
,V.M.MOW

octubre 1998	 núm. 193	 200 PTA. 

LLUCMAJOR
ir-x	 ir-aL	 -11=3. II

FIRES 1998



Emb. 1696 - PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en España

N.R.S.I. 30.3182/PM

Elaborado por Destilerias F. Vidal Catany. S.L. - C. San Francisco, s/n.



LLUCMAJOR
13.12WELIELIMINSIMIE=UME

Revista Mensual
Dep. Leg. PM-350-1981 Any XVII

•
EDITA

Obra Cultural Balear de Llucmajor
•

INFORMACIO I PUBLICITAT
C/. Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor)

•
DIRIGEIX

Catalina Font
•

COL.LABOREN

Sebastià Alzamora

Miguel Barceló

Antônia M. Bonet

Llucia Caldes

Francina Capella

Sebastià Cardell

Antònia Font

Joana Font

Maties Careles

Franc Jaumc

Coloma Julia

Antoni Llompart

Llorenç Mascaró

Apolibnia M. Monserrat

Francisca Mut

Jaume Oliver

Bartomeu Prohcns

Sehastia Rubí

Jaume Salva

Tomeu Sheri

Joan Socles

Jeroni Tomas

Antoni Vadell

Ignasi Barceló

Miguel Bezares

Celso Calvin()

Miguel Car&II

Joan Clar

Bartomeu Font

Catalina Garau

Miguel Jancr

Joan Jaume

Aina M. Llompart

Jaume Manresa

Antoni Monserrat

Joan Monserrat

Guillem Oliver

Margalida Palou

Nanda Ramon

Josep Sacares

Miguel Sbert

Catalina Serra

Arnau Tomas

Gabriel Thomas

Barbara Verdera

Francesc Verdera

•
IMPRIMEIX

TIRRENA, S.A.

TEL: 55 52 12

C/ Pintor Joan Gris, n° 2
MANACOR

•
pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

4Editori al

Bona fermança
per a tothom!

Què es pot dir i desitjar a tothom a Llucmajor en temps de Fires? Amb que
associam sempre el temps de Fires? Quina es la paraula que més es pronuncia
durant aquestes setmanes j, sobretot, la darrera setmana i la darrera fira? No hi
ha dubte que aquesta paraula, aquest objecte, aquest desig és la fermano.

Fermanga significa el regal o obsequi de caracter extraordinari que es fa en
temps de Fires. Tot l'any ens podem fer obsequis, però són una altra cosa. Les
fermances en temps de Fires són un obsequi especial, tenen unes connotacions
ben específiques i deixen molt bona boca.

Si havíem de fer alguna reflexió sobre les fermances, podríem pensar si en-
devinam o no, és a dir, si regalam allè que l'obsequiat o obsequiada esperava,
necessitava o li feia més il.lusió; podríem pensar si no feim cap fermança a qui
més l'espera de nosaltres; podríem pensar si la millor fermança que poguem fer
es l'afecte sincer i l'amistat.

Si havíem de fer alguna reflexió una mica més economicista i sociológica,
hauríem de referir-nos al consumisme exagerat i indiscriminat -la publicitat ca-
da vegada més subtil i sofisticada-, als canvis d'escenaris globals on es mouen
l'economia i el mercat -no oblidem que les Fires min un mercat-, i a la situació
de l'economia Ilucmajorera- com es troba i cap on va?-.

Tot això podria resultar interessant i útil. Però, segurament, resultaria més
engrescadora i agradable l'actitud de deixar-nos portar pel clima creat per
aquestes setmanes de Fires, de transformar-nos en firers i fireres que compren
i venen moltes de coses -cadascú sabra quines té per vendre i quines necessita
comprar-, que miren, que xerren molt, que disfruten del carrer i de la festa. En
una paraula, que viuen les Fires.

Mai sobra, pea), desitjar que arrihin fermances a rompre -a nosaltres, als que
estimam, a Llucmajor...-. No sobraria una mica més d' il.lusió per a tothom, una
economia minor, una més arrelada consciencia de poble, uns plans culturals més

l'alçada de Llucmajor, un compromís col.lectiu amb els gin necessiten mes
ajuda.

Bona fermanga per a tothom i molts d'anys! •



LOCAL

Plenari de l'Ajuntament
(284X-98)

No a la desclassificació de Toilerie

Arnau Tornàs

Al plenari ordinari de l'Ajuntament de Llucmajor, que
va tenir lloc, excepcionalment, el dilluns dia 28 a les 12 h.
ja que a les 1,30 h. Sc celebrava el pregó dc Fires a la sala
de sessions, va tenir corn a temes principals, la ratificació
del decret del 2 d'agost de 1998, en el qual el consistori
s'oposa a la desclassificació de la urbanització de Tul cric
i una mock') del govern municipal relativa a la baixa
places turístiques obsoletes.

Sobre la desclassificació de Tollerie, proposada pel
CIM, tant Garcies, del PSOE, com Llompart, del PSM,
varen manifestar un cop mes l'adhesió a les pretensions del
Conseil Insular de Mallorca, de desclassificar aquesta ur-
banització, tot acusant l'equip de govern d' anar en favor
ciels interessos del promotor i no dels del municipi, però el
batle, Gaspar Oliver, va recordar que Tollerie es troba le-
gal itzada dins del Pla Parcial aprovat i que, per aquest mo-
tin, la seva suspensió cquivaldria per a l'Ajuntament una
forta despesa en inclemnitzacions que el CIM no assumiria.

Pel que fa a la mod() presentada pel PP sobre baixes de
places turístiques obsoletes, fou aprovada per tots els grups
del consistori, per entendre que amb ella es promociona el
turisme de qualitat, alhora que hom prohibeix que aquestes
places s' instal.] in fora del terme de Llucmajor.

Altres acords

- Nomenar un membre més per al tribunal clue ha dc re-
gir el concurs oposició per tal de proven - una plaça d'ar-
quitecte.

- Proposta de la mesa de contractació relativa al con-
curs convocat per a l'adjudicació del servei d'abastiment
d'aigua potable i de sanejament.

- Alineació i adjudicació mitjançant subhasta ciels  so-
lars número 3 i 4 de sa Torre.

- Adjudicació mitjançant subhasta d'efectes no utilit-
zables.

- Com a tema d'urgència i fora de l'ordre del dia, per
dificultais imprevistes en la construcció del non Centre de
Salut de s'Arenal, es va acordar de realitzar un nou pro-
jecte addicional, amb un préstec en una entitat financera.

I cutre els precs i preguntes. Rabasco va demanar que,
urgentinent, es requereixi al CIM per tal que resolgui el
greu problema de la cremada incontrolada d'objectes, cl
fum dels quals fa irrespirable moltes zones de s'Arenal. •

La Plataforma
antiautopista de

Llucmajor fa una
campanya d'al.legacions

al Pla General
Demanen que es construeixin les ein.umval.lacions

de la churn, (miracles dumnt quinze anys.

La Plataforma antiautopista de Llucmajor li iniciat
una campanya de recoil ida d'aclhesions a les allegacions
clue presentara a la revisió del PGOU dc Llucmajor.
Aquestes aliegacions reclamen unes minors circumval.la-
cions de la vila, mesures de foment de la seguretat vial, fo-
ment del transport públic, una reforma de les rondes de
Llucmajor i que s'evitin actuacions urbanístiques clue pu-
guin incrementar el col.lapse del transit o crear punts ne-
gres de cara al fcitur.

Com a exemple d'això darrer, eis membres de la Plata-
forma posen la creació d'una extensa zona urbanittable a
s'Arenal, a l'altre costat de l'actual carretera. En cas de de-
scnvolupar-se aquesta urbanització els residents a la zona
haurien de travessar cada dia una carretera molt transitada
per poder anar a escola, a comprar, al centre de salut, al tre-
ball, al camp d'esports o a la platja; amb els perills que
això comporta.

També critiquen l'excessiva extensió reservada p er al
sOlurhanitzable residencial extensiu, un tipus d' urbanisme
que, al parer de la plataforma, obliga a usar el cotxe agreu-
jant els problemes viaris del ternie.

Finalment, la Plataforma reclama en les seves al.lega-
dons que la projectada autopista no s'inclogui en el Pla
General fins que el Pla Director de Carreteres no estigui
definitivament aprovat i definesqui d' una vegada qui n sera
el traçat definitiu de l'autopista. Els membres del col.lectiu
antiautopista critiquen que la indefinici6 de la Conselleria
de Foment en aquest aspecte hagi estat la causa de l'expo-
sició pública d'un document, el PGOU revisat, clue pel que
fa al viari resulta incomplet i incoherent.

Contra la proposta d'autopista i variant que fa la Con-
selleria de Foment la Plataforma defensa les circumvalia-
cions de Llucmajor dissenyades al Pla General del 1984 i
que en quinze anys no s'han construït, pro yocant així el
col.lapse de les rondes. Al parer de la Platafornui, la variant
projectada des de Foment és una falsa solució a tin proble-
ma que el mateix Govern Balear i l'Ajuntament crearen en
donar un disseny inadeq oat a la carretera de s' Arenal i en
deixar que la situació a les travessies de Llucmajor es po-
drís al llarg cle més d'una dècada.

La Plataforma de Llucmajor contra l'autopista del Lle-
vain ja va recollir devers 2.700 al.legacions contra el Pla de
Carreteres i ara con fia a obtenir uns bons resultats en
aquesta nova campanya. La recoil ida de signatures va co-
mençar dia 28 d'agost, al mercat de Llucmajor, davant el
bar Espanya.

El PGOU de Llucmajor es a exposició pública fins dia
15 d'octuhre. •



Convocats per
donar gràcies

Preveres que són o han estat a
Llucmajor. D'esquerra a dreta, de dah

a haix: Jesús Fresnillo, Jaume
Alemany (Bunyola), Francesc

Carmona, Manuel Bauch (Cetem),
Joan Vidal (Madrid), Bartomeu Foils

(Selva), Plume Serra, Joan Servera
(Sima. Trinitat), Francesc Quetglas„

Damia Vidal (V. Creixent)
Josep Gelabert.

Enmarcat dins les celebracions
dels 750 anys, la festa del nostre Titu-
lar va ressonar d'una manera especial
dins el nostre Poble. El Sr. Bisbe i tots
els preveres que havien estat a Lluc -
major, ;tint) la Comunitat Cristiana,
ens reunirem a la Parròquia per donar
gracies i renovar la nostra fe.

El Sr. Bisbe ens encoretja a seguir
feelment el camí de l'Evangeli oberts
al món per, junts, cercar respostes als
interrogants de l' home d'avui. •

¡'re veres lluemajorers: Baltasar Coll
(Canonge), Janine Serra (Ses Salines),

Plume Monserrat (La Porchincula),
Toni Vadell (Beat Ramon Llu10,

Toni Garoa (Valide Stiller).

I Trobada de grups
de ball mallorquí

Festa a Grècia

Guillem Oliver

El passat dia 25 de setembre i a partir de les sis de rho-
rahaixa desfilaren una trecalada de grups de música i ball
mallorquí, concretament aquests: Aires des Pla Llucmajorer,
Aires de Sa Barraca, Capocorb. Castanyetes en Festa, Es-
cola de Dansa de Llucmajor, Escola de Ball de Bot Col.legi
Sant Vicenç de Pail!, Espirafoc, Músics i Joves Balladors de
Llucmajor, Ran de Mar, Sarau i Festa i Flor d'Ametller; to-
tal onze, tots ells del tern-le municipal de Llucmajor.

Molta de gent del poble va pujar a Gracia per escoltar,
veure i hallar una estona. Alguns desconeixíem l'existència
de tants de grups emperó ens va agradar molt. No creim
que a d'altre poble de Mallorca hi hagi tantes d'agrupa-
cions...

Hi va haver berenar de franc per a tothom qui volgué. I
qui l' hi va posar a la menjua?... RIO va ser en Paco es forner
que d'ençà que l'any passat va començar a ballar no atura;
i va pensar que podria ser una bona idea organitzar aquesta
trobada que pot sentar precedent. Nosaltres també ho creim
que trobades així són molt interessants i que els joves en po-
den aprendre dels mes majors i aquests poden assebentar-se

de les innovacions que aporten els joves tant musicalment
com en passes i punts i coreografia.

Dels mestres de ball que hi poguérem veure el temps que
hi varem csser, recordam mestre Tomeu Bergas, Tomeu
Gomila, Pere Antich, Joan Ferre... Sera cosa d'aprofitar tan
dc bo que ens puguin ensenyar.

Sera cosa de recordar que el ball és un bon exercici
manteniment lisie. No vos estranyeu d'aquí a poc temps
sentir una conversa parescuda a aquesta: "Tu, que fas? Jo,
aeròbic, i tu? Jo hall de bot..." •
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El president de la Penya del Barça, Pep Oliver, entrega una distinció a B. Alzina.

LOCAL

Notícies municipals de s'Arenal

Tomeu Sbert (text i fotos)

Com millor es l'estiu, turísticament parlant, ales creix
Ia problemitica en general, amb la qual cosa s'obliga les
autoritats corresponents a estudiar mesures i a prendre de-

Nota de la redacció

L'increment del número de pagines i tiratge,
així com cl cost d'edició d'aquesta revista ens obli-
ga a augmentar el preu de la publicació de 175 a
200 pta. i també a encarir Ileugerament els preus
dels anuncis. Aquest preu de 175 pta. s'ha manten-
gut des del maig de 1995.

Confiam que sabreu entendre la necessitat
d'aquesta mesura i esperam, com sempre, la vostra
col.laboració. •

cisions, de cara a la propera temporada,
perque tot pugui rodar millor.

Volem pensar que això és així i no d'una
altra manera; campanyes electorals apart.

Un dels temes més importants és el de
cercar mes fluïdesa per a la circulació, i
per això, fa falta, en primer Hoc, treure
més possible els vehicles grossos, auto-
cars i camions, dels carrers, estrets i insu-
ficients, per suportar l'intens trinsit que
pateixen.

Es notícia municipal, el let de crear dues
zones d'espera per als autocars, que cada
matí recullen clients per dur-los d'excur-
sió per l'interior de l'illa. Una d'aquestes
zones es trobarà situada al carrer d'Anto-
ni Gal niés, entre els carrers de Sant Bar-
tomen i Girona. I l'altra, al carrer de Cos-
ta i Llobera, entre el de Sant Bartomeu i
Mireia, a son Verí Residencial Veil. Tam-
bé, per tenir els carrers més nets, hem vist
intensificar cada dia la recollida de brutor

buidar, tant com ha fet falta, les papere-
res instal.lades als carrers.

Pel que fa a les aigües brutes, se'ns assegura que ja hi
ha tres-cents milions de pessetes pressupostats, a Madrid,
per enguany, i set-cents per l'any que ve, tot per fer una no-
va depuradora suficient i capaç per absorbir i depurar, l'im-
mens cabal d'aigües residuals de s'Arenal i urbanitzacions.
1... és que no es només créixer. Hem vist, aiximateix, com
reapareixia, en part, el que abans s'anomenava Policia
nicipal de barri; és a dir, en lloc d'anar en parella, es un
únic policia que vigila i es mou pels llocs conflictius, com
pot ser la zona on "actuen" els estafadors coneguts com
tri lers.

Nova junta directiva

- La nova junta directiva de l'Associació de Persones
Majors de s'Arenal-Llucmajor esta composta per aquestes
persones:
- President: Maties Sal‘dt
- Vice-president: Rafe' Rebassa

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

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



Platja,  Zoila lluemajarera, replena de turistes, (tartest passat estio.

LOCAL

- Secretaria: Maria V. Costa
- Tresorer: Bartomcu Servera
- Vice-tresorer: Pedro Coll
- Vocals: B. Adrover, C. Barceló, D. Sanchez i M. Vidal.

També hi tenen responsabilitats S. Romaguera, M. Car-
den. A. Jimenez i S. Nicolau.

Tercer aniversari
de la Penya Barcelonista

- La Penya Barcelonista s'Arenal va celebrarei seu ter-
cer aniversari de la funclació durant un sopar d'amistat,
amb poc mes de centenar de comensals, en el "Tennis Are-
nal", on, en un ambient totalment blaugrana, es van dis-
frutar els trionas de l'equip.

Hi assistiren, desplaçats des de Barcelona, el directiu
Paco Ventura i antic porter internacional Urruti, els quals
es varen prestar a un col.loqui que resulta molt an Les
preguntes més incisives foren demanar els motius de la
destitució, al set' moment, de Johan Cruyff i iambi: es Va

qüestionar la tasca de L. Van Gaal. Al final del sopar hi ha-
gué entrega de plaques i de troleus i parlaments de P. Ven-
tura, del president de la Penya, Pep Oliver, i tancament de
l'acte a cura del bade Gaspar Oliver.

Noticies breus

- Jaunie Oliver, "Pel ín", acon-
seguí un segon premi en un concurs de
poesia popular, convocat pel Club Cul-
tural Arta, coordinat per Serif( GUISCa-

fré i l'entrega de premis ion presidida
per Maria A. Munar.

- Francesc Llabres, regatisia
del CN Arenal, aconseguí el subcam-
pionat d'Espanya de vela, classe Euro-
pa, disputat a Garral (Barcelona).

- Els arenalers Biel Cabot i Jo-
an Truyols, i el Ilucmajorer Miguel Vi-
dal, representant el club Cap-Roig, va-
men aconseguir un tercer Hoc, per
equips, al Campionat de 13alears de
Pesca des d'embarcació.

- Sembla que hi ha dificultats
de tipus fiancer per continuar les
obres del nou Institut d'Ensenyament
de s'Arenal.

- El "Pistó Marinenc", un club de brusquers de cotxes i
motos antigues, continua endavant. De tant en tant surten
nous vehicles d'epoca, segons manifestacions de Julia Mò-
en, coordinador del club.

- Margalida Nadal Company, de 80 anys, va desaparèi-
xer de ca seva el passat dia 12 d'agost i encara no ha estat
localitzada. Aquest es un let lamentable i ben trist.

- Enguany s'ha celebrat novament l'anomenat "Dia del
Turista'', organitzat per l'Associaciá d' Hotelers que presi-
deix Miguel Vidal 1(11 lana.

- A despertat admiració i curiositat a s'Arenal, la cir-
cumstancia que era un Ilucmajorer, Pere Sastre (de son
(lall), l'inventor del cometagiravió, donats els escrits pu-
blicats a la revista arenalera.

- El perièclic "La Opinión", de Múrcia, s'ha interessat
pel tema de l'inventor Ilucmajorer. No debates De la Cier-
va era murcia, que fou, (linen, qui va copiar tot o part de
l 'invent d'en Pere.

- En aigües de la nostra hadia, i organitzat pel CN Are-
nal, va tenir lloc la disputa d'un C'ampionat del Món de Ve-
la, classe 470. Hi participaren representants de 38 països i
fou tot un exit esportiu.

- I acabam, ¡ui mués dir-vos: Bones Fires per a tothom! •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

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

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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---	 Servei de begudes
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DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensefiat
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CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Forti)

Tel.: 45 70 78 • PALMA

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, chmecres i di vendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

Carrer Majo,: 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR

Compra - Venn Ruitignitatç.,'

QE/. 2rag6, 310 1.11aixo.5 (Palma)
TCI5. 971 47 51 44 - 907 36 55 45

lautne
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Rafel Soler Gayn, pregoner de Fires

Damn': Gamins, pregoner; Mateu Monserrat, page de pau; Gaspar Oliver, bade;
i Moises Requena, capita de Ia GuUrdia Civil.

LOCAL

Pregó de fires 1998
Els rellotges de sol a Mallorca del Sr. Rafe! Soler Gayii i Els rellotges de sol a Llucmajor

del Sr. Damià Garcias Serra foren les clues parts del pregó que obrí les fires d'enguany.

F. Capella
M. Pa lou
Fotos: C. Julia il). Gardas

senyor Denim Albert( Caían,
Ilucmajorer, Ilicenciat en informatica
va presentar els dos pregoners d'una
forma planera i distesa, destacant la
relació d'amistat amb Damia Garcias.

El printer pregoner, Sr. Rafel So-
ler Caya és enginyer de camins, ca-
nals i ports, va néixer a Sant Joan
l'any 1929 i compta amb un currícu-
lum extens i brillant, no només en el
terreny professional sin() també en el
camp que ara ens interessa: l'gnomè-
nica. Ha construit nil centellar de re-
llotges de sol de di versos tips: de pa-
ret, horitzontals, i a Hoes
molt di ferents tant del nostre país com
de l'estranger, i ha publicat diversos

ibres entre els trials hi ha: Deceno y
construccian de relojes de soir de tu-
na, Els quadrants mallorquins i El
tiempo verdadero.

I ;arid() per aquest camp comença
l'any 1970 quan eis pares feren do-
nació de héns ih to6 una finca a Sant
Joan on hi havia un rellotge de sol en
mal estat de l'any 1886. Entre els pa-
pers tam bé troba un I libre molt antic
sobre el funcionament dels rellotges
de sol, a partir d'aquí va voler apro-
[whin - en l'explicació matematica de

els principis basics que s'empren se-
guns cl tipus.

A partir d'aquesta introducciú ge-
neral parla dels tipus de quadrants so-
lars que hi ha a Mallorca i destaca que
els nostres rellotges tenen poca deco-
ració, utilitzen, majoritariament, la
numeració aràbiga, la qual cosa dóna
fe del lumina practic dels manor-
quins, també féu esment a la part 11-
losèfica que tenen alguns rellotges a
través de la sellOmcia, normalment es-
crita en llatí, que s' hi posava devora
com per exemple: (mines feriunt

!weal: totes (les limes) feren. la
darrera

El quart aspecte tractat foil la dis-
tribució geogràfica i funcional segons
Ia catalogac ió de Garcia Arrando.
Aquest estudiós en va censar 568 a
tot Mallorca, l' any 1993, pea) era
conscient que n'hi havia Inds. Creu
que act ualment se' n podrien catalo-
gar un milenar. També constata que a
Mallorca és el Hoc d'Europa on hi ha
niés rellotges de sol. Soler diu que
probablement va iii gat al caracter (w-
ganitzat dels mallorquins i al fet que
els rellotges mecanics cien molt cars.
El rellotge ¡liés antic que du la data
escrita és d'Artà, de 1624, però a San-
tanyí «hi ha un altre, probablement
Inds antic però sense data.

la construed() d'un rellotge fins a
arribar a ser el mallorquí més conei-
xedor d'aquest tema.

L'exposició de: Els rellotges de
sol a Mallorca comença parlant dels
tipus de temps emprats pels di ferents
pobles al Ilarg de la història i dels que
han estat coneguts pels mallorquins,
després explica quins són els ele-
ments principals d'un rcllotge de sol,
la relació que tenen amb el temps i



Carretera de Campos, Ca 'ii Cifre.

Son BieM (meridiana). Sentència: "El cel proclama la glòria de Déu".

A continuació centri el tema en
els mals que pateixen els quadrants
històrics i plantejà la necessitat de dur

terme una tasca de restauració fidel
als materials i tècniques antigues.

Finalment dona a conèixer les
fonts bibliogràfiques forasteres cone-
gudes pels mallorquins i les dels gno-
monistes de l'illa, l'estat actual i les
perspectives de futur.

El segon pregoner, Sr. Damia
Garcias Serra, es professor del
col.legi Sant Pere, mes conegut com a
Seminari de Palma. Va néixer a LI tic-
major l'any 1960 i, com va dir el pre-
sentador, és conegut per la seva tasca
en el món de l'esplai i participació en
nombrosos campaments,  així com per
la seva relació amb el món de la mú-
sica, ja que formava part del grup
Brot d'ullastre.

L'interès pels rellotges de sol creu
que li ve de la infancia, quan els caps
de setmana anava a quedar a Païssa
on hi havia dos rellotges de sol: el
meu padrí em mostrava els estels i em
deia, mira els set frares, les calve-
Iles, els deiols, l'estel de la tramunta-
na... i a partir de l'astronomia vaig
començar a interessar-me pels
ges de sol. Més endavant, devers
l'any 82, va ser quan directament feu
programes informatics per a rellotges

sol a partir d'un article de la revis-
ta Investigación y ciencia. Així, a poc
a poc va anar reunint una col.lecció
de fotografies de rellotges i en va
construir alguns. Vos pue assegurar
que no va ser gens fàcil: moltes ba-
rreres tancades, moltes parets per bo-
tar, cans a lloure que m'envestiren

els 55 rellotges que duen data, encara
que probablement n' hi hagi algun de
més antic. El mes antic es de 1769
(Can Clar) i el niés modern es de
l'any 1997.

- Rellotges de disposició doble:
algunes possessions tenen dos rellot-
ges per poder aprofitar iiiillot totes les
hores de sol del dia. Un orientat més o
manco cap a Ilevant i un altre oriental
cap a ponent. D'aquests n'hi ha un a
Ca N'Eshert, carrer de la Unió núni.
18.

- Tècnica i material: el material
mes corrent per construir els rellotges
de sol de Llucmajor era el mares gra-
vat amb un punxó, un puntacorrent o
eina similar. D'aquests n' hi ha 90.

- Persones que han constafft re-
llotges de sol a Llucmajor: n'ha loca-
litzades 10.

- Sentencies o llegendes: ha tro-
hat 16 rellotges que en duen, 11 es-
elites en Mati i 5 en català: Don ses
hones i ses dolentes, Nocte surgenti-
bus nihilo prosum (per als qui s'aixe-
quen de nit, no servesc per res)...

Per acabar, en Damia dont les
grades a tots els qui l'han ajudat i a
l'Ajuntament de Llucmajor que li ha
permes fer una aportació d'un petit
trosset del nostre riquíssim patrimoni
cultural.

Ambdós pregoners feren una ex-
posició molt didàctica i utilitzaren
transparencies i diapositives per
exemplificar i clarificar el contingm
de Murs explicacions.

Enhorabona als pregoners i hones
fires! •

encar que sembli mentida, prop de
tres mil quilòmetres per camins, la
majoria sense asfaltar... explica en
Dami à.

A la segona part del pregó,
da Els rellotges de sol del terme de
Llucmajor es fa la catalogació de
l'inventari dels 119 rellotges que ha
trobat al terme de Llucmajor, que es
el que en te més de tot Mallorca per
quilômetre quadrat. Els va classificar
seguint els següents criteris:

- Ubicació geogràfica per carrete-
res i camins principals.

- Tipologia: els més nombrosos
són els verticals ortomeridians, es a
dir, que miren exactament cap a mig-
jorn. Construïts normal ment al
xamfrà de la casa o damunt la teulada.

- Antiguitat: classificant només



jk_it

■1111•1•1•1011.11tilli101., •

LOCAL

Ir/Quatre mots
Margarida Ferrer,

professora de dansa

Colonia Julià

- Ahans de venir a Llucmajor a dirigir l'escola que
t'ha traspassat na Paloma Dopico, quines activitats
professionals havies realitzat en el nuin de la dansa?

- Quan vaig decidir muntar la meva escola, DansArt, a
Palma ja havia donat classes a d'altres escoles de dansa i
havia ballat, dues temporades, les Operes Aida i Rigoletto
al Teatre Principal. 'nimbé havia anat becada a fer un curs

a Londres, a l'escola Stella Mann,
d'un gran prestigi.

- Per que t'ha interessat
aquesta escola?

- Per tenir mes alumnes, per
conèixer mes gent, per lOmentar la
possibilitat (lue surtin ¡nés ballari-
nes a Mallorca i per seguir fent fei-
na en el món de la dansa.

- Quines activitats es realitza-
ran a l'Escola de Dansa de Huc-
major?

- En principi seguirem la línia
clàssica que na Paloma va co-
tnencar, però no hi ha cap proble-
ma per introduir d'Ares modali-
tats. A l'Escola de Palma faig cur-
sos de Ballet, Modern, Jazz i cla-
qué; i alguns alumnes s'examinen a
Ia Royal Academy of Dancing. La
gent de Llucmajor decidirà el que
vol fer.

- En que consisteixen els exil-
mens de la Royal Academy of

Dancing?
- Es tracta d'un sistema de reconeixement internacio-

na!, enfocat en dos aspectes: el de preparació i iniciació,
per a alumnes mes joves i el de mes majors, encaminat a
ser professionals. Vénen uns professors de la Royal Aca-
demy of Dancing a examinar a Palma el curs dels ¡nés jo-
ves, pet-6 els majors, de moment, s'han d'examina r a Bar-
celona, Madrid o Bilbau. •

IMPREMTA

Vemita
C/ de sa Fira, 10	 Tel. i Fax: 66 03 10 	 Llucmajor



BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

MASSAN ELLA SA

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma
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Llucmavell (i mal de coure)
Tot encimentant els (fl/is/un allabet

han escrit/ al terrat que és coin un
(Tit/ que de.vvelas certs embulls. 

Miguel Cardell

Aquest servidor vostre, dietarista

públic sense permis de gairebé ningú,
entretén amh glosetes extravagants,
un punt ingenues, la cansada desídia,
Ia desgana d'aquesta tardor que enca-
ra sembla dubtar entre posar-s'hi o es-
perar a les turbulències de la precam-
panya que no fa més que amagar-se,
can  de maquillatge, baratar-se el
nom... I això que ahir (l'ahir de quan
escric, just encetant Octubre), vespre-
jant, va caure a la fi una pluja abun-
dosa i grassa, refrescant, que ens ha
deixat un avui assolellat d'aire netís-
sim, colors Ines densos a les teules
moresques que les aureoles dels li-
quens decoren amb luxe antic, mo-
dest, misteriós, i quatre annuls de co-
tonosos relleus entre el blanc resplen-
dent i el gris avellutat que em fan
pensar en aquella pintura un punt
al.legòrica que representa la Marede-
déu de Gracia sobrevolant un Lluc-
major ideal que va fer el senyor Fran-
cese Salva de l'Allapassa i esta pen-
jada, ben amunt, damunt el portal de
Ia sagristia de l'església de Sant Mi-
guel.

Ai xf de senzill, de meteorològic,

d'ainablement rutinari em sent ara
mateix, tot escoltant com es desgra-
nen, dolces, sentimentals, aides les
melodies, les improvisacions i els dia-
legs del contrahaix de Charlie Haden
i el piano de Kenny Barron mentre el
eel s'obscureix quasi amb pressa i
deixa caure quatre gototes com qui no
es vol acabar cie comprometre, de de-
cidir, quasi per Coro, aquest eel tan
relOtudament Ilucmajorer. Corn el ba-
de que ens ha tocat i ens hem fet, o
ens ha fet a tots una majoria que al-

guns ens fa mal a l'anima, que sortia
als papers afirmant clue el nostre es, el
ternie municipal més gros de Mallor-
ca, i encara hi caben i són desitjahles
Indies d'urbanitzacions. Quina mo-
nada, encimentada, salinitzada, asfal-
tada, claustrofôbica... S'ho paga tor-
nar a discutir, reiterar arguments, da-
des, constatacions difícilment refuta-
bles?

No amb l'esperança de convèncer
aquests sords que no hi volen veure -
o veuen claríssimament coses clue no-
saltres just podem intuir, deduir, sos-
pitar- però és ben de témer, més que
probable, que no ens mancaran oca-
sions, necessitats, de fer-ho, de provar
d'exercir l'irrecusable dret de &fen-
sar-nos. Estotjarem, doncs, forces, ar-
guments, energies.

Ara mateix em ve al cap un altre
gran encimentador del migjorn illenc,
el bade Vidal de Santanyí i la polém
ca que hi ha hagut quan s' ha proposat
posar el seu nom a un institut d'en-
senyament mitja. 1 em ve, també, a la
memória, desdibuixat, pet -6 precis en
la claror del seu sentit un poema d'Er-
nest° Cardenal que vaig Ilegir fa molt
i es devia titular Somoza desveliza
estatua a Somoza en el Estadio So-
moza. Venia a dir: "No ho faig perquè
cregui que expressa el vostre amor,
perquè se que odi au; ni perquè
pensi que durara per sempre, perquè
sé que l'esbucareu tot d'una que po-
dreu. Ho faig per fregar-la-vos pels
morros; per deixar dar qui té la pella
pcl manec".

* * *

Entre tant, han tornat a arri bar les

Fires. Alguns ho hem celebrat i gaudit
(Puna bona lie! .11e Lila &Is germans
Cohen (quin Mill no ferien inspirats
en alguns personatges de la nostra
miséria municipal!) i festa a Cas Coix
amb punk local, Vivian, telèfons que
no acabaven anar i la concessió
quasi oscarística dels primers Premis

Rpereatiu als quals desig Ilarga vida,
tot felicitant els guanyadors. I sobre
els quals no m'estenc perquè Ilavors
en Biel em renya (- Arribara a sem-
blar que et tenc comprad). Sempre
ha estat fac il. comprar-lime o enqui-
merar-me amb imaginació, idees, en-
tusiasme i feina.

D'altres, amb un pregó que esper
Ilegir (hi ha anys que les incomoditats
de la Sala engeguen les meves anques
cansades, i cada vegada més). Un pre-
gó que no és mal de fer imaginar fa-
vorable a la valoració i defensa d'una
part ben concreta del nostre patrimo-
ni. i que desig, sense creure-in'ho
re, que hagi estat capaç de tocar I ani-
meta dels nostres governants. Tot.
que és moltíssim, és per fer a [ambit
de la protecci6 del nostre patrimoni
urbanístic, d'arquitectura tradicional,
arqueològic; i no semblen, els de la
quadrilla Oliver-rahasquista, estar
gens per la feina. Encara Os l'hora que
esperain que demostrin una got a de
sensibilitat (be, dues: haurem de re-
cordar la famosa "sal.vac.c" c.e. _es
Escoles -que no s'ha acabat de con-
cretar encara en la salvació dels seus
alumnes, perõ no perdem l'esperanca;
o aquell gest simbólic en relació al
claustre del convent coin a futura ca-
sa de cultura, a la qual sembla que en-
cara h continuer) rent el malice).

* * *

Cullum m'heu dit. Ai. Mirant el

programa de Fires sembla que això
esmentar el bistec a casa del vegeta-
ria. És a dir, i aquest és el problema.
que el programa és hen coherent amt .)
cis dejunis de la resta l'any. I no
ens ha de sorprendre, tractant-se del
bestial - que es tracta, mai s'ha vist que
les figueres lacin garroves. Tot ple-
gat, vivim a un poble que no té enca-
ra biblioteca pública municipal; pet -6,
si he entes hé la idea, sembla que
abans d'una biblioteca o berta i gene-
ralista en tendra una d'especialitzada



al futur i babilònic casal de la tercera
edat (una edat que esper no tenir mai:
cm conform a tornar vell o, si toca,
morir-me, el que sia abans de passar
la vergonya de veure'm afectat per
una metàfora degradada. 0 d'un de-
gradant eufemisme, mal traduft del
castellà com es ara això de gent major
(major que que?) o gent gran (a partir
de quina estatura? perquè gran, en
bon mallorquí sempre ha estat un ter-
me referit a l'estatura). En poques pa-
raules.

* * *

Ciar que, per sort, i a priori, hi ha

alguna iniciativa destacable al pro-
grama d'enguany. En concret la diada
juvenil Lluemajove em sembla un ca-
mí a seguir, estudiar, potenciar, tot es-
perant que sia més que una casa per la
finestra electoral. Mes quan m'expli-
quen que s'ha provat a potenciar la
particiapció a l'hora de planificar-Ia.
(Pere no puc estar de demanar-me si
inclourà un curs de perfeccionament
en l'esport de fer carreres de moto-
rets a cscapament lliure, de dos en
dos, a tota i sense case, com les que es
fan cada dia i a tota hora sense que
cap municipal ni autoritat faci res).

Tret d'això, s' ha de reconèixer
que, amb la notable absència cultural,
la cosa es presentada variada, i amb
una notable participació d'entitats i
cohlectius locals, que ja es costum i
no hi pot deixar de ser; pea) deixant
clar el desequilibri endogàmic: manca
clamorosament fer-ho compatible
amb una "importació d'oferta" sense
la qual podem acabar patint de lion-
dura de llombrígol, de i nassa mirar-lo
i massa poc orejar-lo, no sé si m'ex-
plic. Llavors ens haurem de demanar
fins on aquesta presencia es corres-
pon amb una política decidida, cohe-
rent i no discriminatòria, d'estímul a
aquestes entitats mantinguda al llarg
de l'any.

* * *

Una segona insistencia: El cap de

setmana de la Darrera Fira sembla tan
saturat, d'oferta i gent, com condem-
nat a una immobilitat que el fa indis-
tingible i homologable mull les dotze-
ties de fires que se celebren tot l'any
arreu de Mallorca. I això que en fo-
rem pioners. Ni plantejaré modificar-
lo, donat que colzades, excessos de-
mogràfics, estretors i col.lapse gene-
ral semblen sinònims d'exit. Pere vull

perque, ja que tenim Fires en
plural de Sant Miguel a Sant Lluc, 110

es comença a plantejar aprofitar al-
tres dies amb iniciatives innovadores,
monogràfiques o no, distintes. Aquí
mateix vaig parlar de Fira de Teatre
abans que a Manacor la començassen
a organitzar. Per nomes posar un
exemple. I es que omplir-se la boca
de Ilucmajoror de circumstàncies,
més o manco sentimental, probable-
ment electoralista i tocada del verí de
l'autocomplaenp es molt fàcil; tant
com fer com qui no veu que de ser
pioners, per a bé o per a mal, hem
passat a engreixar els despersonalit-
zats batallons de la infanteria firal.

* * *

Tot plegat, com l'any passat.

Llucmavell i mal de coure. Pere co-
herentíssim, qui sap si un veritable
signe o símptoma d'identitat estufada
i decadent, suburbia!. Per ventura la
vulgaritat, la passivitat panxaconten-
ta, podria ser un art a desenvolupar a
aquest poble, pens ara mateix, un di-
I luns que, a les deu, al Colon hi havia
les típiques taules de madones joves i
velles, la típica taula amb arquitecte,
alemany i traductor fent retxes a un
paper.

I tampoc no hem de fer Ilarg.
qui sap si, per contra, constatar agues-
ta realitat civil ens dóna mes motius
per ser exigents i crítics. Si a la Casa
de la Vila passen de certes coses,
sempre hi ha qui es mou, amb suport
institucional o sense. Així, el dissabte
24, passat fires i passat les verges,
també al Cafe Colon es prepara una
prometedora vetlada de música tradi-
cional atilt) cl grup ilucmajorer Espi-
rafoc i un grapat de convidats dignes
d'un macroconcert.

I, just començar novembre,
s'obrirà (i esper de tot cor que amb el
just patrocini o estald municipal) el
programa d'activitats culturals prepa-
rat per commemorar els 750 anys de
la Bulla famosa que cioni primera
existencia oficial a la parrequia Hue-
majorera. Amb Antoni Bonner, un
dels grans especialistes mundiais en
Ramon Elul], i editor de la seva obra
catalana completa, parlant-nos
d'aquest savi que s' anonic tit un ca-
taLi de Mallorca. I un concert a l'or-
gue parroquial que hauria de ser l'ini-
ci d'una recuperació. I la reestrena
d'oblidats compositors Ilucinajorers
(leis segles XVIII i XIX. I un plural i
interessant viatge al segle XIII i al
moment que ara recordam...

* * *

En acabar comptarem. De mo-

ulent no acaba de caure la pluja que
s'anunciava i l'espectacle del capves-
pre esdevé grisenc amb grans pinze-
Hades liles, d'un morat feixuc, i res-
quillades de Ilautó. Les motos de
sempre fan carreres i estrall pel pas-
seig amb perm ís de l'autoritat incom-
petent i el parc Rufino Carpena es un
abocador, com quasi sempre. Ms te-
lediaris comença a dibuixar-se clara
la coordenada que divideix la política
estatal entre el que, amb fan d'ideolo-
gia desinformadora, malalta de velles
inèrcies borbòniques i franquistes,
s'anomena partits nacionalistes i el
que s'anomena, de manera un punt
estigmatitzadora a força de no mesu-
ran tothom igual, partits no naciona-
listes, es a dir, aquests, partits nacio-
nalistes espanyols, d'aquest naciona-
lisme que te cada dia propaganda
arreu, a les transmissions esportives,
als sermons constitucionais d'una
constitució que cm discrimina com a
mallorquí que som, i em posa en l'al-
ternativa de din Si pen ser espanyol no
pue ser tal com em sent, dec esser una
altra cosa. Comença a dibuixar-se
mes clara la partió: nacionalistes ca-
talans, gallecs, bascos a una banda i a
l'altra, nacionalistcs espanyols, PP,
PSOE i altres nacionalistes que ho
són tant, i estan tan avesats al domini
que ni es poden o es volen o necessi-
ten dir-se com a tais; coin si hagues-
sim de encune que el seu nacionalisme
equival a la normalitat, a un ordre di-
ví o natural de les coses, que ni la
histeria, ni l' experiencia de molts
confirmen... A les Illes, a Mallorca, a
Llucmajor, el veil debat segueix ab-
sent. la malura fa la seva callant. Ens
l'haurem de seguir currant ferm, amb
les eines urgents de l'autodefensa mes
democrMica i pacífica, més obstinada
i atenta, més reflexiva i sempre auto-
crítica, més oberta i desacomplexa-
da... Ens l'haurem de currar fort la
fermança de la dignitat, de la super-
vivencia. Perquè no ens la regalari
ningú. Especialment cap part it espan-
yol, tiles especialment cap poder local
tocat d'autooch, de la vel la xenofebia
espanyolista, subordinat a una metre-
poli que sembla no voter o no poder
deixar de jugar a l'imperialisme
agressiu, a l'altranacionalisme expan-
sionista. Que ara sembla que es chi,'
constitució, reforma de l'estatut, la
sola tolen:mcia dels qui no tenim dret
d'existir sense traductor, en versió
original, fora dels guetos del volunta-
risme perpetu. I ole. •
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Ho diu el diari
L'aranya negra l'urbanisme pica a Llucmajor

Maties Gareias

Quan la picada verinosa d'una aranya de cap negre va
provocar la mort al jove angles Jonathan Peter Wickings,
tothom va quedar astorat. Coneguts els perills d'una pica-
da d'aranya, tanmateix ningú no podia imaginar-se que el
seu verí pogués tenir conseqiiencies mortals, i per aix()
metges, biòlegs i gent de mar han mostrat la seva perple-
xitat davant la mort del turista que participava en un creuer
i s'aturi a nedar a prop del cap Blanc.

Terra endins, el &bat urbanístic que sacseja la vida
política mallorquina té protagonistes Ilucmajorers. I és que
quan es discuteix com i quan s'han de paralitzar les urba-
nitzacions de nova fornada, "el creixement més espectacu-
lar es localitza a Llucmajor, amb tres projectes que es tra-
dueixen en 7.450 places niés distribuïdes en xalets i tres
nous hotels" (DM, 6-9-98). Aquest creixement urbanístic
té noms propis: Son Ante (un hotel i un golf), el Puig-
derrós (xalets i un hotel) i Regatta (xalets, hotel i golf).

Ara, en qiiestió de noms propis, qui sobresurt en aquest
debat es Gaspar Oliver, que s'ha convertit en el portaveu
dels qui d'aturar la proliferació de ciment no en volen sen-
tir ni parlar. Tant és així que no tan sols esta en contra

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

(Ids projectes de frenar el creixement i 1.1 imitat que propo-
sa el Pacte de Progrés, sinó que també fa cara de ponies
ogres davant les propostes de Jaume Matas quan aquesta
planteja una moratòria urbanística d'abast molt limitat.
"Llucmajor es el municipio más grande de Mallorca y es-
tamos poco desarrollados respecto a otros - , tini el bade.
Mentrestant, el Tribunal Suprem ha donat validesa a la
protecció de Capocorb Non enfront de les pretensions ur-
banitzadores.

Parlant (riders judicials, el magistrat de l'Audiència
Joan Catay ha condemnat a presó un taxista manacorí,
considerat el Inds gran traficam d'haixix de Mallorca, i el
sergent de la Guardia Civil, To/nett "Paaset", adscrit a la
policia judicial, [hem vist fotogratiat mentre traslladava el
presumpte assassí d' un cambrer de Calvia. La cr(mica ne-
ora no falta niai.

En el camp de les celebracions, ha tingut important
ressò mediat ic l'aie ni  Tomen Sbert, el qual, cainí de la
quarantena, presideix l'Associació de Rives Empresaris,
una entitat que ha let l'aniversari i que al larga els limits de
la joventut dels associats Ines ail la del que biològicament
sol ser habitual.

Per() qui va de bòlit mostrant el seu non domicili pro-
fessional és Sebastia Arzamara, director de l'Espai Ma-
llorca, el local recentment inaugural al carrer del Carme de
Barcelona (devora la !Zambia) i cicie. com din "El Temps",
es "el centre di fusor dels productes culturals mallorquins a
Barcelona'', on "s'hi faran exposicions, conferencies, pre-
sentacions de !fibres, mostres gastronòmiques, s'hi oferirit
informació turístico-cultural i, en fi, tot all() que un ciutadà
del Principat necessiti saber sobre Mallorca i que fins ara
no sabia com aconseguir". L'artífex de l'Espai Mallorca és
Dania Pons, exprolessor de l'institut Maria A. Salva i ara
responsable cultural del Conseil Insular. Enhorabona. •

Merceria î Perfilmeria-

Sa. g3edicv
C/. Vall, n° 99	 Tel. 971 66 24 29
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co PINIÓ

Llucmajor, un exemple de
sostenibilitat segons l'entén el PP.

La revisió del PGOU preveu 86.000 habitants al terme.

Conninicat conjunt dels grups de Poposició a l'Ajunta-
ment de Lluctnajor (PSIB-PSOE i PSM- Nacionalistes
de Mallorca).

La revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Lluc-
major és un document conservador, que no resol els proble-
mes de la ciutat i el seu terme, ecològicament insostenible,
injust socialment, classista, inviable econòmicament, amb
greus nìancarìces tècniques, regressiu en molts d'aspectes,
tramitat atilt) precipitació i ocultat a l'opinió pública.

Una revisió conservadora
d'un planejament "desarrollista"

La revisió del PGOU de Llucmajor pot ser qualificada
de conservadora perquè no aporta res al Planejament exis-
tent. No s'hi veu cap proposta capaç de sacsejar la realitat
del terme ni de translórmar-la o regenerar-la. La proposta te-
rritorial d'aquesta revisió es substancialment la mateixa que
es leia al Pla del 1984, que era una proposta ja aleshores an-
tiquada, lela amb una mentalitat urbanística  pròpia dels anys
setanta. El model de ciutat que aquesta revisió arrossega es
el que, a escala insular, han rebutjat les DOT: un municipi
fonamentat en WI CreIXCIllela 1.11- ballfSLIC desmesurat al lito-
ral i una clara tendència a l'esmorteïment del nucli central.
El creixement poblacional de la periféria, al Ilarg d'una co-
rona d'urbanitzacions residencials molt i nés vinculades a
l'explosió urbana de Palma que no a les dinàmiques internes
pròpies del terme, am') una mala connexiá entre el centre i
Ia costa, contrihtieix a la desvertehració territorial del mu-
nicipi.

Els criteris amb que s'ha emprés aquesta revisió són tan
estantissos, políticament, que no es protegeixen més zones
de la costa que les que ja ho havien estat per la LEN i fins i
tot es proposa d'urhanitzar zones de costa per a les quids la
CIU ja havia inicial Wunits de desclassificació amb la in-
tenció de preservar-les (és el cas de Toilerie). Es mantenen
com a urbanitzables espais que fins ara no havien estat alte-
rats: alguns de gran valor paisatgístic i simbólic, com la Re-

gana; d'altres que haurien pogut esser desclassificats per la
caducitat de les iniciatives urbanitzadores dels anys 70 (cas
del Puig de Ros) recuperen amb aquest PGOU el destí al
qual haurien pogut fugir: el complet encimentament. Tot
plegat, en Ilegir cl document de la revisió, hom té la sensa-
ció que no ha estat redactat a la Mallorca ciel 1998, la Ma-
llorca que &bat unes directrius d'ordenació del territori en
clau de sostenibilitat, la Mallorca que ha encetat un debat
sobre el límit de càrrega del seu territori, la Mallorca escal-
dada de niés de tres dècades d' urbanisme depredador, situ') a
la Mallorca del primer boom turístic, a la Mallorca del "de-
sarrollismo", o a la ciels primer governs de Gabriel Ciniellas.
Per a la revisió del PGOU de Llucmajor sembla que no ha-
gin passat quinze anys.

Una revisió que no aporta res i no resol
els problemes del terme.

Un exemple summament il.lustratiu d'això que Jelin: la
manca d'aparcaments a Llucinajor és molt greu a s'Arenal,
un nucli molt dens on COILVILlell LISOS residenciais, comer-
cials, recreatius i holders en un mateix espai, farcit d'edi fi-
cis dc set pisos d'habitatges sense aparcament; el problema
es menys greu a la Vila, el nucli tirM de Llucmajor, on són
moltes les vivendcs que disposen de cotxera própia i
abunden les portasses: els problemes hi deriven niés aviat
(l'un mal Os del cotxe; el problema d'aparcaments a les ur-
banitzacions del terme, zones residencials extensives, és
pràcticament inexistent. Doncs bé: la revisió preveu crear
places d'aparcament per a 130 cotxes a s' Arenal, 232 a
Iluemajor i 800 (!) a les urhanitzacions dites Badia Gran i
Badia Blava. La resposta al misteri és que resulta infinita-
ment inés fácil alliberar espai per a aparcaments a les I3adies
que no a s'Arenal -que és on, justament. tenim el problema-

Una revisió ecològicament insostenible

La revisió del PGOU de Llucmajor  és ecològicament

SER RALLER IA
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insosteni hle: en un municipi de 20.000 habitants es planifi-
ca un creixement previst per a 86.000 persones. No es tenen
en compte les limitacions físiques que fan impossible els
creixements projectats, començant per l'aigua: dades de
l'Institut Tecnològic i Miner d'Espanya, recentment fetes
públiques, posaven de manifest la progressiva sahnització
dels aqiiffers del ternie i la seva contaminació per nitrats. Ja
fa més de deu anys que l'autoritat competent advertí l'Ajun-
tament dels perills que comportava la seva política de sub-
ministrament d'aigua als urbanitzadors del litoral iii recor-
dava que s'havia d'ajustar a les disponibilitats reals del cab-
dal existent. En aquests moments, els promotors de la urba-
nització i el golf de Regarni han de recárrer a costosos pro-
jectes de dessalament d'aigua de mar per justificar el pro-
vdment de líquid que aquesta nova urbanització consumira.
Sembla que l'elevat consum energetic d'aquesta falsa solu-
ció al problema no preocupa a un bade que, quan era candi-
dat i conseller d'Indústria, encapçalava la manifestaci6 per
protegir s'Estalella.

Cal destacar també l'abús en el
consum de sell que el nou Pla conver-
teix en norma: els 4.500 habitants pre-
vists a les urbanitzacions de cala Pi,
Vallgornera i es Pas ocupen tant d'es-
pai com cis 20.000 que es preveuen al
nue li de Llucmajor. Hem de recordar
que les noves urbanitzacions que
aquesta revisió ressuscita són també
força extenses: 100 Ha. per a Regatta,
49 per a Toilerie, 70 per al Puig de
Ros, 16 Ha. a s'Estanyol... Però desta-
ca amb molt l'únic gran projecte que
pretén iinplantar-se a l' interior del mu-
nieipi: l'anomenat centre d'Activitats
Mfiltiples (CAM), actualment el polí-
gon industrial, al qual es destina la de-
saforada superfície de 266 Ha. Una ini-
ciativa encentada pea) clarament so-
bredi mensionada.

També comsumira espai l'aplica -
dó del POUT que fa el Pla. Per reubi-
car tres hotels de s'Arenal es destruiran
30 Ha. de garriga i

Un document
socialment injust

La revisió del Pla General consagra
un urbanisme classista, Ines preocupat
a inantenir els privilegis de la minoria
(Rie no a resoldre eis problemes de la
majoria. Reforça a més la divisió so-
cial de l'espai a Llucmajor amb clans
criteris de segregació en funció de la
renda. Encara mes: es la majoria la que
paga, fins i tot en termes comptables,
Ia factura d'una Califòrnia Europea
que només disfruten uns pocs però que
mantenim entre tots. Un exemple
d'això darner són els costos prevists
per a les inversions en sanejament d'ai-
gües: s'invertiran 850 milions de pes-
setes a les urbanitzacions de Cala Pi,
Vallgorncra i es Pas davant els 235 que
s'invertiran a s'Arenal, un habita una
població mós de tres vegades superior.
La inversió en aigües a Llucmajor (la

Vila) sera de 100 milions PTA. Els deficits d'unes zones re-
sidencials mal urbanitzades continuaran recaiguent sobre la
col.lectivitat; la feixuga carrega en infraestructures de l'es-
til de vida residencial-extensiu que s'implanta a la periferia
de Llucmajor (Ines metres d'asfalt, de voravia, de fil elec-
tric, de canonada, d'espai lliure, de zona verda, per habitant)
recau sobre els habitants de tot el terme.

Especialment sagnant resulta cl cas de s'Arenal: l'espai
previst per al creixement del nucli urbà de s'Arenal s'ubica
en una zona situada a l'altra costat de la carretera, devora
l'Aquacity. Això significa que els habitants d'aquesta nova
barriada hauran de travessar la carretera militar (molt (ran-
sitada) per anar a escola, a l'institut, al centre de salut, al
camp de futbol, a plaça, al supermercat, a la mar o simple-
ment per baixar a s'Arenal. En canvi, un ample espai exis-
tent una mica més enliù, devora les urbanitzacions de son
Verí i son Verí Nou, contigües al nucli urha de s'Arenal, es
destina a urbanitzable residencial extensiu. Aquest espai, a



mes, queda segregat dels espais mós densamcnt edificats
per una ampla falca verda: un espai iliure ubicat al Ilarg del
Hit d'un torrent.

Questionada per Poposició aquesta distribució del s6I a
Ia comissió in formativa d' urbanisme l'equip redactor va
respondre adduint raons de caracter  estètic i paisatgístic.
a dir, que garantir un entorn urbanístic agradable, amt .) vis-
tes sobre el mar i fora vila, als habitants d'una urbanització
residencial es mes important que la seguretat viaria en els
desplaçaments diaris dels habitants de s'Arenal'? Mentre, a
Ia Vila, els edificis de cinc plantes que l'ordenança preveu a
l'eixampla poden cegar la vistes sobre Gracia, Galdcnt o la
Marina que sempre havien tengut els terrats i les terrasses
del nucli antic; a part de desgraciar per sempre la fesomia,
l'aspecte exterior, el perfil, l'skyline del poble.

Econòmicament inviable

D'entrada cal posar en dubte alguns aspectes de l'estudi
econ6mic i financer del Pla. Així, per calcular la projecció
de creixement dels pressuposts municipals, l'equip redactor
ha aplicat un tipus del 3% d'increment anual, que corres-
pondra, segons afirmen, a la it -Iliad() previsible, obviant que
amb cl pas de 20.000 a 86.000 habitants l'Ajuntament aug-
mentarà la seva recaptació per molts altres conceptes, però
també augmentaran exponencialment les seves despeses.

La realitat es que el model urbanístic de Llucmajor ha
resultat sempre molt onerós per a les argues municipals: el
manteniment de vials, espais lliures, infraestructures, dota-
cions i equipaments a unes urbanitzacions massa extenses i
disperses, i poblades de manera molt poc densa; la posada al
dia i el manteniment d'uns urbanitzables mal recepcionats;
Ia vigilancia d'un laberint inconnex de carrers quasi deserts;
l'asfaltat de milers de quilòmetres de vials, etc. pesen Ines
que la recaptació de tributs en aquestes  àrees. I mentre, els
seus habitants veuen, amb una constant insatisfacció, que el
sonmi d'un xalet a la Marina significa carrers mal asfaltats,
jardins bruts i mustis, problemes d'aigua i de sancjament, in-
seguretat ciutadana, dotacions inexistents i insuficients i es-
pais públics degradats.

Precipitat

Es curiós que una revisió tan poc original hagi estat tra-
mitada de manera tan precipitada. Això explica les greus in-
suficiències del document. De fet, cl PGOU aprovat pel Ple
extraordinari del 31 de juliol no es correspon al que informa
la comissió municipal d' urbanisme dos dieš ahans, degut a
Ia gran quanti tat d' informació que va arribar a l'Ajuntament
a última hora: matrius d'avaluació  d'impacte ambiental, ca-
pítols sencers de la documentació, calculs econòmics es-
crits a ma, mapes i planols... Per no parlar d'una redacció
tan imperfecta que de vegades resulta inintel.ligible i que, de
let, dOna le de les presses amb que s'ha enllestit la feina per-
que pogués passar a exposició pública.. , durant cl mes
d'agost.

Ocult

Que pot dir-sc' n, d'un document tan important si es
aprovat sense fer soroll, sense públic (2 persones) ni perio-
distes (1) presents a la sala, sense haver convocat els mitjans
dc comunicació i a les sis de Phorabaixa d'un divendres
trenta-un de juliol? Que pot dir-se'n, d'un Pla General que
es posat a exposició pública un 15 d'agost?

La resposta la va donar en el Ple cl tillent d'Alcalde Jo-
aquín Rabasco: "si hi ha cinc-centes al.legacions en contra
voldra dir que hi ha 19.500 persones a favor". La majoria si-
lenciosa de Fraga Iribarne encara te adeptes a Llucmajor.

Regressiu

El Pla empitjora alguns aspectes de la situaciO present.
Aixf, es precaritza el patrimoni artístic arquitectònic de
Llucmajor, es degrada encara Ines la situació de fora vila, es
facilita la construcció il.legal de xalets en s61 rústic enco-
berts sota la forma de cases d'eines, es lliura tot el nord ciel
terme municipal a la construcció salvatge, es destrueix
Panell de circumvallaci6 de Llucmajor en favor de la cons-
trucció de l'autopista i es consagra Passignació d'urbanit-
tables a la carta com a criteri normal de gestic') de la cosa pú-
blica.

Pel que fa al patrimoni, la revisió del PGOU vulnera un
acord de Pie del 1995 en que unanimement s'acordava in-
corporar al Pia General els catalegs d'elements patrimonials
a protegir. També s'hi incompleix la promesa formal, feta
en la comissió municipal d'urbanisme pel regidor delegat.
d'incloure-hi el catàleg d'edificis a protegir. Agues( cataleg,
elaborat per ARCA i tècnics de la UIB l'any 1990, queda fo-
ra del PGOU i completament desprotegits la immensa ma-
joria dels edificis que s' hi recollien, especialment aquells
que són una mostra de l'arquitectura del segle XX, eclectis-
me, modernisme i racionalisme principalment.

Pei que fa al sòl rústic es facilita la construcció de cases
a la part del terme situada critic la Vila i Galdent, annexa a
una ANEL que continuara degradant-se. Tambó es facilita la
conversió de les cases d'eines en xalets encoberts i se n'au-
toritza la construcció en parcel.les de 4.000 m2.

L'anell de circumval.lació de Llucmajor previst al Pla
General vigent desapareix en aquesta revisió, es desaprofi-
ta així una solució de haix impacte per a la descongestió del
Winsit a la Vila. Tot a major glória de l'autopista.

Pe l que fa a l'urbanisme a la carta, un ciels urbanitzables
que la revisió afegeix al PGOU vigent respon a l' intent de
crear una nova urbanització devora Maioris Décima que
fins ara s'havia intentat tramitar, sense exit, per la via de la
declaració d' interès social. •
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OPINIÓ

La urbanització del puig de Ros
arrasa una Area protegida

per la Unió Europea.
El puig de Ros és zona ZEPA, Zona d'Espais Protegits per a Ails (Directiva 79/409/CEE).

PSM- Llucmajor. Nota de premsa.

La urhanització del Puig de Ros,
les obres de la qual han començat
aquest mes passat, es dins una zona
ZEPA (Zona d'Espais Protegits per a
les Aus), emparada per la directiva
79/409 CEE de la Unió Europea.
D'aquestes obres n'es responsable
l'Ajuntament de Llucmajor que, a
canvi de res va reactivar un projecte
d'urbanització ja caducat ceclint així a
les pressions dels promotors. Els in-
formes tècnics posaven de manifest
que l'Ajuntament no tenia per que ce-
dir a les pretensions dels urbanitza-
dors que, en canvi, haurien pogut es-
ser sancionats pel Consistori en no
haver complit els seus compromissos
previs.

Per() l'Ajuntament, presidit per
Gaspar Oliver del Partit Popular, va
desoir tant aquests informes com les
veus (Ids partits de l'oposició (PSM i
PSOE) que en reiterades ocasions han
denunciat la malifeta. Aix( ens tro-
ham que, a la Mallorca en què tots els
agents socials parlen d'establir
efectius al creixement de la població,
s'apliquen encara plans parcials del
1973. "Les pretensions de presentar

el Partit Popular com un partit sensi-
ble al problema ciels limits del creixe-
ment xoquen amb la realitat de Line-
major. Els discursos de Matas són ti-
tulars buits, dits de cara a la galeria,
per() el PP ha demostrat que no vol
protegir el territori ni tan sols titian es
legalment preceptiu i pot fer-ho de
franc" ha manifestat Antoni Llom-
part, portaveu municipal del PSM.

La urbanització del Puig de Ros
consumirà quasi 70 Ha. de pinar i ga-
rriga situats en un ciels indrets que, a
més de gaudir de l'esmentada protec-
ció per part de les instàncies europe-
es, han estat més valorades en el pro-
cés d'elaboració de les Directrius
d'Ordenació del Territori (DOT). A
Ia valoració del paisatge que feren els
agents socials al Procés de Participa-
ció Institucional de les DOT, la Costa
de Migjorn apareix valorada amb un
7, solament per davall de la Serra de
Tramuntana (9,4), les muntanyes
d'Artà (7,77) i la Badia de Pollença
(veg. pàg 33 del document d'avanç
de les DOT).

Pea) mentre les DOT dediquen tot
un capitol (el quart) a la protecció del
paisatge, el Govern del PP a Llucma-
jor preveu destruir els següents es-

pais, situats dins àrees de gran valor
ecològic (son dins els caUegs que
serviren de base a la Hei d'Espais
Naturals) i paisatgístic (dins els qua-
tre primers de Mallorca, segons les
DOT): Puig de Ros (68'5 Ha.), To-
ilerie (54 Ha.), Regalia (100 Ha.), am-
pliació del Club Nlititic de s'Estanyol,
Son Reines (15 Ha.), etc. Això posa
dc manifest una vegada 'Iles el doble
Ilenguatge del Partit Popular que,
mentre per un costat parla de creixe-
ment sostenible i d'aturar les cons-
truccions a la costa, per l'altra pro-
mou projectes que mantenen el model
depredador ciels any  setanta: un
PGOU per a 86.000 habitants a 11 tic-
major, una autopista mull un consum
de 400 ha. de conradís i el rescat de
promocions ja di fumes com la que
avui arrassa els pillars del Puig de
Ros.

I ara, Regana

No podem quedar mans fentes da-
vant el degoteig de projectes amb Pla
Parcial aprovat, cal forçar actuacions
politiques de les instàncies responsa-
bles. D'entrada, s'ha de revisar amb
cura tota la tramitació que ha fet pos-
sible el desbarat que avui ens ocupa
(el PSM de Llucmajor ha demanat te-
nir accés a l'expedient). Pea), sobre
tot, s'han d'aturar els nous projectes.
Hem de parlar especialment de la ur-
banització de Regana: WO Ha. resi-
dencials i hoteleres amb Pla Parcial
aprovat per l'Ajuntament i projecte
d'urbanització en tramitació al Con-
sell Insular de Mallorca. Cal un
acord de totes les forces progressis-
tes per frenar, per tots els mkjans,
aquesta nova urbanització, situada
en un espai emblemAtic i per dur
endavant una mobilització popular
que faci conscient la població de
Llucmajor dels terribles efectes que
Purbanisme depredador ciel PP tend6
sobre el seu futur. •
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OPINIÓ

Transports públics i/o col.lectius
Joan Josep Maestre

A tot arreu els transports consti-
tueixen un element essencial ja que
asseguren cis fluxos de persones i
mercaderies dins les seves àrees, i
fan possible el desenvolupament de
les funcions urbanes i interurbanes,
contribueixen a la configuració de la
forma i model de creixement dins les
distintes i progressives tecnologies,
condicionen comportaments ciuta-
clans com viatges de feina, a tendes,
visites a centres de salut i diversió.

L'eficàcia del funcionament de
les ciutats, avui, es medeix i es per-
ceb per la seva capacitat del desen-
volupament (Ms sistemes i xarxes de
transport.

Per una altra banda, cl progressiu
increment d'automaiiis obliga a tot
arreu a reservar espais cada vegada
niés amplis pels estacionaments en
superfície i a construir aparcaments
subterranis. Els desplaçaments a la
feina són els más importants, pel vo-
lum de població que es mobilitza a
diari, i pels problemes de circulació
que originen, donada la seva colleen-
track') en el temps.

Per abra banda, els desplaça-
ments motivats per activitats socials i
d'oci (bars, restaurants, cines, tea-
tres, espectacles esportius) agafen un
volum creixent a les societats post-
industrials i opulentes.

Els viatges a l'escola afegeixen
complex itat a la ci reu lad() urbana
per la seva form concentració hon'tria
clue motiven concentracions de Win-
sit sobretot durant les hores ciel ma-
il, a l'inici de la jornada escolar.

A les ciutats coexisteixen clue-
rents sistemes de transports de dife-
rents característiques i que depenen
fonamentaiment del tamany de
l'aglomeració. Els diferents sistemes
s' integren per una xarxa viùria i uns
determinats vehicles amb espai propi
(tren, metro, tramvia) i el compartei-
xen an& ¡titres utilitzacions (automè-
bi Is, taxis, autobús, etc.).

La seva classificació es determi-
na sobre la base de la propietat dels
mitjans de transport (públics o pri-
vats) i del nombre de persones que
cis utilitzen (col.lectius o indivi-
duals), depenent el major o menor ús
(Funs i altres dc sociocconò-
mic de la comunitat, de les preferên-

cies culturais i del nivell de rendes
dels usuaris.

En el passat, la majoria dels sis-
temes del transport col.lectiu varen
pertànyer a companyies privades que
obtenien la concessió del servei per
un període de temps determinat, per()
en l'actualitat hi ha la tendência a ser
de propietat pública, a causa dels ele-
vats costos d' instal.lació i de mante-
niment de les infraestructures i del
material móbil. En qualsevol cas, els
seus serveis han d'ésser finançats i
assegurats per organismes públics
per cobrir els deficits econòmics
d'explotació que es deriven, sobre-
tot de la necessitat de disposar del
material suficient i personal adequat
per atendre la demanda que es pro-
dueix.

Els principals mitjans de trans-
port col.lectius són: l'autobús, el tro-
lebús, i els ferrocarrils de rodalies.

L'autobús es el sistema de trans-
port que desplaçà el tramvia i el más
utilitzat a les ciutats petites. El major
avantatge es que no requereix una in-
fraestruct ura pròpia; els j neon ve-
nients són un elevat consum d'ener-
gia, la contaminació, lentitud de des-
plaçament, tota vegada clue es veu
afectat pels problemes generals de
Winsit, a pesar de l'instal.lació de ca-
rrils "sólo bús".

L'automòbil es un element colo-
nitzador i que comporta uns desa-
vantatges com On la perillositat pel
propi usuari i els elevats costos so-
cials que provoca a la coliecti
congestió de trànsit, contaminació,
vibracions, renous, accidents mor-
tals, espai que ocupa i consum de
temps lliure. Contribueix de manera
important al deteriorament del medi
ambient ciutadà, pel que eis poders
públics s'han d'esforcar más per re-
dui r la seva utilització a les Arees
centrals, disposicions coercitives
contra l'estacionament al centre,
apart del Lineament de vies als vehi-
cles pri vats.

El taxi constitueix, tant en la seva
forma d'utilització individual com
col.lectiva, una alternativa a l'au-
tomèbil particular. El seu ús coLlec-
tiu, per cine o vuit passatgers que re-
alitzen un itinerari fix o semi-fix, ció-
na a aquest transport a mig camí en-
tre el taxi individual i l'autobús.

Per al tia banda, xoquen els inte-

ressos dels usuaris dels diferents mit-
jans de transport, sobretot quan l'Es-
tat socialitza els costos que propicien
l'ús de l'automòbil (construcció i
manteniment d'autopistes, vigilAncia
de t6tisit, policia, despeses d'acci-
dents, i deteriorament de mcdi am-
bient).

Entram aleshores, dins una espi-
ral de decliu dels transports públics
difícil de superar: menor demanda,
augment de costos, menys serveis,
disminució de subvencions, descens
de la demanda, etc. La creixent con-
centració i d'activitat a un reduft es-
pai, les aglomeracions amenacen a
convertir els problemes de circulació
interior en els mes grcus per a la nos-
t ra c(miunitat amb el pert II de provo-
car el seu col.lapse funcional.

Dins d'aquests problemes desta-
quen els de congestió dei trAnsit pro-
vocals pel desorbitat nombre de
vehicles en relació a la capacitat
d'admissió del nostre territori; els de-
rivats dels alts índexs (l'accidents,
amb elevats costos econòmics i so-
cial, a niés de les importants pèrdues
de vides humanes; els referents al
funcionament ciels transports públics,
clue han d'ésser considerats com a
servei públic i no servei comercial,
amb absència de rendibilitat econò-
mica per les fortes inversions dc ma-
terial i personal que requereixen pel
seu funcionament.

Sense que existeixi una solució
definitiva i de valor total a totes les
ciutats s'han (I' acometre mi lores en
funció de restringir l'ús de l'automó-
NI a ùrees centrals de forta incidên-
cia de trAnsit, peatonitzar les ùrecs
comercials, afavorir horaris comer-
dais flexibles, tot això per tal (le dis-
minuir la concentració de trinsit.
L'anterior fet de forma combinada
amb la promoció (leis transports pó-
hues a través de F augmcnt de sub-
vencions. de la millora de la seva
qualitat i de l'ampliació de tarifes in-
tegrades d'autobusos i ferrocarrils
per dissuadir cis ciutadans de l'ús de
l'aut omôb i . •



Trabajar con la solvencia
de los líderes del mercado es
Ia clave de la satisfacción.
Combinar lo clásico y lo
moderno, crear nuevos
estilos.

Trabajamos para poder
darte Inds facilidades a la
hora de materializar tu ideal
hogar.

Si usted piensa comprar o
simplemente curiosear, visite

nuestras exposiciones, les

proporcionará una nueva y

completa perspectiva a sus
ideas sobre decoración.
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El acierto de Almacenes
Femenias es poder dar
respuesta a tus ideas. Por eso
renovamos nuestra oferta.
Nuevos materiales, texturas,
colores.. , nuevas propuestas
que nos acercan a ti.

Descubrir los nuevos

conceptos de diseño es
nuestra apuesta de futuro.

almacenes femenias.a.
Azulejos y Pavimentos
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Magdalena Rosselló Gareias

TOPONIMIA

De noms j de llocs (LVI)

t4,

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

De noms i de Hoes fa el pre-
sent mes d'octubre un recorre-
gut per la finca S'Aresteta amb
na Magdalena Rosselló Gardas,
la nostra informadora, la qual,
en aquest moment, volem agrair
la seva ajuda.

S'Aresteta és una de les fin-
ques que gaudeixen d'una mi-
llor perspectiva del terme de
Llucmajor. La finca mare d'on
prové és de l'alqueria de S'A res-

to.
Fou una de les primeres se-

gregacions que es va fer del
nostre terme, en tenim constan-
cia en el Cadastre dc 1578 (s.XV1).
N'era el propietari l'honor Miguel
Tomas i confrontava Limb El Pujol
de Francesc Salva, amh el Camí de
s A ,'esta, amb el Ca rre ró que anava
a la vinya d'en Gabriel AveIla, amb
les terres de Pere Mulet i amb les
d'Antoni Sastre i Puig de Randa.

1,a importancia de s resteta es
palesa ja que el cançoner popular h
dedica diverses gloses, un exemple
d'això ho serien les següents:

Baix de Gracia és s' Aresteta
son Pons i Binificat;
- Mon pare, estau cansat
i tot lo dia heu fet horeta?-

En venir davalladetit
mon enteniment redola.
Baix de Gracia es sa Mussola,
es Pujol i s'Arcsteta.

El nostre itinerari comença a la
part del camí que ens condueix a les

S'Aresteta

cases, d'aquí anirem pujant cap el
puig.

El sementer que trobam arran
del camí, a ma esquerra, cis el Se-
mente,' des Pou. Dins aquest se-
mcnter hi podem distingir s 'Era,
s'Hortal de s'Era i es Garrig6 des
Pins Vet-s.

El sementer que hi ha davant, a
l'altra banda del camí rep el nom de
Sementer d'aram es Comí on desta-
quen Ses Rogues (Marge) i Es Pine-
tells, redol de pins joves.

Pujant cap a les cases troham:
S'Hortal des Passers, tancat de

paret al costat de les cases. Deu el
seu nom als hissers que hi estaven
sembrats.

S'Hortal de sa Verdura, situat
dins s'Hortal des Passers, destaca
la cisterna i una escala per la qual
s'acccdeix a aquesta banda de la
finca, cal dir que aquest redol fa alt,
per això és necessària l'escala.

Sementer de Darrem ses Cases,

sembrat d'ametlers.
Aquesta part de la finca es ca-

racteritza per la seva flora, pròpia
de la contrada: alzines, estepa blan-
ca, estepa negra, pins, rotahoc i al-
gun garrover.

Sa Pieta des Porcs amb una has-
sa. En un racó d'aquesta pieta es
sembraven tabaqueres. Dins agues-
ta pieta troham: estepa hl anca, este-
pa negra, hotja de cuques, romaní,
ruda, alzines i Ilampuguer.

Ses AL:Ores, deu el seu nom a
abundancia d'aquests arbres. La

informadora recorda aquest tros de
terra molt net, sense gens ni mica
de brutor. Actualment hi ha pins,
pinotells, gatova, coa de cavall, ala-
vern/aladern, Ilampuguer.

Entre Sa Roteta i les cases hi ha
alzines dolces.

Sa Pieta de sa Beurada, aquesta
heurada fou feta quan la no in

 i el seu home, en Nicolau
de Son Felip, estaven a S 'A rest eta.



N

IA 66
aS - , e:va

2,0	 Gv

COI

es
dgtv,A des C5

111 de G1.56 a

-
P5' t

i, sa —
i	V'i 	inya

/----->-sa l 	 c,,,
„Vo s 	';,.?

PA 

s\
\

SS 	

Sa Bassa ..,<-.,..

__,._ -N) 	S CS Figueres 	 ---
"<r

' 1_, 	Verdals -t.....1",sa Rota
l''' 	 ---

ikote,t-?--t
6.-	 \A„	 6 -	 / Ne

s.._ _., , 1 iT-lea	 / tee 	 cs	 '"S )-0

	

-%!.. 	
sa plet	 - i

Sa Ile"
rad3 	 8

	

0	 ' -, !) 	 .
/ ( 	 '	 Z3s Era

, 7	)	
, c,
. U

/
es VIns
Vers ,,	 es roil.

\	 eis Sementes' 	
'
p ep,,

.L"

■ \--- " des l'o u

ponemmt,   
Sc 	too	 1 � 0 20	 2-5,0 "'TS

e.P
-scn'

7.'o&6.4 	 • 	 c;)!

s'zf' 3	 ae'

`-•

I. s'llortal des Fassers

2.s'llortet de sa Verdura

3. sa Cisterna

4. sa Boyera

5. es Forn

6. sa Paissa

7. es Figueral de Moro

8. s'llortal
9. s'llortal de s'Era

S'Hortet enfora o de
sa Vorera des Pujol, destaca
pel seu tancat de paret i pels
dos pous naturals, fets a la ma-
la, que tenien aigua tot rally.

Es Pinar Espès, redol de
pins espessos prop del camí de
Gràcia.

Damunt es Cam' o dalt es
Cand de Gràcia.

Sa Vinya, tancat que havia
estat vinya i que es sembrava.

Les tanques i els sementers
d'aquesta finca no s'embassa-
ven mai degut a les síquies
que havien construït per treu-
re'n l'aigua.

Quantes síquies hi havia i
quin recorregut feien dins la
finca?

N'hi havia dues de princi-
pals i a altres bandes l'aigua
es recollia amb els marges.

A la banda del Pujol, de-
vora cl forn de calç, comença
una síquia que travessa sa ga-
rriga, se'n va cap Els pins
vers, deixa els garrigons a la
dreta i segueix vorera vorera
fins a la paret de la partió.

A l'altra banda de la finca
Ia síquia comença en el Se-
molter de Darrera ses Cases,
recull l'aigua arran de la paret
d' aquest sementer, va cap els
Pinotells i a partir d'aquí l'ai-
gua s'escampa dins el Semen
ter d'arran es Cam'.

Quin any anàreu a
S'Aresteta? El meu home i jo
hi anàrem quan ens castrem
l'any 1937.

Com era la finca en
aquells moments? La finca es
trohava en molt hones condi-
cions me'n record que els
ametlers ja feien ametles, es a

TALLERS LLUCMAJOR
R.E.T. 0302

REPARACIONS EN GENERAL
PINTURA I PLANXISTERIA
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ZANO GUE RA

GARC IAS

EL SUPERMERCAT DE LA CARN

CADA SETMANA TENIM LES DARRERES
NOVETATS D'ALTA XARCUTERIA

• PRIMERES MARQUES DE "PATES"

• POLLASTRES DE CAMP

• TOTS ELS DIES TENIM ENTRECOT
DE VEDELLA

• POLLASTRES FARCITS PER
ENCÀRREC

• PORCELLES, INDIOTS, ANNERES
I POLLASTRES FARCITS PER A
BATEITGS I PRIMERES COMUNIONS
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TOPONIMIA

Les cases de S'Aresteta

dir, els ametlers ja eren grossos.
Fèieu animals? No, els animals que hi havia eren al-

guns pores i aviram.
Que recordau de quan hi est.:tree El meu home i

jo anirem a S'Aresteta coin a majorals, no cm record
exactament quans anys hi estarem. Tamh(5, daiem Son
Mark') i Son Llompart que eren del mateix senyor; quan
ens anarem passarem a Son Felip.

Ili havia molts d'arbres fruiters? No, no n' hi havia
gaire. Me'n record que semhrarem un noguer, tain hé hi
havia 10 o 12 cirerers. Semhti(rem el noguer perquè de-
vora cl pou des camí n'hi havia un altre (de pou) que es-
tava tapat i nosaltres el varem destapar perquè ens ha-
vien dit que hi havia carbó, quan el destaparen vérem
que les capes de carbó eren molt primes i que no retria,
aleshores tornàrem tapar el forat i hi semb6rem el no-
guer; al cap de tres dies el noguer havia passat per avail.
per ai xù podem dir que hi enter6rem un noguer en Iloc
de sembrar-lo.

Quina era la vostra kina a S'Aresteta? Quan m'ai-
xecava arreglava els animals, berenava i llavors feia les
feines pròpies de la temporada: segar raves, segar Hat.
tomar ametles, tomar garroves...

Quina cosa tenia d'especial S'Aresteta que vos
agradava tant? S'Aresteta in agradava molt perquè
quan sortia al portal veia Campos, jo som campanera, i
qualque dia fins i tot podia veure Cabrera.

BC això Cs tot per aquest mes, fins el proper. Gràcies.
•
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El millor per al teu amic
Compri la millor varietat
de menjar de ca i moix
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En recordança
d'Antònia Aina Clar

Coral Llucmajor

A través de la revista "De Pinte en Ample" volem ex-
pressar el nostre sentiment i el nostre record a la memória
de na Tuni; era tan vital, tan plena d'energia i de ganes de
viure, que costa molt pensar que ja no es entre nosaltres; la
seva malaltia i la seva mort encara ara semblen increïbles.
No volem recordar-la amb tristesa perquè ella no ho ha-
gués volgut, però aquells anys, una vintena, que amb la
nostra Coral, compartírem il.lusions, moltes actuacions i
un gran amor per la música, potser que hagin estat els mi-
llors anys de les nostres vides.

Només podem dir que tenim cl consol de ser creients i
perquè ho som, sabem cert que qualque dia, quan Déu ho
tengui destinat, la tornarem a veure...

De part del nostre director, Miguel Janer, i de tota la
Coral, clonam el nostre més sentit condol al seu fill Rafel,
a la seva nora Aina Maria, nets i a tots els altres familiars.

Adéu Tuni •

Un duel: lloc, es Cap Blanc

Joan Ripon

- De sobte, qui tenia Menys arguments o per ventura (és
mes probable) qui nomes en té un per fer valer la seva raó
va escridassar en públic: "Si tienes cojones nos vemos en
Cabo Blanco".

Aviat, qui es va convertir en padrí involuntari tot i que
consentit, es va apressar a terciar en el repte per, almenys,
sortir I liure de tal a fronta, fent oïdes sordes al que s'havia
dit i negant-se rotundament que allà constas en una acta i
d'aquesta manera evitar la intervenció dc tercers Ines justs.

Això va ser el que li va ocórrer al regidor del PSOE,
Antoni Garcies enfront del regidor governant Sr. Rabasco.

El Sr. A. Garcies té molts més arguments que els esgri-
mits pel seu adversari fins aleshores polític i en aquests
moments va utilitzar la coherencia i saviesa per tal d'evitar
baixeses impròpies de qui representa una part de la ciuta-
dania en una illustre institució.

El Sr. Rabasco va utilitzar una paraula que curiosament
al nostre diccionari gaudeix de multitud d'acepcions que
esper que il.lustrin les seves futures intervencions.

Si va acompanyada d'un numeral té diferents signifi-
cats. Així, un significa car o costós (valia un co116), dos sig-
nifiquen valentia (té dos collons), un nombre gros i parell
significa dificultat (aconseguir-ho em va costar mil parells
de collons).

El verb, no obstant, canvia de significat. Yenir indica
valentia (aquella persona té collons), tot i que en admiració
pot indicar sorpresa (té collons!), posar expressa un repte
(va posar els collons sobre la taula). També són utilitzats
per posar messions (cm tall els collons) o per amenaçar (et
tall els collons).

El temps del verb usat canvia el significat de la frase.
Així, el present indica molestia o fastic (em toca els co-
llons) pet-6 l'imperatiu significa sorpresa (toca't els co-
!Ions!), i el rellexiu significa peresa (es toca els collons).

Els prefixos i sufixos modulen el seu significat: a ex-
pressa por (acollonit), des significa riure (descollonar-se),
-ut significa perfecció (collonut), pert) -as CS refereix a la
indolencia (collons).

Les preposicions matisen l'expressió: de significa exit
(em va sortir de collons), o quantitat (fa un fred de co-
llons), per expressa voluntat (ho faré per col Ions), fins ex-
pressa el limit d'allà que hom aguanta (estic fins als co-
llons) i sense, la covardia (era un home sense collons).

El color, la forma, o la senzillcsa tersura o tamany apor-
ten signi ficat: el color violeta expressa Fred (se'm quedaren
els collons morals), la forma, el cansament (tenia els co-
llons quadrats) però el desgast significa experiencia (tenia
els collons pelats de tant repetir-ho).

Són importants els tamany i la posició (tenia dos co-
llons grossos i ben plantats), nogensmenys observ que hi ha
un tamany maxim perquè aleshores significa inutilitat (li
pengen, se'ls trepitja, s'hi asseu...)

Al final insistiré en l'expressió de quan un queda per-
plex (vaja quills collons!) i ho faig perquè a un regidor go-
vernant h importi un colic') a qui representa, ii importi tres
collons la institució i que amb la seva actitud de pinxo to-
qui els collons al personal.

Li dic, Sr. Rabasco, que Antoni Garcies  té collons, tins
per hatre's amb vostè al Cap Blanc i en parapeto (pet -6 no
ho fara, és d'una altra pasta), és un regidor collonut que no
es toca els collons com d'altres, no fa les coses per co-
llons, i que té dos collons en allè que és la política i en la
seva trajectòria tenim la prova, i que els que sont ainh ell,
tot i que ens costi mil parells de collons, aconsegu.rent clue
vostè un dia deixi de tocar-nos els collons a tots. •
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DE L'AIGUA 

• Reduir el cabal del

depOsit de l'inodor. Més del

40% dc l'aigua de consum

domestic es tuda

d'aquesta manera.
tr, ,

fer servir

V 1)utxame.Omplir la

banycra suposa 

300 litres d'aigua. que

equivalen a quatre o cinc

dutxes.

LItilitzar la rentadora i el

rentavaixelles a plena

càrrega i amb els

programes economics.

VFer servir detergents

ecològics i cl minim

possible de lleixiu.

D'aquesta manera les

aigaes domèstiques

baixaran més netes i

seran més fàcils de

reciclar.

• Plantar en el jardí

espécies adaptades al clima.

En el cas de les Balears,

tria'n les que siguin pròpies

i adaptades naturalment als

períodes de sequem i a les

condicions de l'estiu.

▪ Utilitzar sistemes de reg

que només emprin l'aigua

estrictament necessària.

Es calcula que, a ca

nostra, cada dia tudam

el 50% d'aigua. Fes un

esforç personal i

estalvia un recurs tan

valuós per a tots.

XUtilitzar la manega d'aigua

per fer net el garatge i altres

dependencies de la casa.

Sovint és més eficaç la

granera.

XRabejar els plats amb el

grif() obert. Es perd sis

vegades més d'aigua que

omplint l'escurador.

XAbocar a les canonades

productes agressius

(pintures, vernissos,

medicaments, etc.), que

dificulten el reciclatge

posterior de l'aigua.

XPlantar, per raons deco-

ratives, especies clue neces-

siten molta d'aigua. S'ha de

tenir molt en compte aquest

factor si has de plantar

gespa.

9Un Of() que goteja

perd 16 litres

d'aigua cada dia. Per tant,

has de reparar els grifons

que funcionen malament.

Vigila també les perdues de

les cisternes.

)Pots aprofitar per a altres

feines (per exemple, regar)

l'aigua freda que sun del grit()

mentre esperes que en surti

de calenta.

)instal.lar un

disparador a la

boca de la

manega estalvia

prop de 70 litres

d'aigua quan rentes

el cotxe.

)Regant les plantes a darrera

hora del dia o a primera hora

del mati, evitaras l'evaporació.

9També ho és agrupar les

plantes d'acord amb les seves

necessitats d'aigua. A més,

l'agrupació de plantes

crea zones d'ombra i

un ambient (J'humitat.

()Les deixalles del jarch

(fulles segues, restes

de la poda...) es

poden fer servir com

a cobertura vegetal

de les plantes.

Mantendras la humitat

de les plantes i estalviaràs

aigua de reg.

Ç;) Pots utilitzar l'aigua de rentar

les verdures o la fruita per

regar les plantes.

)Si pretens construir un

habitatge familiar, hi ha

sistemes per separar les

Agues brutes de les grises

i que aquestes es poden

reutilitrar per regar el jardí.

Canvia l'hàbit d'usar i tudar.

Reutilitza, aprofita i estalvia l'aigua.

No tiris el futur per la canonada.

ir-

GOVERN BALEAR



SOCIETAT

Xerrades
cI cf 

Sant Lluc és nostro
Un que escoltava.-

- Ja tornam a ser a les Fires...
- I, com sempre, cada any tenim les Fires més grosses

i més bones.
- En aquest pas, aviat hi haurà tendes i exposicions per

tota la ciutat.
- I els que venguin de fora, hauran de deixar els vehi-

cles al Polígon de son Noguera.
- Pel que fa a exposicions de pintura, sembla que de ca-

da vegada Ines, les fires de Llucmajor s'estan consolidant
com les Ines importants de Mallorca.

- Aviat hi hauti" compradors de quadres d'aquells que
fan negoci.

- I això que veig que enguany en Pep Manresa no ex-
posa.

- No, perquè ha tengut problemes de salut.
- És una Ilitstima, perquè es un dels nostres pintors mes

r-L) z.):_e j	 ..L').] .:..i ,IJ "vv -
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PONT DE LA
CONSTITUCIÓ

AST RI '1 - CANAMI
59.500.-

4 - 8 de desembre
38.000.-

INFORMAU-VOS A GORG BLAU DE VIATGES

A

C/. Mallorca, 2 	 -	 Fax: 971 44 50 35
Tel.: 971 44 50 42 - 971 44 50 43 	 (S'Arenal)

prestigiosos.
- Esperem que es posi be del tot, i que l'any que ve po-

guem tornar a veure la seva exposició.
- I quines exposicions noves hi ha enguany al progra-

ma?
- Poques, perquè com sempre, hi ha actes de tot tipus,

culturals i esportius.
- Per cert, el Pregó d'enguany va ser ben curie's, amb

dos pregoners en Hoc d'un.
- Sí, però amb el mateix tema, els rellotges de sol, d'al-

tra banda ben interessant.
- Llàstima que amb els canvis d'horari que fan ara, els

rellotges de sol no serveixen per res.
- Mentre no n' inventin un que ens doni l'hora oficial
- No te'n riguis, que d'altres de més grosses se'n veuen.
- Sí, mira que dur un telèfon sense fits penjat a la cin-

tura, com si fos una pistola...
- També va ser molt solemne la missa del dia de Sant

Miguel, commemorant el 750 aniversari de la ParrOquia,
amb l'asistencia del Bisbe i de capellans de tot Mallorca.

- LIàstima que el senyor Bisbe no pogués pronunciar
Phomilia en aquella trona tan maca que hi havia eninig de
Pesglesia perquè ens la varen llevar.

- Coin aquells canelobres...
- De totes maneres, aquesta missa va ser ben
- Com tots els altres actes que he vist fins ara: la mar-

xa ciclista a ses Piquetes, les corregudes de cavalls, els
halls mallorquins, i la Diada Juvenil amb els castellers de
Mallorca, ball, marató fotogràfica i rock al Passeig.

- Sí, preguem perquè aquest rock no se celebri molt so-
vint, perquè aquests joves fan un renouada...

- Però jo, en aquestes Fires, he vist una cosa molt sin-
gular...

- Com es ara?
- Que no són legals.
- Com es això?
- Sí, perquè segons la Ilei de Fires, les de Llucmajor

s'han d'haver acabat abans de Sant Lluc i enguany es el dia
de la Darrera Fira.

- Be, no importa filar tan prim...
- Mentre els inquers no s' hi oposin...
- Ells, amb el Dijous Bo, ja en tenen prou. •

• Compra i venda d'antiguitats •
•Restauració de mobles • De tot i Ines •

Garni de Son Oliver, 4 - S'Aranjassa (Palma)
Tels.: 971 742 533 - 909 716 881
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En Pep, davant la centraleta, a roficina de la Telefònica

ENTREVISTA

D 'ofici	 telefonista (I) 
Josep Caste11 i Vidal

Ignasi Barceló
,Joan Jaume

En els anys vint va arribar a la
nostra vila el telèfon. En un princi-
pi foren ben pocs els que es podien
permetre el luxe de tenir un telèfon
particular i la major part d'abo-
nats eren centres oficials, fabriques
i comerços. L'empresa des d'un
principi i fins a l'automatització va
tenir, com a la resta de pobles de
Mallorca, un caracter més bé fami-
liar i avui volem recordar, o donar
a conèixer com era aquesta feina,
no fa tants d'anys.

Per retrobar-nos amb els re-
cords hem tengut la sort de poder
parlar amb en Pep Castell i Vidal,
en Pep de telèfons, amb na Maria
Vidal i amb na Margalida Gari.

A la primera entrevista, parlarem
amb en Pep Castell, que va esser el
darrer concessionari de la telefònica a
Llucmajor.

Que ens podríeu dir on vàreu
néixer?

Vaig néixer a Telèfons, aquí a
Llucmajor al carrer Salom n.2, avui
carrer Constitució l'any 1930. La me-
va mare era la concessionkia, l'enca-
rregada, de la telefònica a Llucmajor i
en aquells anys la família viva al Hoc
de feina.

Quan es va instal.lar el telèfon a
la nostra vila?

Eren els anys vint, seria, mes o
manco l'any 1926 o 1927, quan va
arribar el telèfon a Llucmajor. En
aquas anys era quan va començar a
col.locar-se la xerxa telefònica en els
principals pobles de la nostra illa, i
Llucmajor en aquelles decades era un
dels mes importants centres indus-
trials de la nostra comunitat.

Qui fou el primer de la vostra
familia que tengué la concessió de
la Telefònica?

Fou cl meu padrí, en Francisco
Vidal i Clar, que es va fer carrec
d'aquesta feina. Seguidament va pas-
sar a la meva tia Coloma, na Coloma

Pep Castel! Vidal

Vidal i Clar, casada amb en Damia
Terrassa i Taberner. I l'ou quan ells
deixaren la concessió, per obrir una
fabrica de sabates al carrer de l'Espe
rança, que aquesta passa a la nieva
mare, na Catalina Vidal i Clar.

Quins records teniu d'aquells
primers anys a "telèfonos"?

Molts. Record que en un principi
nomes hi havia un quadre amb cent
números de telèfons i que no tots co-
rresponien a abonats, n'hi havia uns
quants de buits que molt poc a poc es

varen anar omplint i obligat a posar,
primer un quadre de 150 i riles tard un
abre de 150.

La major part dels abonats eren
entitats públiques, l'Ajuntament,
cafes, locals comercials i principal-
ment fabriques de sahates, en els anys
quaranta i einquanta n'hi havia mes
de quaranta.

Record que els anys trenta, tots
dinavem a taula, al menjador, i que la
ineva mare nomes s'havia d'aixecar
de la cadira una o ducs vegades per
atendre les cridades. Més envant ja no
ho poguérem fer, un de nosaltres ha-
via d'estar de guardia a la centraleta.
Els vespres nomes era per urgencies i
normalment no n'hi havia.

En aquells an ys, la gent no recor-
dava o no sabia el número de la per-
sona amb la que volien parlar i era
cosa Ines normal que en el Hoc del
número telefònic et diguessin el nom
o malnom de la persona o Pestabli-
ment. Els primers dies que comença-
va una al.lota com a telefonista era un
calvari.

Que recordau de l'època del
Moviment?

Record que quan va esta II ar el
Moviment varen venir gent a guardar
Ia central. En un principi eren Iluc-
majorers que pertanyien a la Falange.



La mare de l'entrevistat, Catalina Vidal
Clar va ser concessionària de telèfons
a LInemajor

21- Can Guasp
22- S'observatori de s'Estanyol
23- Banca March
24- Sa botiga de Can M6jer
25- Teixits Can Guixa
26- Es Sindicat, en el carrer de Sant
Joan
27- S'Estació d'es tren
28- Can Joan Aguiló, Can Joan "Por-
celleta"
29- Can Pauet
30- Ca Don Pep Rosselló, es metge.
•

LIAS - ROTGER
nitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)

y líneas tensas:

el diseño del Fiat Brava

nace de unas minuciosas

pruebas acrodinain icas.

Observese cl perk!, con

el parabrisas inclinado,

el voladizo trasero

reducido y el tercer

Més endavant fou l'exercit l'encarre-
gat de la vigilància i custòdia. I per ca
nostra desfilaren un bon nombre de
soldats Ilucmajorers, de Mont tfiri i
fins i tot peninsulars.

També record que en aquells anys
que els menuts circulaven poc, per
tornar canvi ho fèiem amb una capse-
ta de mistos. Les conferencies valien
85 cèntims els tres minuts i la capse-
la 15 cèntims que feien la pesseta.

Quina importancia tenia la cen-
tral de Llucmajor dintre de la xer-
xa telefònica de la nostra ilia?

No tots els pobles de Mallorca te-
nien en un principi línia directa amb
Ciutat, només els més importants es-
taven units directament amb la capi-
tal. Llucmajor, tenia tres línies direc-
tes amb Ciutat i era centre col.lector
de zona, donant línea als altres po-
tiles. Les conferencies de Porreres,
Algaida, Randa, Pina, Campos, San-
tanyí i Felanitx amb Ciutat o la Pe-
nínsula havien de passar per la central
de Llucmajor.

Quan passàreu a fer-vos càrrec
de la concessió?

A finals dels anys seixanta, quan
la nieva mare es va jubilar, jo me vaig
("nectar amb la concessió de telèfons
de manera oficial, però seguia sent la
nieva mare, la que va dur tot el tragí
fins quasi el moment de l'automatit-
zaci6.

Quan es va produir l'automatit-
zació?

A finals deis anys seixanta ja hi
havia niés gent esperant telèfon que
abonats i fou a principis deis anys se-
tanta quan es va automatitzar.

Els primers trenta abonats

Ajuntament
2- Banc de Credit
3- Can Claret
4- Can Pep d'es Cafe
5- Can Ripoll
6- Sa Fabrica de Can Pep (l'es Cafe
7- Es Banc del Foment. "La Caixa"
8- Sa Fabrica de Can Cavalier
9- Can Mairata
ID- La Fabrica d'en Ramon Lisa

Hibrica de Can Pola
12- Fabrica de Can Barceló
13- Can Biel de ses Arnaules
14- Can Boleno, es caillions
15- Can Reus
16- Cas fuster Fu il ana
17- Can Pedro Mataró (es Banc d'es
Capellans, en el carrer dc Sant Mi-
guel)
18- Els Pares de Família
19- Can Ciril.lo
20- El Banc dc Can Molinou



Vicenç &Wester, Dinnià TomUs, Francesc Verdera i Pedro Verdera.

ENTREVISTA

Randa, un poble sense aigua
Ignasi Bared()
Foto: C.

A pesar que Randa pertany al
terme municipal (l'Algaida, hem
cregut oportú ler aquesta entrevis-
ta ja que molts de randins tenen
una relació familiar, de feina o
d'intendencia amb Llucmajor, i a
més, perque a causa d'aquestes ai-
gües hi va haver un plet amb AI-
gaida que durà molts d'anys i que
va concloure amb un acord pel

qual Llucmajor podria gaudir de
les aigiies que sobrassin després
del reguiu de les finques del come-
liar del poble.

Constància d'aquest fet es que
hi ha encara la canaleta que pel ca-
mí vell de Randa (passant per la
cimentera, entre el Puig de ses
Bruixes i el de s'Escolà) duia l'ai-
gua sobrant des de Randa a Lim:-
major, passant pel carrer de Sa
Font. Les aigiies podien ser aprofi-
tades a través de les fonts que en-
cara hi ha al carrer, pet-6 que ja no
ragen: la font del molí d'en Coll, la
del costat de la plaça de s'Arraval
i les de les Cisternes Majors. Tam-
bé, en anys de sequera, servia per
omplir les nostres cisternes.

Aquestes aigiies, que en temps
de sequera varen ser tan cobdicia-
des i resolgueren el greu problema
del poble de Llucmajor, i que des
del temps dels ilrabs han represen-
tat una riquesa per a Randa, ara, a
les portes del 2000, i en una illa en
que de cada vegada més es nota la
manca d'aigiies potables, ha estat
contaminada reiteradament i les
administracions nmnicipals i
tonômiques no han estat capaces
de solucionar el problema, desco-
brint la causa de la contaminació i
posant-hi o fent-hi posar els remeis
necessaris.

Per informar als nostres lectors
dels moth's d'aquesta contamina-
eV) ens hem posat en contacte amb
el president de l'Associació de
veins de Randa, Pedro Verdera
Fil, amb en Vicenç Ballester, amb
en Francesc Verdera i amb en Da-
mià Tomis, tots ells afectats pels
abocaments que es produeixen al
subsòl del poble.

- Ens podríeu explicai; des d'un
principi, com ha succeit aquesta
contaminació de les fonts de Ran-
da?

- (contesta en Vicenç)
- L'any 93, el meu germ) Joan i

en Joan Febrer obriren la comporta
del pou de ca nostra i davallaren, i la
pudor clue sortia de les galeries que
tenim al subsòl era tan forta que va
ser di fícil aguantar-hi molt de temps.
Les aigties baixaven brutes, amb olor
de sossa caustica i fins i tot als punts
superiors del corrent d'aigua hi havia
culleretes de cafe, trossos de ferro,
pedassos de cuina... No cs tractava
nomes de filtracions, sin() d'aboca-
Indus.

- (contesta en Pedro)
- Fou arran d'això que ens

n'adonarem i hi va haver uns contac-
tcs entre Ajuntament i els randins per
mirar de solucionar el mal que pa-
tien les nostrcs *tics. Va ser en
aquest temps quan es va plantejar a
l'Ajuntament l'ampliació de l'hostal
"Es Racó de Randa" amb 28 places
mes. Després d'unes reunions que
tengue.rem amb cl batle (aleshores
era en Francesc Antich), varem deci-
dir fer un escrit d'oposició a la con-
cessió de l'autorització de l'amplia-
ció de Phostal, escrit que fou deses-
timat. Després d'això, i a causa del
nostre desacord, tenguérem una altra
reunió amh cl bade i en una junta un
Poe tumultuosa s'acorda posar un

contenciós administratiu en contra de
la resolució de l'Ajuntament. El que
passa va ser que el bade. molt habi
ment, ja havia aconseguit di vidi r les
opinions del poble, argumentant que
considerava que les mesures preses
per l'Ajuntament eren les adequadcs
i que fent neta la mina el problema
quedaria rcsolt.

Hi havia un altre grup de gent
que pensava que, a més d' això s' ha-
via d'inutilittar la fossa aséptica
possiblement havia causat la coma-
minació. Aquesta divergència d'opi-
nions va provocar una divisió dins la
junta, i va aconseguir que es donas-
sin de baixa una serie de membres
de l'associació, pert) així i tot, vuit
persones posaren el contenciós ad-
ministratiu. Contenciós que perde-
rem perquè el jutge va veure que les
mesures que l'Ajuntament havia de-
terminat eren les adequades. Jo crec
que si avui el jutge velés com esta la
cosa can viaria d'opinió.

- l ara que els abocaments
s'han tornat produir, i que la con-
taminaci() és molt més rnlenta

que la del 93, que pensau fer?
- En data del 26 de setembre, vaig

presentar, com a president, a les
cines de l'Ajuntament d'Algaida, un
escrit acoinpanyat d'una cinta de vi-
deo que va emetre Tele Nova els dies
9 i 1 3 de sctembre en el programa
"Avui parlam", i part d'un video
domestic enregistrat per tin vet.
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NOVA TENDA D'EXPOSICIO I VENDA
Rotondo Ctra. Llucmajor - Campos
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ENTREVISTA
A l'escrit manifest que "davant la

magnitud de la contaminació existent
ens es difícil pensar que s'ha arribat
a aquesta situació a causa de pre-
sumptes filtracions de distintes fos-
ses aseptiques de les vivendes pro-
peres, i no és menys cert que ja el
1993 hi va haver un abocament a la
font de referencia per part del local
anomenat "Es Race, de Randa", fets
perfectament provats per l'inspector
de Sanitat de la Conselleria, Sr. Si-
quicr, en visita d'inspecció efectuada
l'any 93, i posteriorment reflectits en
un col.loqui recollit en un vídeo
domestic, còpia del qual se li adjunta
i amb informe oficial posterior. Tam-
be li manifestam que temem que les
mesures imposades en materia
d'evacuació d'aigües residuals per
l'Ajuntament en el document de
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
D'INSTAL.LACIÓ D'AMPLIACIÓ
DE L'ACTIVITAT DE L' HOSTAL I
POSTERIOR LLICÈNCIA DE
FUNCIONAMENT i igualment re-
collides en la sentencia que va eme-
tre la Sala del Contenciós adminis-
trativa del Tribunal Superior dc  Jus-
tícia de les Illes Balears, no han estat
tan eficaces com en un principi el ha-
tie pretenia i al mateix temps,
l'AAVV qiiestionava, entre altres co-
ses, en el recurs desestimat.

Sabem d'on ve la contaminació.
No es pot assegurar quin es el Hoc
de procedencia tot i que hi ha motius
fundats que lati pensar que aim') no es
nfiés que una repetició accentuada de
la continuació soferta el 93. Tot i

entenen que no som nosaltres els
que hein de denunciar ningú ni pels
perjudicis ni pel delicte ecològic,
però consideram que des del moment
que ho han posat en mans de l'Ajun-
t ament, que és l'administraci6 res-
ponsable, primera i directa d'aquests
temes, no hem de ser els veMs els
que hem de cercar enfrontaments en-
tres nosaltres, sin() que és ell que ha
de prendre determinacions que per
erradicar el mal i no ha de delegar
les responsabilitats als veIns , es a dir,
que es peguin uns amb cls altres.

També pensam presentar el Ina-
teix vídeo al Conseil Insular, a la co-
missió de Mcdi Ambient, presidida
pel Sr. Antich, que justament, com a
bade en aquells moments, coneixerà
el problema. Vegem quina solució
podem donar i també el presentarem
a la Conselleria de Medi Ambient, la
qual fa propaganda per tal que no tu-

dem l'aigua, ja que és un hé escàs.
- I des del moment de la conta-

minació, com s'ha arreglat un po-
ble on la canalització d'aigües era
natural i ara les té contaminades?

- Arran dels fets del 93 es posa-
ren conduccions d'aigües netes i bru-
tes al poble. Les primeres, a causa de
Ia contaminació s'han posat en mar-
xa amb l'ajuda d'un tanc, situat a la
falda del puig, en una cota superior al
poble. Malgrat això no s'ha resolt el
problema i l'aigua no és suficient i
tampoc no n'hi ha tot el dia, a causa
d'això hi ha persones que han d'anar
a rentar la roba i dutxar-se a una altra

casa perquè al poble no en tenim per
a tothom. Les aigües brutes no s'han
pogut connectar per mor de la manca
d'una depuradora, depuradora que ja
al 93 era posada pel bade d'Algaida
com a obra prioritAria.

- Voleu afegir alguna cosa més?
- El desenvolupament dels fets es

tan inversemblant que en podríem fer
un acudit i dir que "si es confirm
que el focus de contaminació es un
dels millors restaurants d'Espanya
també es confirma que la gent de
Randa es menja la millor merda
d'Espanya". •





ENTREVISTA

Contes de Paper i
entrevista a Pep Gómez

Aina Maria Llompart

Per Sant Miguel el grup Migjoni
ha tornat al Teatre Recreatiu portant
la seva segona obra "Espectacles de
paper". Mentre donvein la henvi n-
guda i muntàvem l'escenari he disfru-
tat de la gran experiencia tramoista
dels clos prota;_2(inistes, la bella
pl iCi tat d'Antoni Massegossa i de Pep
Gómez. D'unes posts, una taula i dos
ventalls, l'escenari on totes les coses
són de veritat. I de la gui terreta,
l'armônica, i un hermós orguenet les
músiques (IC' fl Toni. I en Pep mull un
inOn de l'ormes i figures de papers
(lins capcetes distintes plegava els
seus contes.

Mitja horeta després contaven i
musicaven per a tin públic jove i
atent, contes d'un soldadet emunorat
d'una bailarina i de la Ilegenda d'Ori-
gami, i (le moltes coses Inds i brincl-
ren aml) un tassó de paper per Sant
Mi ] i perquè les Fires siguin hones

noltros hi afegiríem: i perquè hen
aviat tornin ells-. Ahans departir hem
let a en Pep algunes preguntes sobre
el seu curiós art i professió, la papi-
mflexia.

Quan va començar la vostra afi-
eió per la papiroflexia?

De petit. I lem van regalar un Ih-
bre l'any 73 que cs deia Origami fa-

ed. I jo el vaig trobar molt difícil.
Tres anys després vaig fer l'ocell be-
vedor -en duia un dimarts de molt
hermès i mou es bec cap endins i cap
a defora (I' una pica i també la coa- i
hein va començar l'afició. Vaig fer
totes les figures del llibre.

Vaig néixer a Barcelona però he
viscut també a Mallorca. Els anys 70
vi via a Palma. Anava al Bar Bosch
(levers les vuit, i alkt mentre ens es-
peràvem feiem papiroflexia i en-
senyàvem les figures entre els amies.

L'any 84 vaig tornar veure l'amie
Eugeni i h vaig dir: "em sembla que
muntaré tin taller i viuré ciel que en-
senyi!" - i ell em digué: "I tu seràs
capaç de prostituir la papirollexia?!"
jo li vaig dir: "Si, pelí) només els

caps de setmana". I d'això estic vi-
vint.

Des de l'any 73 estie en el teatre.
I entre l'any 84 i el 95 vaig estar ainb
el grup Teatre de Sae. Fèiem feina
anti-) marionetes i ens inspEivern
els materials -em va explicar que les
titelles són mogudes per h Is i les ma-
rionetes amb la mù-. Vàrem fer obres
com "Papiroflexia clinunica" amb
músics, "Flèches" on antrem per to-
tes les trohades i una altre obra que es
deia "Elastic lits'' El 95 vaig co-
menor l'estudi d'enquadernador i
fou quan Antoni Massegossa em va

enredar a no deixar el Teatre.
Com vares conèixer n'Antoni

Massegossa?
En Toni venia a veure tots els nos-

tres espectacles de Teatre de Sac. I
l'any 92 quan estava fent tina exposi-
ció de papiroflexia es va presentar i
ens férem amics. Vaig col laborar
amb ell a "Teresetes i rondalles - , pri-
mer espectacle de Migjorn. clue va ve-
nir a Llucmajor la passada temporada,
i ara en Toni col.labora amb mi anti-)
"Espectacles de paper - .

Quills artistes t'agraden mes,
quins t'han inspirat?

De petit anava al cinema tres pics
per setmana, la nieva Lund ia tenia un
bar i rebíem pasquins del cinema.
M'agraden els actors secundaris,
l'amic del "xico". I de les actrius
m'agraden les niés dolentes, na Búr-
bara StanWick.

En Biel cies Cine baixa de la sala
de IMtquines rient per chr que s'acos-
ta una altra vegada el vulnerable
ni e.

I per acabar, estareu més temps
actuant per Mallorca?

Hein actuat per diferents po..).es
aquests (lies coin Sta. Eugenia, Petra,
Banyal bu far... i LI uemajor. On ens
agrada molt venir i esperam tornar.
Ara ja torn un altre pic cap a Barcelo-
na.

Coln totes les coses bones vista i
no vista , contents en Toni i en Pep
omplen la furgoneta de fantasia i s' ha
acabat l'entrevista.

Contaven els protagonistes d'avui
que els agracia escoltar les històries
clue sap la gent. llegir Ilibmes, i de pa-
pirollexia n'hi ha molts que expliquen
Ind i una formes d'aquest art. Bimen-
sualment surt una revista que es diu
"La Pajarita- . Tanilé hi ha molta in-
formació a Internet, cercau pels noms
Papirollexia i Origami, que és el nom
japonés de l'art de fer plecs de paper i
clue s'ha estes arreu del imin. Alguns
nins i joves Ilucinajorers ja tenim
unes molles, un molinet i un tiratxines
i ja coneixem algunes histèries. I si
vos han agradat, ara que comenea el
curs, animau-vos a continuar omplint
el poble d'espectacles de paper. I3o-
nes Fires. •
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CULTURA

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

(XVII) Aprovació oficial de Ia Colònia Mendivil
(1876)

Llucinajor, la mes ampla de totes les comrades ma-
llorquines, des de la mateixa creació jurídica de la vila
pel Rei Jaume II de Mallorca, lOu objecte de distintes
projeccions de pobles. Capocorh, a l'extrem del migdia,
era el Hoc on el nostre Rei pensa l lindar una altra vila i si
això litigues succeït així, Llucmajor -la vila nostrada- sols
tindria la meitat de l'actual distrit municipal. Un terme,
en definitiva, reduït a l'espai territorial interior, com ho
són els nostres termes veins d'Algaida, Montuïri i Porre-
res. Així s'explica que el nostre terme sigui avui el co-
rresponent a la decima part de l'extensió territorial de
l'illa de Mallorca, d'uns tres-cents vint-i-sis km quadrats
i per tant el mes extens del conjunt de les Balears. A Ca-
pocorb, tres centúries despres, va pensar d'erigir-hi una
nova parròquia el hisbe Baltasar de Borja, encara que no
es va poder dur a efecte aquella empresa apostòlica d' in-
tegració de la feligresia de les extenses marines, tan
allunyades de l'assistencia parroquial Ilucmajorera.

Passaren els anys i mai no deixa de pensar-se en l'es-
peculació per tal de fundar nous nuclis repobladors com
ho demostren en el segle XIX els projectes de la Bassola
i Son Granada que tampoc prosperaren. Vindrien noves
I leis en benefici del foment de l'agricultura i la població
rural com les dels anys 1855 i 1868 i aquesta vegada sor-
gí una oportunitat especialíssima. Aquesta es presenta
quan un comerciant i hisendista, Antonio Mendívil i Bo-
rreguero compra unes tres-centes hectàrees de la gran
possessió de Galdent, propietat del Marques de la Roma-
na. Aquel I promotor crea una colònia a l'estil de les fun-
dades entre els anys 1874 i 1891 com ho foren la Colónia
de Sant Pere, d'Artà, la Colónia de Sant Jordi, de Cam-
pos, Porto Colom a Felanitx i Porto Cristo a Manacor. Els
nous estahlits de Son Mendívil i Ses Cases Noves de
s'Aljuh quedaven ben situades entre Palma i Llucmajor i
tant la proximitat com la comunicació am') Ciutat pesa-
ren molt a l'hora de pensar en una pohlació avançada i
próspera i el factor del moviment poblacional migratori i
Ia roturació de les noves terres rescatades de la boscúria
del gran pinar de Galdent, tamhé, al parèixer eren molt
propícies per a la mental itat del promotor. Però cl millor
dels reclams per a la colonització familiar era aquell que
permetia que els fills dels propietaris, administradors,
treballadors i arrendadors que visquesin al Hoc eren
exempts de fer el servei militar i s'allibaraven també  deis
imposts municipals.

Sorgiren dificultats en la interpretació de les heis i
l'Ajuntament de Llucmajor tampoc no es fiava massa de
les intencions de Mendívi I i Borreguero com ho demos-
tra el let que la nostra municipalitat manas fer un peritat-
ge per tal de classificar i estimar les propietats, l'any
I 876. El 26 d'agost d'aquest mateix any es va concedir
oficialment la Colònia Mendívil segons la Ilei de Co16-
nies Agrícoles, comptant mph vuit hahitadors que  arriba-

ren al nombre de 18 noves famílies tot acabant aquell
any: 13 procedents d'Algaida, 2 de Llucmajor i els altres
de Palma, Manacor i Santanyí. Dos anys despres consta-
ven 23 famílies en el padró de la nova colónia, (l'origen
dispers coin del mateix Llucmajor, Algaida, Bunyola,
Establiments, Marratxí, Conseil, Arta i fins i tot un I tau-
rador de Vaqueries, de la província de Barcelona. Es do-
naren noms a diversos CUITCFS: Fi01, Sant [luís, Alfons
XII, Mendívil, Borreguem, Palma, etc. Encara es poden
veure les ruines d'unes edificacions entre cases, corrals,
pous i forns i l'any 1902 els  pobladors es reduïren a
l'escas nombre vuit. Aquesta es la grandesa i la inise-
ria d'un somniador d'impossibles.

Donam a conèixer seguidament el comunicat oficial
d'aprovació de la colónia Mendívil:

Gobierno de la Provincia de Baleares. Sección de Fo-
mento. Negociado Agricultura. N°. 1016

Con esta fecha digo á D. Antonio Mendivil lo si-
guiente:

Visto el espedientc promovido por V. en solicitud de
que se apliquen 6 los preludios que posee en el termi no
de Llummayor los bene ficios de la ley sobre colonias
agrícolas: = Resultando que en solicitud de 29 Mayo ul-
timo espuso que en los terrenos adquiridos del Marques
de la Romana había construído dos granjas tituladas Son
Mendivil y las Casas novas del aitiup en las que había
construido casas para colonos y ademas havia reducido a
cultivo y dedicado á plantacion y arbolado grandes es-
tensiones de terreno que antes era selva ó erial y que des-
tinaba una estension de 287 hectáreas 83 áreas para la
continuacion de la colonia y en consecuencia pidió se
aplicasen á dichos terrenos los beneficios otorgados en
los artículos 8°. 9' y casos 2°. 3°. y 4'. del artículo I'. de
Ia ley de 3 Junio de 1868; = Considerando que del espe-
diente instruído al efecto aparece justi fi cado que los te-
rrenos objeto del mismo se hallan comprendidos en los
artículos mencionados: He acordado declarar los terrenos
y edificios objeto de este espediente belie ficiados con las
ventajas y exenciones que establecen los artículos 8". 9".
y casos 2°. 3°. y 4°. del artículo 1°. de la mencionada ley
y dcmas disposiciones que á ellos se refieran.

Lo que traslado á V. para su conocimiento y efectos
consiguiente.

Dios guarde á V. muchos linos.
Palma 26 Agosto 1876.

Felipe Puigdorfila (rubricado)

Sr. Alcalde de I Jummayor.

AMLL, SM-23, 8. •
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CULTURA 

La cuina tradicional

Antònia M. Bonet

Els caçadors, els pescadors, desapareixen a Irene d'au-
ba de les seves cases, abandonant dona i fills; atrets, cridats,
desvetlats per una força que els impulsa. Moltes 'awes des-
prés, a la tornada, compareixen entresuats. esperitats, es-
ventats, barbuts i victoriosos. Senalles rebossants de peix o
serrons farcits de caça, units a les mostres d'admiraci6 i
benvinguda, contribueixen al seu millor estat d'anitn; no en
va han cumplit el deure atavic de l'amo de la casa, proveir
de menjar als seus.

Més tard, ja en temps de VEDA. reunits, seguiran gau-
dint de les hores passades dedicades a la seva ocupació
predilecta, enumerant peces cobrades, del seu nombre, pes
o tamany.

Llurs fidels companys, testimonis muts, grans collabo-
radors, els cans frueixen tot l'any d' WI tracte preferent.

Aquest octubre, tractarem plats de caça i pesca. Prepa-
racions exclusivament d'aquesta época i que per aix6 tenen
un encís especial. Aquestes receptes de earn o peix son
quasi sempre amb salses, requereixen gran atenció; millo-
ren, fetes un dia abans, sempre i quail, durant les hores pre-
vies a la consumició, guardem l'aguiat a un lloc refrigerat
convenienment. Si ho teimo així hem de tenir en compte que
Ia salsa cohreixi per complet les viandes; en cas contrari es
secaran i perdran la gracia i textura adient.

Llampuga amb pebres

Peix de temporada, coincideix amh el millor moment de
Ia collita de pebres vermeils; per això, la saviesa popular els
mescla i obté un plat de veritable gust de tardor.

Per a 4 començals, 1 1/5 kg de Ilampuga, 2 dl. d'oli
d'oliva, 5 pebres vermeils, I kg de polpa de tomatiga. Li -

lia de llorer, I cap d'alls, sal.
Els peixos ben nets i trossejats a rodanxes, es fregeixen

dins l'oli. Es treuen i col.loquen dins una greixonera. Dins
l'oli sobrant s'afegeixen els alls esclafats i els pebres tros-
sejats; se'ls dóna unes voltes i s'agrega la tomatiga, llorer i
sal. En estar cuit, es cobreix cl Nix que tenim apart i courà
tot junt uns minuts. Es retira del foc i es deixa reposar.

Conill amb ceba

No per arxiconeguda hein de descuidar aquesta recepta
que compta amb moltíssims adeptes.

conill tendre, per a 3 començals, 4 cebes grosses, I
tomatiga de ramellet, 2 alls, b copa de vi blanc, 1 fulla
I borer, farigola, pehrebO, sal, I dl. d'oli d'oliva.

Fregir lleugerament el conill trossejat dins Foli roent.
Afegir la tomatiga, desprovista de pell i Ilavors, l'all picat.
Desglassar amb el vi, cobrir d'aigua la earn i fer coure len-
tament. A mitja cocci() agregar les cebes, tallades finament
per Hang, el llorer, farigola, pehrehè i la sal. Quan estigui
ben tendra el conill, reduirem la salsa a foc ben viu i acom-
panyarem acluest plat de patates fregides a trossos grossos
i presentades apart. •
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<>Esports
Alex Kid entra en la història

del trot balear
El cavall de Lluctnajor va disputar el Campeonat Europeu a l'hipõdrom de París

Francesc Verdera

Alex Kid va complir l'objectiu. El
cavall Iludnajorer no va fer el ridícul,
encara que acahas distanciat a la seva
carrera en el "Campionat d'Europa
dels 5 anys", que es va disputar la nit
del 24 de setembre a l'Hipòdrom de
Vincennes, a París. La seva actuació
va deixar un sabor agredolç als nom-
brosos aficionats que, des de Mallor-
ca, seguiren la carrera a través del
"Canal Courses" del Canal + de
França.

Més d'un dels seus seguidors va
arribar a confiar, en un moment do-
nat, que el fill de Tap Dance Kid es
trobava en disposició de donar la
campanada, sobretot ((mint en compte
el ritme al qual es va desenvolupar la
carrera.

Una Ilarga desmuntada quan falta-
ven 1000 nns. per a la meta, quan el
crack mallorquí remuntava els seus
prestigiosos rivals, va deixar fora de
la carrera el cavall d'en Joan Oliver.
El seu entrenador i "jockey", Toni
Sohyenas, va recórrer a la mateixa
tactica de carrera qrle habituahuent ha
emprat n'Àlex Kid a les carreres que
ha disputat a Mallorca. Va anar de
menys a niés, encara que aquesta ve-
gada no calihras la vertadera entitat i
el potencial dels seus rivals de París.

A la sortida, Alex Kid va perdre el
rastre dels niés rapids i es va empare-
liar per l'exterior als cavalls que a la
sortida s' havien col.locat a la cua. El
gran favorit i guanyador de la carrera,
Remington Crown va superar una
mitjana de 1:17'7 minuts els primers
mil ink. d'una prova que es va dispu-
tar sobre 2100.

Moments ahans de la seva fatal
desmuntada, Alex Kid va afrontar,
des de la seva setena plaça, la darrera
corba de la carrera, molt forçat,

ra que remuntas per l'exterior sobre
altres tres efectius. Solivellas va ele-
gir el moment que el representant
suec MR Quicktcp ohligava cl líder
de la prova a incrementar notable-
ment el ritme de carrera. Aquesta cir-
cumstancia va jugar en contra dels in-
teressos &Alex Kid i va dur als cap-
davanters a transitar a un ritme de
1:16'4 lui nuts per km, quan faltaven
500 metres per a la meta.

A Toni Solivellas li va costar mol-
assim restablir la marxa del cavall,
encara que després de la desmuntada
d'Alex Kid va actuar amh una exqui-
sida diligencia i esporti vital. quan va
retirar el cavall cap a l'exterior de la
corda.

Al final, la vietèria seria, per al
suce Remington Crown, amb un cro-
no de 1:15' I minuts i conduit pel bel-
ga Joos Verheeck. La segona plaça
fou per al trances Fleuron Perrine, la
tercera per al suce MR Quickstep i la

quarta per al cavall danès Axwill.
Allò que importa per al trot balear

és que per primera vegada a la histè-
ria, un dels seus cavalls, Alex Kid, va
competir a l'hipôdrom de Vincennes
a París, autentica catedral del trot eu-
ropeu i una de les instal.lacions hípi-
ques inés prestigioses del món.

Alex Kid acumula des del passat
sctembre quatre registres històries. El
cavall de IJUCIllaiOr és el plusmar-
quista nacional del trot balear, és
l'Unic exemplar il iene que ha guan-
yat competic ions fora d' Espanya.
acumula els majors guanys del trot
balear i de de fa menys d'un mes,
s'ha convertit en cl primer cavall ma-
llorquí que ha competit en el Vincen-
nes. El somni del seu propietari con-
vertit en real itat. •



Presentació
dels equips

Equip la Autonòmica

Guillem Oliver

El dia 29 de setembre, dia de Sant Miquel, horabaixa se
va fer la presentació dels equips, jugadors i preparadors co-
rresponents. Són els següents: en primer lloc l'Escoleta
que esta formada per quatre grups, iniciació (dos grups
mixts) i benjamins (un masculí i una femení).

Cuiden dels més petits: Pere Tomas, Biel Sore11, Mi-
guel Oliver i Pau Sastre.

Els equips que entren en competició són:

Categoria	 Preparadors

Mini Maculí
	

Jaume Rosselló
Aina Garrido
Miguel Oliver

Infantil Masculí
	

Simó Rubí
Infantil Femení (dos equips)

	
Tomeu Jaunie
Aina Miralles
Cristina Cerda
Maria Coll

Cadet Masculí
	

Daniel Munar
Manu Rosselló

Junior Masculí
	

Pepe Picornell
Marc Soler

Junior Femení
	

J.L. Taboada "Tabo"
Xisca Noguera

Sub-22 mascul í
	

Joan Oliver
Miguel Martí

Senior provincial
	

Rafe] Cladera
I Autonómica femení
	

"Tabo"
I Autonómica masculí
	

Maties Cerda
Joan Oliver

Preparació física
	

Antoni Server
Direcció tècnica i planificació

	
Jaume Rosselló

El propi director tècnic ens comunica que estan molt
il.lusionats amb la plantilla d'enguany, tant de jugadors
com entrenadors i ajudants, ja que hi ha prou qualitat com
per fer bon paper en totes les categories. De les inferiors,
aconseguir jugar amb els grups A i en les superiors poten-
ciar al maxim el Sub-22 i Senior provincial, per tenir ele-
ments disponibles per reforçar el primer equip; aquest ja
disposa dels millors jugadors del poble i alguns de fora, in-
clús un alemany que ha jugat com a professional i que les

circumstancies han fet que vengui a viure a Mallorca, és
molt bo, de fet el Ciutat d'Inca ja ens l'ha sol.licitat per ju-
gar amb ells.

Es posaren tots els mitjans necessaris per aconseguir
pujar a II nacional, aprofitant les ajudes econòmiques a
través de la Conselleria d'Educació i Esports que amparen
els desplaçaments. etc., a fi que el Club no hagi de renun-
ciar a la categoria per falta de liquidesa.

Vos desitjam tota la sort del món perquè les vostres
il.lusions es vegin realitzades. D'així com aniran les coses
ja en parlarem un poquet cada mes. •

ESPORTS

414*
Col-lecció

Tardor - Hivern

ESpOIIS «.qa Nap»

vos desitía una bona

fetmança de rites
PI.Espanya,39-Telf.12 10 00-0762OLLUCMAJOR(Mallorca)
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Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

Entre noltros   

48

Naixements

- Rectificació: Catalina Salom Miralles, filla de Miguel
Angel i Catalina, nasqué el 22-8-98.

- Sebastià Gamundí Beneyto, fill de Sebastia i Maria,
nasqué el 21-8-98.

- Borja Carleos Romero, fill de Juan Jesús i Elena Ma-
ria, nasqué el 29-8-98.

- Dennis Mayero Ueberall, fill de Miguel Angel i Da-
niela, nasqué el 28-8-98.

- Sebastian Lucht Heisig, fill de Jurgen i Dajmar, nas-
que el 29-8-98.

- Juan Carlos Guerrero Jerez, fill de Juan Carlos i Puri-
ficación, nasqué el 31-8-98.

- Jordi Soler Cantero, fill de Miguel Angel i Maria Do-
lores, nasqué l' l-9-98.

- Francisco Revuelta Gorton, fill de Francisco i Sham,
nasque, el 4-9-98.

- Marina Figueroa Selva, filla de Manuel Angel i M.
Julia, nasqué el 4-9-98.

- Mercè Garcias Gazquez, filla de Gabriel i Natividad
Amparo, nasqué el 3-9-98.

- Bernat Bonet Mas, fill de Bernal i Maria Dolors, nas-
qué el 30-8-98.

- Alejandro Valero Sanz, fill de Francisco Ramon i Es-
ter, nasqué el 20-8-98.

- Esteve Ramon Bonet, fill d'Esteve i Joana, nasqué el
9-9-98 a Esporles.

- Pedro Domingo Ballester Gonzalez, fill de Pedro i
Sonsoles, nasqué el 18-9-98.

Lorena Vivancos Lagares. filla de Juan Manuel i Ve-
rónica, nasqué el 14-9-98.

- Maria Perelló Capella, filla de Bartomeu i Catalina
Maria, nasqué el 21-9-98.

- Marcos Diéguez Caycedo, fill de Jerónimo i Rosa

Ana, nasqué el 19-9-98.
- Fidel de la Osa Mora, fill de Fidel i Francisca Espe-

rança, nasqué el 24-9-98.
- Daniel Requcra Plaza, fill de Luís Oscar i M. Jose.

Matrimonis

- Fernando Paloma Garcia i Catalina Garau Mestre,
casaren el 14-6-98 a l'Església de Sant Bonaventura.

- David Picó Manresa i María Dolores López Gutierrez,
es casaren el 21-6-98 a l'Església Ntra. Sra. de Grkia.

- Salam Ghay i Aonatif Rifi Filali, es casaren el 4-9-98
al Jutjat de Pau.

- Agustí Vicens López i Angela Maria Mas Sanchez, es
casaren el 27-6-98 a la Parròquia de Sant Miguel.

- Josep Cortes Miralles i Magdalena Bibiloni Sanchez,
es casaren el 29-8-98 a l'Església de Sant Bonaventura.

- Pere Noguera Pol i Catalina Maria Noguera Salva, es
casaren el 27-6-98 a l'Església cle Sant Bonaventura.

- Michael-John Dizury i Mónica Vivancos Hernandez,
es casaren cl 5-9-98 a l'Església Ntra. Sra. de Grkia.

- Enrique Domínguez Cortes i Boni  lacia Molina Ro-
dríguez, es casaren el 18-9-98 al Jutjat de Pau.

- Joan Antoni Riera Mora i Francisca Jaunie Albertí, es
casaren el 29-8-98 a l'Església Ntra. Sra. cie Gracia.

- Alfonso Gálvez Vera i Maria Antònia Oliver Rosas,
es casare el 12-9-98 a l'Església de Sant Bonaventura.

- Joan Contestí Puigservcr i Maria Josefina Fullana Ra-
mon, es casaren el 12-9-98 a l'Església de Sant Bonaven-
tura.

- Miguel Angel Sahuquillo Mateu i Aina Maria Man-
resa Gnarly, es casaren el 3-7-98 a la Casa Consistorial.

- Ramie Lliteras Ballester i Francisca Pascual Sastre, es
casaren el 16-7-98 a la Casa Consistorial.

Defundions

- Jonathan-Peter Wick ings, morí el 4-
9-98 als 19 anys.
- Miguel Julia Vadell, mori l'11-9-98
als 71 anys.
- Juan Antonio Martinez Díaz, morí el
8-9-98 als 85 anys.
- Isabel Puig Salva, morí el 18-9-98
als 88 anys.
- Felix Gonzalez Carrión, morí cl 22-
9-98 als 70 anys.
- Francesc Llompart Vidal, morí el 23-
9-98 als 86 anys. •



Lo MIRE POR DONDE LO MIRE,

ELEGIR UN ROVER
0 UN LAND ROVER ESTA LLENO

DE VENTAJAS.

ILLA MOTORS, S. Avda. Ramon de Sant Martí, s/n
•	 Tels. 66 01 46 - 908-63 00 49

Fax. 66 22 39 - (Llucmajor)
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CAIXA DE BALEARS

VOS DESITJA BONES FIRES 1998
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A. SASTRE

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

Amb la finalitat de poder prestar els serveis

funeraris sense necessitat que la familia s'hagui

de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com

a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon

de servei permanent: 971 62 0146, i a Llucmajor

vos atendrà personalment el vostre representant,

al C/. Ciutat, 127-1r, Tel.: 971 66 18 62

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

(Llucmajor)
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ASSEGU I
Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)

CL Marina, 104 • Tel.: 97 66 00 21 (Llucmajor)

•Passatemps
Sopa de lletres

Llorenç. Mascaró

10 muntanyes de Mallorca

B AT A EY HCEAGUP A
N ZM I OT NAC X LPUM
E BG A L I LEUEMOI E
AL Z T SL FMA YCUGD
I CT B XS TGOD VIME
L DE G P I AS I HXYAR
ATN S ZLMNF I JDJM
E L I D AEMVETCROA
G PO T SO XTYLOFRE
B E Z U EMVBHZLMR A
N OV I X A IBA F LAI R
I X N V I T LJMRNFUR
APU A EH ACVDBAYZ
X TU R NG TXA YMUF V
E Q I A EY UBVEXXAL

Solució del mes passat

- Blauclar	 - Blavós
- Blavís	 - Safirí

A les ciutats i pobles on els mandataris tenen inquietuds
de caire cultural, artistic i/o arquitectOnic, s'encarreguen de
protegir el seu patrimoni.

A molts de nuclis urhans, cl case antic gaudeix d'una
protecció especial; al nostre, no. Per això es poden tomar
arcs de mig punt tri-centenaris, lets de mares de Galdent,
per posar-hi una jAssera de formigó i fer-hi un garatge.
Però això és legal, i per tant, mentre no es canviïn les or-
denances municipals, Llucmajor sofrint aquest espoli ar-
quitectònic.

El que no cretin que sigui legal, és el que vcim a la fo-
to, i que, de proliferar, ens podem trohar amh pasteres da-
munt les estretes voravies del poble, cossiols penjats a les
parets arreu deis carrers... En una paraula, el quadrat con-
vertit en la façana d'un "Cortijo". •

- Atzur

Itfr - Atzurí



Medicina General (iguaiatori)
Pediatria

Cardiologia i	 Respiratori
Aparell1D' igestiu

Anàlisis Cliniques
Cirurgia General
Cirurgia Vascular

Neurocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparadora

NutridóiDietètica
Ginecologia i Obstetricia

Dermatologia
A.T.S. (Infermeria)

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

LLUCMAJOR

HORARI:
de les 9'00 h.
a les 21'00 h.

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxilo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Ortopedia

Rehabilitació i Fisioteràpia
Oftalmologia

R.X. Radiologia
Podologia

Centre Auditiu

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

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

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

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

SERVEI I PREU

MAN LA VOSTRA
VISITA I VOS DESITJAM
UNA BONA FERMANÇA

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



 

Audi AIM Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.•      

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

VOS DESITJA UNES BONES FIRES
I VOS CONVIDA A VISITAR LA NOSTRA

EXPOSICIÓ AL PASSEIG JAUME III
ON HI HAURA TOTS ELS MODELS

QUE NOSALTRES PRESENTAM
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AUTOM011VI

Bendix®
S.L. Ronda Ponent, 27 - Tel. 66 01 70

Li oferim fins a 10.000 PTA. pel seu autoradio
quan compri un autoradio cassette i compact-disc.

Comprovi la nostra gamma i preus i se SORPRENDRA.
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