les divagacions sentimen-
tals quan la notícia em torna a la pin-
toresca i tragicòmica realitat nostrada
i mes o menys municipal. Ara, quasi
amb tintes de novel.la de misteri
d'aquelles que es gasten per enganar
les basques de les migdiades estivais.
Ho veig al Diari de Balears i, la veri-
tat, es la primera noticia que en tenc
de la pamfletada que, inevitablement,
me'n recorda una altra, igualment
preelectoral, sobre la, pressumpta, vi-
da sexual de cert Orient batte socialis-
ta.

El comentari del periodista ja es
prou revelador: La crispació política
esta a l'ordre del dia a Llucmajor.
guerra bruta ja ha comen ça! i els
partits esquerrans... s'han vist da-
mu nt un paniflet que els vol fer
mal... Algú ha repartit un pamflet on,
devora els logótips de PSM, PSOE i
EU i una imatge d'Adolf Hitler es po-
den Ilegir aquests textos: Quan una
persona prevalent d'un país on la
gent té poca vergonya i que no ha es-
tat capaç d'aprendre el català, fa
pensar en les poques ganes d'inte-
grar-se que tenen tots els putes foras-

ters... Gent que només volen una cul-
tura espanyola-Pmstera imposada
en violència és inacceptable. Agues-
tes actituds són totalment vergonyo-
ses delocupació i repressió espan-
yola. Es evident, tan evident que no
s'ho paga aturar-s'hi, que cap deis
tres partits al.ludits defensa les idees
(?) que el pain flet pretén atribuir-los.
Si les falta, ho confirmarien les de-
claracions sobre el tema del PSOE i
del PSM que ha denunciat la feta a la
Delegació del Govern. Com es evi-
dent que algú ho ha fet, i amb quines
intencions -i fins i tot a quin sector de
Ia societal s' intenta adreçar: un sector,
en qualsevol cas, poc in format, incul-
te i, al manco des del punt de vista
del paniflet, susceptible a manipula-
cions tan grolleres.

* * *

Sia qui sia l'anènim autor, no hi

ha de moment proves de la seva iden-
titat. Però això no vol dir que no se'n
pugui dihuixar un retrai robot, tot
aplicam el principi de per les seves
obres el coneixereu, i observar la feta
anib ulls d'aprenents d'Hèrcules Poi-
rot o de Watson afeccionat, a veure
quines informacions se'n poden ex-
treure.

Per començar sabem que l'autor
es un covard que tira la pedra i amaga
la ma. Sabem també que es algú inte-
ressat en la política Ilucmajorera, algú
que renuncia al debat que és l'essèn-
cia mateixa de la democracia i prefe-
reix l' insult, el difama que alguna co-
sa en quedara, la calúmnia i la des-
quail ficació. Tambó podem deduir de
la mala falsificació que no domina la
sintaxi catalana, de fet sembla inca-
paç d'articular una frase amb un mi-
nim de coherència sintàctica que
qualsevol catalanoparlant, qualsevol
persona amb un minim de cultura em
qualsevol I lengua Ilatina se suposa



que domina.
També és evident que té la clara

intenció de perjudicar eis partits d'es-
querra (hi inclourem el PSOE, per
avui), i que demostra una Ribia espe-
cial al discurs orientat a la recupera-
ció nacional i lingüística de Mallorca,
que la parodia deformant-ne els seus
Ireis, diguem, mes radicals, amb la
clara intenciO dc donar-ne una imatge
intolerant xenòfoba, nazi (quan
aquests partits són i es prod amen he-
reus de tantes victimes del feixisme i
el nazisme, com els tres republicans
Ilucmajorers que acabaren els seus
dies a Matchausen). I per cert, amb
tot això també palesa un absolut dc-
sinterès pel matís i la versemblança.

Sembla evident. també que el que
pretén és donar l'imatge de, crear,
provocar un clima d'enfrontament i
separació entre "forasters" (i manor-
(luins que consentin en una espanyo-
litat feta de renúncia, extinció i auto-
odi) i "catalanistes" és a dir qualsevol
clue estimi i senti com a prOpia la llen-
gua prOpia de Mallorca, i que ho in-
tenta usant els [epics desqualificadors
niés palpats i demagògics, tòpics que
m'han fet pensar en el que va escriu-
re el gran poeta català de I lengua cas-
tellana Jaime Gil de Biedma l'any g
amb motiu d'un manifest contra la
normalització lingüística d'aquells
que encara s'estilen ara se solen
anomenar Vidalquadrisme: Ni vo me
había enterado, ni las gentes con
quienes trato a diario me hablan en-
terado de que estamos si Dios y la au-
toridad central no lo remediall y como
quien dice a dos pasos de la solución
final. Es, en resum, l'actuaciO de qui
mostra com un abús intolerable qual-
sevol passa orientada a treure el català
de la situació d'inferiornat, margina-
ció social i degradació en que es tro-

ha, com una provocació violenta
qualsevol proposta democràtica d 'in-
tegració en un projecte comú clue in-
clogui la protecció de la nostra ame-
naçada identitat nacional, com una
imposició degradant qualsevol intent
de denunciar una situació que anome-
nen cínicament hilingüismc i en la
qual els catalanparlants hem de re-
nunciar a la nostra llengua sempre per
tal que els castellanoparlants no hi ha-
gin de renunciar en cap situació.

Mentider, covard, calumniador i

cercador de desprestigis, entitle del
debat democratic i obert, amic de la
desqualificació abans que de l'argu-
ment raonat, clarament orientat contra
qualsevol cosa que soni a esquerra,
capaç d'usar les estratègies de l'ex-
trema dreta més bestia, obsedit per
l'odi a tot el que soni a catala i nor-
malització lingüística, cercant algun
guany poiític en la creació d'un en-
frontament ètnic entre forasters opri-
mits i catalanistes opressors, cercant,
demagògic, la clientela entre els sec-
tors menys in formats i cultes de la so-
cietal... Aquests són els ireis, les em-
premies que l'autor, individual o
col.lectiu, del pam flet hi ha deixat,
clars com una signatura, identifica-
bles com una ditada. Coneixeu algú
que respongui o s'assembli prou a
aquest retrat robot?

* * *

Al costat d'aquesta notícia, i de-

vora la de l'aprovació per part de
l'Ajuntament del PP de Campos
d'una urhanització de 2000 places,
amb camp de polo -gespa que regar a
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rompre?- a un dels indrets més sali-
nitzats de Mallorca, hi sortia un anun-
ci de l'Ajuntament de Llucmajor que
saluda a todos los visitantes de su mu-
nicipio, en castellà a l'únic diari en
catala de l'illa. Ja stir) ganes i ja es re-
velador de tota una actitud -congènita
i irreparable'?- lingüística.

Perquè si el panfletista amagat

cerca provocar un clima de separació
social entre castel lanoparlants 6:ano-
des i despectius i catalanoparlants un
poc conscients, o simplement catala-
noparlants, de conflicte, també em
sembla evident que hi ha altres mane-
res (altres?) d'aconseguir o procurar
els mateixos resultats a la practica.

M'hi feien pensar els pasquins
anunciadors de distintes festes del
programa arenaler de San Cristbbal,
que sembla que així vol que ii diguem
Ia nostra majoria, si hem de ser sin-
cers i coherents.

Ho die perquè dels quatre cartells
que he vist pels mostradors, només el
d'una hallada popular, és a dir de ball
de bot mallorquí està escrit en català,
els altres, un concurs de roc, una tro-
bada de cases regionals i el concurs
de flamenco Ciudad de Llucmajor es-
tan en castel Iù. La divisió, la lita, cl
criteri de tria, de discriminació em
sembla tan evident com lamentable.
Es el de sempre. No es pot anunciar el
roc en catala'? Vaja, vaja. I perquè no
s'hi pot anunciar la trot-m(1a de cases
regionals, o el flamenc?

I que consti que em sembla, a
priori, perfecte que hi hagi trobades i
fins concurs de flamenc (sobretot si
no en compar el pressupost amb el
que dedica l'Ajuntament de Rabasco i
Oliver a la cultura en general i a la
cultura en Ilengua catalana i la seva
promoció en concret). Vull dir que és
hen normal que un emigrant -immi-
grant aquí- enyori la seva terra, esti-
gui oraullós de les seves arrels i hi
vulgui mainenir contacte. Que, en una
paraula, mantengui un grau de fideli-
tat a la seva identitat, diguem, nacio-
nal, al seu pubic d'origen. Pere preci-
sament per això hauria de poder en-
tendre que això no es pot imposar, i
acceptar una actitud de respecte real
pels valors equivalents ciel poble que
l'ha rebut, de la terra que ha triat.

En conseqüència, convocatòries
com aquestes cm semblen normals,
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per no afegir que d'ença que uns
amics andalusos me'l varen mostrar
quan tenia deu anys, m'agrada el fla-
menc i n'escolt amb certa regularitat
(les enormes soleares, les vitals bule-
rías! aquesta insuperable mostra de
cultura popular rica i viva). També
som conscient que les cases regionals,
i les nostalgies mal curades, poden ser
aglevadors de resistències, fòbies i ac-
tituds agressives, conscients o no,
inèrcies de segles de mentida, ig-
norancia i adoctrinament imperialista
en una idea intolerant del més fona-
mental ista i visceral nacionalisme es-
panyol. A un debat televisiu vaig ha-
ver d'aguantar que el president d'una
casa regional em tiras pels morros, en
castellà després de vint anys a Ma-
llorca, que ell estava ben integrat per-
que a ca seva cuinaven la nostra ex-
quisita cocina regional. Com si men-
jar rol litos de primavera fos estar in-
tegrat a la Xina.

Però tot i que aquestes actituds
deuen existir, crec que un Ajunta-
men t, mes que fomentar-les en pla
llepaculs electoralista, ha d'afrontar-
les des de la pedagogia de la toleran-
cia i la convivencia. De la legalitat

democràtica, en aquest cas.
I, sobretot, si els cartells en cas-

tellà fossin un fet puntual dins una po-
lítica informativa i formativa integra-
dores, clins una política de normalit-
zació i normalitat lingüístiques, tam-
poc no passaria gran cosa. El mal és
que nomes es un cas mes de l'alliço-
nament de sempre: l'idioma que val
sempre es el castella, no passeu pena,
els bilingües seran els de sempre. I
pel mallorquí ja valen eis boleros.

* *

Deixem-ho estar. Massa n'hem

hagut de parlar i massa n'haurem de
seguir parlant. L'estiu és aquí i si
duen Norma "PP" Duval per Santa
Candida, no sera res (si, al manco,
programassin bon flamenco, i bona
cançó mallorquina, o bon el que sia).
M'agradaria acabar amb una imatge
amable, un poc ingenua tal com la
veim ara d' uns anys que foren dia-
cils (els anys quarant(... jo crec que
tots, tots ja havlem perdut, que can-
tava Raimon, que segur que el duen
els d'ara ni per Santa Candida ni per
Santa Rita) és aquesta foto feta de-

vers aquests anys a l'oficina de GE-
SA a Plaça, quan era també botiga
d'aparells elèctrics, que vaig trobar al
butlletí interior d'aquesta empresa i
ens ha cedit amablement el seu gabi-
net de comunicació. Una imatge en
Mane i negre de la nostra història me-
nor que ens pot ajudar a recordar que
nosaltres també serem d'aquí a no
gaire imatges en blanc i negre d'un
temps que sera història. Sols que no
ens ho hagin de retreure gaire torn a
pensar, acabant aquestes pagines de
nit a una terrassa a la Colònia de Sant
Jordi clavant un solar on el salobrar
s'encabota a tenir memòria d'ell ma-
teix en aquest gran bassal que l'orat-
jol fa tremolar com si fos la mar re-
flectint una tallada de Huila creixent i

entelada d'una mica de ni-
gulet. Al gran solar, pet-6, ja hi han
entrat les maquines, han arrabassat pi-
notells i tamarclls, i l'any que ve tot
seran apartaments, com la paret que
servia de passeig als moixos ja es ara
una tanca metal.lica i polsegosa. Ma-
llorca és Mallorca. també a l'estiu. A
Ses Salines com a la vila del Fum ma-
jor. •
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És l'autopista una solució?
Jaume Oliver Fiol
Secretari de la Plataforma
antiautopista de Lim:major

Alguns pensen, i fins i tot alguns publiquen, que l'auto-
pista de Migjorn-Llevant es un debat inexistent, que es una
obra necessària, adient inevitable. Bé, idà a jo m'agradaria
des d'aquestes línies crear una mica de debat, des de la con-
vicció que ni es necessari, ni adient, ni inevitable.

El que segueix és un comentari que me va dirigir una per-
sona gens sospitosa de participar en la construcció de l'auto-
pista:

El diumenge horabaixa vaig estar quasi mitja hora per
accedir a la carretera de S'A renal des de ¡afinco. Ja és ben
hora que facin l'autopista! Els interessos particulars no hau-
rien d'aturar els interessos generals.

Es la mewl intenció analitzar aquest comentad des del
punt de vista contrari i amb la convicció que si qualcú vol ana-
litzar-lo des d'un altre punt de vista tendra tot cl dret a fer-ho,
des d'aquesta mateixa revista, o qualsevol altra.

Diu que va estar mitja hora en poder accedir a la carrete-
ra, ¿solucionara el problema l'autopista? la resposta es clara,
absolutament no, i aquí exposo algunes raons:

- Primera, es te la intenció que l'autopista uneixi Palma
amb Manacor, cl que significaria que la majoria de vehicles
que col.lapsen també Factual carretera de Manacor els diu-
menges horabaixa, provinents de tot el 'levant de Mallorca,
circulassin per la hipotètica autopista, sumant-se als actuals;
un número tan gran, ¿no col.lapsaria qualsevol autopista de
quatre carrils! o ¿I' hem de fer de 6, 8 o 24 carrils?.

- Segona, encara que cl col.lapse fos Ileugerament menor,
per definició a l'autopista es circula més aviat, per tant molt
mes dificil d'accedir-hi.

- Tercera, a l'autopista no s' hi pot accedir des de qualse-
vol lloc, les entrades hi són molt escasses i tal vegada en sen-
tit contrari, ¿qui li assegura que per anar i tornar de la finca no
haura de fer una desena de qui lõmetres inútils, que ara no fa,
perdent molt més de mitja hora?

- I quarta i última, eis piano's de l'autopista preveuen una
reserva de terreny a expropiar, d'una gruixa de 150 metres,
paral.lela a l'actual carretera, fins al polígon industrial; de
200 metres d'aquí fins a la carretera de Campos; i nombroses
zones de 400 i 600 metres per poder-hi fer excalestrics d'en-
trada i sortida, (pels que tenguin l'oportunitat de veure els
piano's presentats pel Govern Balear pot esser molt significa-
tiu el comparar l'actual rotonda (l'entrada al poble amb la pla-
nejada a l'enilaç amb la carretera de Manacor, vint quartera-
des d'excalestric!), ¿esta segur, el nostre anile, que en haver-
se let l'autopista tindra encara la finca des d'on accedir-hi o

hauran expropiada?.
En aquest punt em sembla adient fer un comentad al mar-

ge, de vegades els tècnics, enginyers o arquitectes, poden es-
ser perillosos, proposen solucions monumentals per solucio-
nar problemes molt més petits, una autopista de 800 quartera-
des de territori i un cost de 30.000.000.000 ptes. per solucio-
nar l'excedent de transit unes hones a la setmana?

La segona part del comentad fa referencia als interessos
generals, cls quals sempre haurien de prevaler els interessos
particulars, en això no pue estar més d'acord, no obstant la
història del nostre urbanisme ha estat un exemple  de tot el
contrari, els interessos particulars de constructors, immobilia-
ris i "nous pagesos" han prevalgut als interessos generals que
s'exposen al Pla General ia la Llei d'Espais Naturals; s'han
tancat camins i espais públics convertint-los en particulars i
s'han reixat amb filferro o emparedat finques, convertint el sell
rústic amb solars urbans que, a mes, no paguen com a tals. Ai-
xI tot, ¿es que no són interessos generals per a Llucmajor
afavorir els comerços de la Vila, impedint que l'autopista els
aïlli?, ¿no són interessos generals peril Mallorca la conserva-
ció del nostre molt limitat territori?, ¿no són interessos gene-
rals per al nostre planeta no contribuir a un augment de la
pol.lució i de l'efecte hivernacle? i no són interessos particu-
lars el poder estar a la caseta, al xalet o a la platja mitja hora
més i no arribar massa tard a casa?.

La solució que la Plataforma Antiautopista proposa al seu
problema passa per les següents actuacions:

1- La millora de la xarxa actual de carreteres:
* Adequar la carretera vella de Palma i acabar la circum-

val.lació de Llucmajor, enllaçant la carretera d'Algaida amb la
de Campos, amb la possibilitat de desviar-hi una part del tran-
sit que col.lapsa la nova els diumenges horabaixa, amb els
nous mitjans tècnics això es factible.

*Millorar la carretera actual ampliant-la amb carrils per a
vehicles lents, principalment a les costes.

* Millorar l'actual carretera Palma-Manacor lent les cir-
cumval.lacions oportunes, desviant-la a l'autopista de s"Are-
nal a l'entrada al prat de Sant Jordi i ampliant-hi el número de
carrils en les zones conflictives.

2- Una nova circumval.lació de Llucmajor cl més a prop
possible al poble i amb l'amplaria de l'actual carretera, am')
les indicacions i les facilitats oportunes a la fi de no aïllar el
poble.

3- La millora del transport públic i el, possible, retorn del
tren, que mai no s'havia d'haver deixat desaparèixer.

Si hi pensam una mica fredament aquestes són solucions
més lògiques, mes econòmiques i més adaptades ais interessos
generals i les úniques que, veritablement, solucionaran el seu
problema. •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

Dimarts (9 a 13 i 1 7 a 19). Dijous (9 a 13)

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador
podreu veure a
MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,
sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,
complements... Tot tal com ho havíeu
somniat i sense començar les obres.
Veniu a MASSANELLA i deixau de
somniar.

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



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

(XV) Un qüestor del Santuari de Gracia defensat
pel Rector de PEsglésia Parroquial (1815)

La història del nostre venerat casal marià de la Mare de
Déu de Gràcia está íntimament lligada al decurs dels seus ca -
piliers, donats i clavaris i d'aquests, quant més, sols en sabem
el seu nom i la seva cronologia, que són ben poca cosa, si te-
nim en compte que ells foren els qui mantingueren viva la fla-
ma de l'espiritualitat mariana i Ilucmajorera a l'indret de la
santa muntanya de Randa tan anomenada arreu del món per la
famosa il.lustració di vina del Benaventurat Mestre Ramon
Llu II.

Fins la segona meitat del segle XVIII ignoram la im-
portància dels pactes entre els administradors del Santuari de

encara que ens consti l'ampla devoció a la Mare de
Den de Gràcia per gran part de l'Illa. Sabem que tot el que re-
collia el qijestor d'almoines, fora terme, es destinava a la se-
va pròpia manutenció, menys les de llana que es repartien en-
tre els obrers i que, en cas de poder recollir les almoines de fo-
ra terme, no quedaria obligat a pagareis quatre sous i la cera
per la missa. Essent capiller Mn. Gabriel Garau, fonc nombrat
qüestor pel municipi Miguel Tomàs que succeí a Miguel Con-
test( sostret, l'any 1803, pel seu mal geni. Tomàs devia posar-
se a les ordres de qualsevol escultor que hi  hagués d'anar a fer
feina i encara que duràs en el seu càrrec fins l'any 1820, sofrí
les crítiques dels Regidors que cl volien remoure del seu cà-
rrec. Fou el rector Mn. Ramon Pasqual el qui sortí a defensar-
lo com podem veure en la documentació adjunta:

Por parte de Miguel Tomas vezino de esa Villa, se pre-
sentó al Real Acuerdo el pedimento que á la letra dice así
=Exmo. Sor.= Miguel Tomas a la Villa de Llummayor con la
mas atenta veneracion, y el mejor modo que pueda, y haya lu-
gar ante V.E. se presenta y dice: Que haze doce años que el
Ayuntamiento de dicha Villa lc nombró por Questor del Ora-
torio de Nuestra Sra. de Gracia sito en cl Monte de Randa,
desde cuyo tiempo ha desempeñado su encargo como corres-
ponde, de cuyo desempeño de sus obligaciones pudiera dar
testimonio todo el Pueblo. En el dia tiene noticia positiva que
los actuales Regidores intentan exonerarle de este encargo
contra la voluntad del Cura Párroco, la del Capellan del mis-
mo Oratorio y el Clavario y Obreros sill tener el menor moti-
vo para removerle, lo que es en agravio de su desempeño, y de
su honor, por lo que recurre a V.E. y =Suplica sea de su ma-
yor agrado dar las Providencias nias oportunas para que el
Ayuntamiento de la expresada Villa, suspenda todo procedi-
miento en orden a la mencionada remoción. Y en su vista con
Real auto de 13 del corriente mandó que V. informe sobre el
contenido de dicha Solicitud, lo que se le ofrezca y parezca.

Dios guarde á V. muchos años.

Palma 12 de Junio de 1815.
Al Fiscal. Lo mandó el real Acuerdo y lo rubrica el Sor.

Semanero de que certifico. M. Socias (rubricado)

Yo el Escribano hice saber el auto que antecede al Dr. D.
Francisco March Fiscal de esta Real Audiencia de que certifi-
co. Sodas (rubricado).

Ex mo. Sor.:
El Fiscal ha visto este expediente promovido por la ins-

tancia de Miguel Tomas Qucstor del Oratorio de nuestra Sra.
de Gracia de la Villa de Llummayor en cl monte de Randa en
que se quexa de que cl Ayuntamiento de la misma quiere se-

pararle del referido su empleo y dice: que expresando el
Ayuntamiento en el informe que nada se ha resuelto sobre es-
ta separacion por los motivos que alega ese responde despre-
ciarse la referida instancia. V. sin embargo acordará lo que
tenga nias acertado. Palma y Junio 25. de 1815. (rubricado).

Exmo. Señor:
En cumplimiento de mi ministerio, y para evacuar el in-

forme, que la justificación de V. Exa. se ha dignado pedirme,
debo decir, que Miguel Tomas donado del Oratorio de Nues-
tra Señora de Gracia sito en el monte de Randa ha desempe-
ñado y desempeña su encargo, no tanto à satisfaccion de todo
el pueblo de Llummayor, como de quantas personas de la Is-
la concurren, y van a visitar aquel Santuario sin que ni yo, ni
mis antecesores: Dn. Antonio Evinent, y el Rector actual de
San Miguel hayan jamas tenido la nias minima queja de su
buena conducta. Esto acabo de exponer, y decir al Ayunta-
miento, y Regidores de esta Villa de Llumayor quienes infor-
mados de la Intervencion, que el Rector tenta en poner Dona-
do en dicho Oratorio, me han pedido sacar, y remover el que
sirve, y poner otro en su lugar, y yo ademas de lo expuesto les
he dicho, que si cada vez que entran nuevos Regidores, se hu-
viese de guitar el Donado, y poner otro sería en perjuicio del
Culto de la Santíssima Virgen, porque el Donado nuevo no sa-
bria en tan poco tiempo, quienes son los Benefactores, que dc
todas partes de la Isla contribuien en limosnas por la decencia,
y culto de aquel Santuario: que ningun hombre de bien se sa-
ca de su oficio, à no dar motivo suficiente para ello, y que la
practica, y laudable costumbre de las demas villas, en donde
hay sus Oratorios es mantener sus donados en su Oficio, siem-
pre que cumplan con su deber. Este es Exmo. Señor, mi mo-
do de pensar, y quanto tengo, que decir en el particular, ofre-
ciendome de nuevo à las ordenes, y disposiciones de V. Exa.,
como su mas humilde Capellan, y Affmo. Servidor. A S. M B.

Llumayor, y 7 Junio de 1815. Ramon Pasqua] Rector de
Llumayor (rubricado).

Sr. Cura Parroco de la Villa de Llummayor.

Exmo. Sr.
El Bayle Real y Ayuntamiento de la Villa de Llummayor

cumpliendo con el informe mandado por V.E. à consequencia
de la solicitud de Miguel Thomas Quistor del Oratorio de
Nuestra Sra. de Gracia, deve hazer presente, que este bien
podía dexar de cansar la atencion de V.E. pues ese Ayunta-
miento nada le ha dicho, ni obrado en razon de su remocion.
Sin embargo de haver tenido los particulares que COMp011ell el
Ayuntamiento varias noticias extraoficiales no muy favorables

su conducta y modo de proceder del sitado Quistor, y solo si
causa de dichas noticias se tuvo conversacion con el Cura

Parroco de citar sobre si convendria remover el citado quistor,
y nada se resolvio,ya por no tener seguridad de las expresadas
noticias, ya por ver cl dicho cura inclinado sin duda por su ca-
racier sacerdotal a que no se le despidiese por no poner en du-
da la opiniona del mismo Quistor. Que es quanto pueden in-
formar a V. Ex.

Dios guarde V.E. muchos años. Llummayor y Junio 5 de
1815.

Juan Clar Bayle Real. Jayme Compaiiy Secrio. (rubrica-
do).

ARM, AA 828, 46 •



HYUNDAI ACCENT LS A.A. - D.A. 1.720.000 PTA.
-155.000 A.A. (Oferta juliol) 	 1.565.000 PTA.

HYUTIORI
SERVEI TALLER MECANIC J. TOMAS

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

CULTURA

La cuina tradicional
Antin-lia M. Bonet

Vàries dècades enrera, el terme de
Llucmajor, encara comptava amb
nombroses plantacions d'alberco-
quers. El progrés ha donat pas al des-
cuit de les terres que donaven profit i
plaer al paladar. Desgraciadament, la
pohlació d'arbres ha minvat notable-
ment.

No es poden comparar els alher-
coes llucrnajorers, de galta vermella,
quasi infantil, de polpa finíssima, de
punt òptim d'acidesa, privats de fils i
dotais d'aroma penetrant; amb
aquells: farinosos, mancats de tot gust
i flaire agradable que ens venen de
fora. No es pot amagar el meu entu-
siasme pels alhercocs.... Sols un pa-
ner, omple tota la casa de perfum es-
tiuenc.

Tot es retórica i preanhul a Pela-
boració de gelats, confitures, compo-
tes, coques i tantes altres esquisiteses
que podem preparar amb els fruits de
I 'albercoquer (armeniaca vulgaris).

Gelat d'albercoc

1 kg. d'alhercocs, pesats sense
pinyols, es cobreixen de 750 g. de su-
cre. Es deixen macerar de 4 a 5 hores.
Es posa dins un calderó o cassola de
fons gruixat i posa damunt foc suau,
es deixa coure 10 minuts; passats
aquests es passa per un passapures.

Quan hagi refredat afegirem do-
ble volum d'aigua i ja queda preparat
per gelar.

Tant es pot ut ilitzar una geladora
manual, amb gel picat i la sal corres-
pondu, com posat un pareil d'hores
clins un congelador. Si vos decidiu pel
mètode, única cosa a tenir en comp-

te, es la textura final; per aquesta  raó,
en el moment de servir, es convenient
batre el gelat, per obtenir un gelat cre-
mós.

Les confitures i melmelades te-
nen una preparació similar, diferen-
ciades únicament en què les confitu-
res conserven les fruites senceres o
trossejades i les melmelades es passen
per un tamís, passapures o sedàs.

Per cada kg. d'albercocs, pesats
sense pinyols, 750 g. de sucre.

Deixarem reposar unes 5 hores,
els albercocs xapats per la meitat i co-
berts pel sucre. Ho farem coure 10
minuts a foc suavíssim. Deixat refre-
dar, repetirem aquesta operació tan-
tes vegades com faci falta fins obtenir
la consistencia desitjada. Es impossi-
ble fixar el temps de cocció, ja que
depèn de l'evaporació mes o menys
ràpida de l'aigua continguda a la frui-
ta. Igualment està supeditada a la in-
tensitat del foc. Ens serà de gran aju-
da una espaula de fusta de base recta
per remenar durant la cocció i evitar
que s'aferri; cosa molt freqUent, una
vegada cuita i per la conservació, pre-
pararem pots de vidre que es puguin
tapar hermèticament. Els pots ben
nets i escaldats els omplirem de con-
fitura tChia. Deixant-los refredar com-
pletament els taparem, primer amb un
disc de paper vegetal impregnat d'al-
cohol i a continuació ami -) les seves
tapadores.

Amb les varietats d'alhercocs de
pinyol clolç, el més exagerats a efec-
tes culinaris, es permeten afegir clins
cada pot de con fitura acabada, una
dotzena escassa de pinyols, trencats i
escaldats per privar-los de la pell mo-
rena.

Compota d'albercoc

Primerament conseguirem un xa-
rop lent bullir deu minuts mig kg. de
sucre i un litre d'aigua. Dins aquest
xarop courem els albercocs privats de
pinyols durant quatre minuts. Es ser-
veix freda acompanyada de nata mun-
tada i unes gotes de marraschino, així
es converteix en un postre delicat.

Podem agrair la recepta següent a
l'amabilitat de N'Assumpció Ripoll,
que no ha duptat en compartir amb
lots vosaltres aquesta preparació es-
quisida. Es la millor que conec.

Coca d'albercoc

Necessitarem mig kg. d'albercocs
xapats i desprovists de pinyols.

Quatre ous
300 g. de sucre
300 g. de farina de força
Un sobre de Ilevadura titpida.
Un tassó de llet.
Un tassonet d'oli d'oliva.
Una Hama d'uns 40 x 30 cm i de

parets d'amenys 4 cm.
Mesclarem i afegirem per aquest

ordre els ingredients descrits. Els ro-
vells d'ous i el sucre, la Ilet, oli, la fa-
rina, la Ilevadura i en darrer lloc els
blancs d'ou ben intimas. Untarem el
mot lit) amb unes gotes trahuca-
rem la pasta i ho courem al forn uns
minuts, passats aquests, compondrem
els albercocs damunt la coca i l'aca-
harem de coure. Emplearem aproxi-
madament 20 minuts de cocci() total.
En treure-la del forn l'ensucrarem. •
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Boutique   

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca C/. So Font, 15 • Tel.: 66 26 66 (Llucmajor)

SOCIETAT

/des
penya

' falcó

- Han circulat pel nostre poble uns papers en els quals,
de mala manera, es manifestava una animadversió cap als
castellanoparlants (forasters, deia el pamflet), que de cap
manera poden ser defensats per qualsevol persona que cre-
gui en la Declaració Universal dels drets humans.

En aquests papers hi havia els anagrames del PSOE,
PSM i EU, que, aparentment, es deuen haver unit (?) per
fer una "cooperativa editorial" per captar vots per a les
properes eleccions.

* * *

- Es tanta la mala intend() i el mal gust de la impressió
com la ingenuïtat dels que l'han feta.

Des de quan aquests tres partits fan comunicats con-
junts?

A cap partit no convé fer cap escrit d'aquest tipus, ja
que els lievaria vots i empegueiria els seus votants incon-
dicionals. Creiem que els que han fet aquests pamflets han
menyspreat la intel.ligència dels electors, cosa que es tor-
narà en contra d'ells. Els socialistes i comunistes, que fo-
ren perseguits pels feixistes, "ara són els neonazis". Els al-
tres, per exclusió, deuen ser els "bons".

* * *

- El PSOE i EU són dos partits amb molts de votants
s' Arenal i això preocupa algun sector que, des de fa anys,
sustenta la seva política en l'enfrontament entre manor-
quins i forasters (qui deu ser el capdavanter d'aquesta "ide-
ologia"?), cosa que mai no hi havia hagut, abans que apa-
reguessin aquests "Rasputins", a qui hem de sofrir tots i
que tan hé coneixen els arenalers.

* * *
- D'aquests tipus de pan -II -lets, ja en circularen en con-

tra del PSOE i d'en TOMíAS Garcies, quan el PP, i en Ra-
hasco, eren a l'oposició. Fins i tot hi va haver petards a
l'Ajuntament. Llavors hi havia molts de nervis i ara, així
com estan les enquestes electorals, n'hi torna haver molts.
Podeu estar segurs, estimats lectors, que ahans de les elec-
dons, en veurem de més grosses. •

CARIVISSERIA ° XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS
■ Po/

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

IFFLLER MECANIC0
1

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL

AGENT OFICIAL 
Pedro Noguera Enseriat 

Taller autoritzal

*SHOW.
automòbils

e
piva motor La.
C/ Ripol. JO • Ta 66 22 13



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

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

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

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

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

(Lluemajor)

<>Esports
Pesca

Llorenç Mascaró
Foto: Francisco Garcia

Organitzat pel Club Pesca Es Cap Roig i patrocinat per
l'Ajuntament de Llucmajor, va tenir Hoc el Campionat dc
Balears de "Roquer" en Costa de 1998. Trofeu Federació
Balear de Pesca. II Trofeu Ciutat de Llucmajor. Zona de
Pesca "Capocorb". La concentració i sortcig de Hoes dels
participants tingué lloc al local social del Club (Bar Sport.
Plaga Espanya), així com la pesada de les captures i la en-
trega de trofeus. La competició es va iniciar a les 8 i va fi-
nalitzar a les 12h. Hi prengueren part un total de 137 pes-
cadors pertanyents als distints Clubs de les Illes.

Les classificacions foren les següents:

MinusvUlids

ler. i Trofeu Ciutat de Llucmajor,
HipOlito Seguido Pons, Club ASMI, 	 1465 grs.
2on. Francisco Navarro, Club ASMI, 	 790 grs.

it14, 3er. Miguel Garau Garcia, Club ASMI, 	 445 grs.

Els campions locals, Francisco Pedregosa del Cid i Margalida
Miralles Salas, and, el president del C.P. Es Cap Roig,

el regidor d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Llucmaior
i el President de la Federació Balear de Pesca.

Peça major: Hipólito Seguido Pons,
una variada 	 I 15 grs.

Dames

Ia i Trofeu Ciutat de Llucmajor,
Malen Amengual Mena, Club CIAS 	 1330 grs.
2a Francisca Ferra Barceló, Club Campos 	 1325 grs.
3a Maria Salas Villalonga, Club Campos 	 1290 grs.
Peça major: Maria Antònia Verdera, Club Guell,
un tord 	 175 grs.

Juvenils

ler i Trofeu Ciutat de Llucmajor,
Josep Alòs Crespí, Club Palma 	 1795 grs.
2on Enrique Martínez Victoria, Club Alctidia 	 1685 grs.
3er. Jaume Vadell Bonet, Club Alqueria Blanca 1305 grs.
Peça major: Antoni Carbonell Amengual, Club CIAS,
una saupa 	 300 grs.

Seniors

ler i Trofeu Ciutat de Llucmajor,
Antonio García Pajuelo, Club CIAS 	 1840 grs.
2on Miguel Salom Vaguer, Club Campos 	 1830 grs.
3er. Guillem Alcover Juan, Club Es Serrans 	 1740 grs.
Peça  major: Antonio Garcia Pajuelo,
una saupa 	 345 grs.

Locals

ler. Senior i Trofeu Ciutat de Llucmajor,
Francisco Pedragosa del Cid, 	 1440 grs.

Dames

I a. Margalida Miralles Salas 	 1005 grs. •
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INFORMATICS S.L.

C/. Major, 107 - 07620 - Llucmajor

Tel./Fax 12.07.97 - Móvil 909.78.42.2()

(L-LUCMAJOR

ESPORTS
fro im 1,111111111117

Rebaixes d'Estiu
Fins a un 50% de descompte

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

DO   AT    

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

PERRUQUERIA

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

Alex Kid, una altra
vegada guanyador

El cavall llucmajorer va guanyar el Gran Premi del Criador dels cinc anys

Redacció
Foto: Tomas Monserrat

El passat dia 7 de juny Alex Kid, el
cavall de Joan Oliver, va obtenir el Gran
Premi del Criador dels cinc anys a

hipòdrom de Son Pardo.
Alex Kid, menat per Toni Solivellas,

era el gran favorit pet-6 al principi va te-
nir dificultats, es va trobar tancat a la
corda; d'altres cavalls ocupaven les pri-
meres posicions i ell es trobava tancat i
no veia el forat oportú per sortir. Gracies
a l'habilitat de Toni Solivellas es va re-
tardar la marxa d'Alex Kid i així passa-
ren tots els altres participants i ell va po-
der sortir de la corda. Comenci a re-
muntar i aviat es va situar a la primera
posició i no va tenir cap problema per
arribar a la darrera recta triomfador. •
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

BUSCA ESTAS JOYAS EN LOS DISTRIBUIDORES

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

Entre noltros
Naixements

- Pauline Sarah Bécognee Walmich, filla de Pierre i
Encarnació, nasqué el 4-5-98.

- Cristina Serra Melero, filla de Pere i Rosario, nasqué
el 20-5-98.

- Neus Gari Garí, filla de Francesc i Francisca, nasqué
el 25-5-98.

- Macia Mut Sbert, fill de Macia i Catalina, nasqué el
24-5-98.

- Aina UtriIla Salva, filla de Manuel i Margalida, nas-
qué el 28-5-98.

- Llorenç Gelabert Rigo, fill d'An-
toni i Natividad, nasqué el 29-5-98.

- Daniel Adrover Arjona, fill de
Guillem i Susana, nasqué el 30-5-98.

- Pere Nicolau López, fill de Joan J.
i Margalida, nasqué el 3-6-98.

- Joan Bartomeu Clar Duran, fill de
Francesc i Andrcva, nasqué el 9-6-98.

- Andreu Angel Perez Nigorra, fill
d'Andreu i Francisca, nasqué 1'1-6-98.

- Bartomeu Antich Gómez, fill de
Jaume i Pilar, nasqué el 12-6-98.

- Joan Rafe! Campaner, fill de Ra-
mon i Catalina, nasqué el 22-6-98.

Matrimonis

- Sebastià Oliver Socias i Arasely
Gererna, es casaren el 22-5-98 al Jutjat
de Pau.

- Pedro Ferretjans Rubí i Apol.lônia
Maria Monserrat Taberner, es casaren
el 10-5-98 a l'Església de Ntra. Sra. de
Gracia.

- Miguel Jaume Bibiloni i Margali-
da Huguet Rojas, es casaren el 19-4-98
a l'Església de Sant Bonaventura.

- Joan Caries Garat Clavel i Joana
Maria Estelrich Ballester, es casaren cl
29-5-98 a la Casa Consistorial.

- Llorenç Perelló Matas i Rosa Bar-
bara Trobat Fuster, es casaren el 8-5-98
a la Casa Consistorial.

- Francisco Licerán Lladó i Maria
Obrador Caldentey, es casaren 1'1-5-98
a l'Església Ntra. Sra. de la Lactancia
(S' Arenal).

- Pere Taberner Monserrat i Aina
Maria Taberner Pizà, es casaren el 30-
5-98 a la Parròquia de Sant Miguel.

- Ramon Sanchez Ochoa i Ana Isa-
bel Cano de la Camara, es casaren el
30-5-98 a la Parròquia de Sant Miguel.

- Jose Gregorio Goitia Reyes i Se-
bastiana Martín del Pilar, es casaren el
29-5-98 a la Casa Consistorial.

Defuncions

- Guillem Lluís Rotger Mayol, morí el 13-5-98 als 69 anys.
- Miguel Garí Obrador, morí el 13-5-98 als 86 anys.
- Helena Elizabeth Van den Bos, morí el 14-5-98 als 40
anys.
- Maria de Gracia Zamorano Montilla, morí el 21-5-98 als
87 anys.
- Hermann Ulrich Solf, morí el 6-5-98 als 69 anys.
- Albert Basuyam, morí el 25-5-98 als 87 anys.
- Milagros Pesado San Juan, morí 1'1-7-98 als 89 anys.
- Joan Barceló Garcias, morí el 4-7-98 als 74 anys.
- Maria Vanrell Martorell, morí el 10-7-98 als 82 anys.
- Joana Aina Oliver Servera, morí el 12-7-98 als 88 anys.
- Joan Gelabert Vidal, morí el 21-7-98 als 82 anys.
- Francisca Puigserver Sastre, morí el 29-7-98 als 89 anys.
•



Pes forat
a -es rricdx.

BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cam a la brasa

• Terrassa amb jardí 

CI. de Gracia, 59 (Llucnia 

e
PLAÇA 18
serigrafia

C/ SON JULIA, SOLAR A-65
POLIGON INDUSTRIAL SON NOGUERA

07620 - LLUCMAJOR - MALLORCA
TELÈFON 66 04 22

FAX 66 19 22

OPassatemps
Sopa de Iletres • 12 Illes del Món
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Llorenç Mascaró

Solució del mes passat

La confluència entre el carrer de Galdent i la ronda de
Ponent, es única entrada que hi ha per accedir al quadrant
nord-occidental del poble, i a pesar d'això, just entrant al
pohle hi ha un grapat dc clots als quais, en lloc d'arreglar-
los hé tornant-los a as  de bell nou, es van perpctuant
al llarg dels anys. Fins quan aquesta provisionalitat que fa
anys que polira? •

- Punt 	 - Punts 	 - Guió
- Corna
	

Suspensius 	 - Parèntesis
- Punt i Coma 	 - Admiració

	 - Cometes
- Dos punts 	 - Interrogació



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Medicina General (tguilIatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques
Cirurgia General
Cirurgia Vascular

Neurocirurgia
Cirurgia Plastica i Reparadora

Nutrició i Dietètica
Ginecologia i Obstetricia

Dermatologia
A.T.S, (Infermeria)

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxilo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologiá Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia 	

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X, Radiologia

Podologia
Centre Auditiu

AssEGuRANcEs : AxA _ ADEsLAs _ AGRupAció muftjA _ AsisA _ I MECO CAJA SALUD _

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

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

Plaça d'Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426

LLUCMAJOR

11011ARI:
de les 9'oo h
a les 21'00 h. 

SERVEI I PREU
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Amb ia remodelack del local
els oferim els Serveis

de forn de pa i peix fresc
C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98



Audi Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

Bienvenido
al nuevo Golf.

Ofrecer las más modernas medidas

de seguridad ha sido otro de los

grandes objetivos a la hora de crear

el nuevo Golf.

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

IIiedSignaI
AUTOMOTIVF

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

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

Recanvis i accessoris.

.3]
Horari d'estiu:

de 8'00 h. a 14'00 h.
Juliol i Agost

•
ILAUPUNKT

anvla




