
  

desembre 1998
	 mim. 195	 200 PTA. 419           

LLUCMAJOR                        

EL TORRENT DE CALA PI RECLAMA LA SEVA TORRENTERA 



d'en

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

LLUCMAJOR (MALLORCA)
Hob. 1696- PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en España

N.R.S.I. 30.3182/PM



LLUCMAJOR
MMISWIEIXEILIS1111=11MEEIMIXEISI

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

4f/
•

EDITA
Obra Cultural Balear	 Llucmajor

•
INFORMACIO I PUBLICITAT

C/. Bisbe Taixequet, 105  (Llucmajor)
•

DIRIGEIX
Catalina Font

•
COLLAI3OREN

Sebastia Alzamora

Miguel Barceló

AntOnia M. Bonet

Llucia Calas

Francina Capella

Sehastia Cardei!

Antònia Font

Joana Font

Maties Gardes

Franc Jaume

Coloma Julia

Antoni Llompart

Llorenc Mascaró

ApoMina M. Monserrat

Francisca Mut

Jaume Oliver

Bartomcu Prohens

Sehastia Rubí

Jatmic Salva

Tomeu Shert

Joan Sales

Jeroni Tomas

Antoni Vadell

Ignasi Barceló

Miguel Bezares

Celso Calvino

Miguel Cardell

Joan Clar

Bartomeu Font

Catalina Garait

Miguel Jailer

Joan Janine

Aina M. Llompart

Jaume Manresa

Antoni Monscrrat

Joan Monscerat

Guillem Oliver

Margalida Palou

Nanda Ramon

Josep Sacares

Miguel Sheet

Catalina Serra

Arnati Tomas

Gabriel Thomas

Barbara Verdera

Franeesc Verdera

•
IMPRIMEIX

[u TIRRENA, S.A.
TEL: 55 52 12

C/ Pintor Joan Gris, n° 2
MANACOR

•
El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

4-Editorial
El campus

Rei Jaume III
- AI Ilarg proppassat mes de novembre, la possible construcció d'una

universitat privada a la zona costanera de Llucmajor ha estat notícia d'actuali-
tat. La iniciativa, sorgida el 1992, va tornar sortir a les planes dels mitjans in-
formatius després de la denúncia ciel rector de la Universitat de les Illes Balears.
Llorenç Huguet assegurava que el projecte, desconegut pels responsables de la
Conselleria d'Educació del Govern Balear, es podria considerar com un cas de
"publicitat enganyosa". La posterior declaració d'intencions del promotor ur-
banístic Javier Cabota no resultava gens aclaridora: no es tracta d'una universi-
tat privada, es construira un campus per a la possible instal.lació a Mallorca de
delegacions d'universitats públiques o privades, tant espanyoles com estrange-
res.

De moment, sí que s'ha concretat que els terrenys, devers 87.000 metres
quadrats, ubicats prop de la urbanització de Maioris Decima, el promotor de la
qual es també J. Cabota, que figuraven com a rústics, passen a ser urbans, des-
prés de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Llucmajor, aprovada
inicialment. El 1996, l'Ajuntament mitjançant acord de plenari, va sol.licitar la
declaració d'interès social d'aquests terrenys per acollir la iniciativa de construir
una universitat privada. La declaració (l'interès social va ser desestimada per la
Comissió Insular (l'Urbanisme de Mallorca per "considerar que cl planteja-
ment urbanístic municipal no incloïa aquesta possibilitat i que el promotor no
avalava la pertinent documentació per assegurar la possibilitat de desenvolupar
la iniciativa".

En aquest context, declaració d'interès social no concedida i ara requalifi-
cació dels terrenys mitjançant la revisió del PGOU, cal parar esment a les ma-
nifestacions del rector de la UIB: "Construir una universitat privada sense es-
pecificar quins estudis s'hi impartiran ni qui els impartira es una frivolitat, so-
bretot si horn té en compte clue es una constructora la que promou el projecte, i
podria ser una excusa per requali hear uns terrenys determinats". "Més preocu-
pant es encara aquest anunci de la construcció d'un campus quatre dies després
de la manifestació del passat 12 de novembre, convocada pel GOB en defensa
del territori", afegia Llorenç Huguet.

Una condemna de la iniciativa es prematura perquè, de moment, es tracta
nomes d'una declaració d' intencions per part &Is promotors. Nogensmenys, la
recent história de l'urbanisme municipal de Llucmajor es una prova de com so-
len acabar les declaracions d'interès social per a alguns projectes. Basta obrir la
plana de Son Ante Im. El projecte inicial d'un idíllic balneari d'aigües termals,
envoltat d'horts i de jardins d'arbres fruiters, s' ha convertit en un camp de golf
clue pròximament comptara amb un hotel de la companyia Marriot.

En aquests moments, quan la iniciativa del campus universitari es tan sols un
projecte, 87.000 metres quadrats de terreny han deixat de ser rústics per passar
a urbans en un tres i no res, via revisió del PGOU. Els promotors insisteixen que
hi ha un acord amb l'Ajuntament que la zona "sigui sòl urba nomes peril ús edu-
catiu". Esperam clue així sigui i que el campus Rei Jaunie III sigui una excep-
ció respecte d'altres aventures urbanístiques, benddes per un interès social que
en beneficia ben pocs. •



Plenari Ordinari
de dia 18-XI-98

Modificació del projecte del Centre
d'Educació de Badia Gran

A.T.

- En un plenari de caràcter extraordinari celebrat el
proppassat 18 de novembre, i com a irait- punt de l'ordre
del dia, es va aprovar la modificació del contracte de l'obra
de construcció ciel Centre d'Educació Infantil i de Prima-
ria de Balla Gran. Aquesta modificació s' ha fet perquè
aquesta obra, que portava inicialment un pressupost de
198 milions de pessetes, per defecte de manca de mate-
rials, coin el l'erro ciels forjats, s'ha hagut d' incrementar en
mes de 32 mitions, i per això el cost total superarü els 220
mil ions de pessetes.

Tot i que el tema fou aprovat per unanimitat, Antoni
Gardes, del PSOE, va lamentar aquests errors, que ja es
varen donar en el Centre de Salut de s'Arenal, i que retar-
den de manera considerable l'obra. El batle, Gaspar Oliver,
va contestar que el projecte i el pressupost no ve confec-
cionat per l'Ajuntament, sinó que ve donat des dc Madrid,
el Ministeri corresponent del qual es fa cürrec de la despe-
sa total d'aquesta obra. •

Plenari de l'Ajuntament
(30-XI-98)

Per tina universitat privada

Arnau Tomàs

- Entre els temes més importants tractats i discutits en
el plenari ordinari mensual, celebrat per l'Ajuntament de
Llucmajor, a més de l'aprovació ainh els vots en contra
ciels grups PSOE i PSM dels pressupost per al proper any
1999, va ser el rehuig del govern municipal dc les dues
mocions presentades conjuntament pels grups esmentats,
Ia primera contra la construcció d'una universitat privada
a Llucmajor i l'altra en contra del tancament del mollet de
s'Estanyol.

Les al.legacions que varen presentar contra el teilla de
Ia universitat privada els portaveus del PSOE-PSM, Anto-
ni Garcies va dir que "es vol construir en 4)1110 urbanitza-
He, i si hi ha algú cille vol construir una universitat priva-
da, que presenti un projecte serins i en terrenys urhanitza-
bics". I Antoni Llompart va afegir que el projecte és d'una
il.legalitat manifesta i que cl nom del nostrc municipi "es
veu involucrat en interessos ocults de la promotora", i
també que "no Os una moció en contra de la uni versitat si-
116 contra la requalificació de terrenys no urbanitzahles".

Joan J. Jaunie, regidor d'Urbanisme va explicar que cl
1995 ja es va presentar cl projecte i que la revisió del Pla
General permet la requalificaci6 del s6I com a urhanitza-
He. IZabasco també, es va manifestar en favor de la uni-
versitat tot demanant "què passaria si aquesta universitat es

volgués construir a Calvià? Tant de bo es faci al municipi
de Llucmajor!".

Pel que fa a la segona moció, sobre el tancament del
mollet de s'Estanyol, els grups de l'oposició demanaren
que se sol.liciti a la Conselleria pertinent que aquest tanca-
ment es retardi fins que el Tribunal de Justicia etneti el ve-
redicte sobre l'ampliació del Club Nüutic, "i no amb una
actuació que ens sembla massa precipitada". El portaveu
del govern municipal, Jaume, va proposar que l'os l'Alun-
rament que realitzàs les gestions de demora d'aquest tan-
cament, cosa que després d'un parèntesi del Plenari en con-
sultes, no fou acceptada per la qual cosa finalment també
fou rebutjada la moció.

Quant a la presentació del pressupost per a 1999, que
s'eleva a 2.484 milions, fou aprovat amb el vot en contra de
l'oposici6, tot i que A. Gare ies va admetre que "per primer
cop es tracta (l'un pressupost controlat i presentat amb
temps, encara que això no signi l'Hui que sigui ho, perquè
continuam tenint un fort endeutament". El tinent de hatle
d' H ¡senda, Lluc Tomás, va replicar que és un pressupost de
futur i sense problemes, ja que s'estalviaran niés de 447 mi-
lions de pessetes, amb unes inversions de niés de 217 tril-
lions". nimbé hem agilitat el pagament de factures, que es
fa en un termini màxim d'un mes".

Altres acords

- Per unanimitat es va aprovar la subscripció d'un con-
vent de col.laboració entre l'Ajuntament i la Societat de
Caçadors de Llucmajor, amb l'establiment d'un gran vedat
de caça ami) mes de mil hectürces i el manteniment i pro-
tecció cl' animals a la bassa reguladora d'aigües pluvials.

- També es va aprovar per unanimitat la concessió del
servei d'abastiment d'aigües i clavegueram a l'empresa
SOGESUR S.A., peruni període de 20 anys. LI. Tomás va
expressar la satisfacció amb aquesta concessió pels nom-
brosos avantatges que suposa obtenir, entre ells, un 21%
d'abaratament de les tarifes, a niés d'importants millores a
Ia xarxa.

- Es va aprovar, també unànimement, la demolició de
36 expedients d' i nfraccions urbanistiques.

Alarma injustificada

- El plenari va començar a les 9 del vespre i va acabar a
Ia I '30 de la mat inada, amb interrupcions; una d'elles per-
qué cl halle, Gaspar Oliver, es va alarmar a causa d' una for-
ta olor de cremat que es desprenia de la sala de sessions, tot
i que no es va poder aclarir d'on provenia.

També a darrera hora, i ami) cl procediment d'urgéncia,
es va aprovar una moció del PP-ASI, contra la modificaci6
de les tarifes del TIRME aprovades pel CIM, amb una pu-
jada del 12%, per no tenir temps d' incloure-les en el pres-
supost, la qual cosa comportarà, segons manifestacions de
LI. Tomás, estar tot l'any sense poder cobrar-les als usua-
ris. •



Vicent Pagès i Sebastià
Alzamora, guanyadors

del Premi Documenta 98
Els escriptors V. Pages i S. Alzamora han guanyat "ex-

aequo" la darrera edició del premi literari Documenta, do-
tat amb un milió de pessetes, convocat conjuntament per
Edicions 62 i la II ibreria Documenta de Barcelona.

El jurat va assenyalar que En companyia de l'altra, de
Pages i Extinció d'Alzamora, eren mereixedores de guan-
yar el premi.

Vicenç Pages va explicar que En companyia de l'altra
es un II ihre de contes en el qual hi ha "un element unitari,

identitat a través dels doblers, que es analitzat des de to-
tes les perspectives possibles en cada un dels contes".

Segons Pages, en aquesta dissecció del vell tema dels
dohlers "hi tenen cahuda des dels heterènims, els bessons,
Narcís, Superman-Clark Kent, el professor que fa classe a
si mateix quan era alumne, o l'home que amb 40 anys creu
que es com son pare quan aquest tenia la mateixa edat o el
que veu a son pare de 65 anys com veia en la infancia al
seu avi".

L'altra obra guardonada, Extinció, del Ilucmajoncr Se-
bastia Alzamora, es descriu el món actual pet-6 amb re-
ferencies de visionaris d'altres époques, "en ambients
quartelaris, en que la Ilibertat de l'individu es escassa i on

única llibertat ve concedida pci pensament", va destacar
el jurat.

Per a l'autor, Extinció és un intent de contar una histò-
ria prescindint de dos principis, el del temps i el de la iden-
titat, a partir de la qual es crea un joc de miralls, aparicions
I desaparicions clue evolucionen cap al terror, allô grotesc
i fins i tot la nausea. •

Els usuaris del Mollet
es mobilitzen contra

el tancament
- La Conselleria de Medi Ambient va fer tancar les

instal.lacions clel Mollet, aquest mes de desembre. Ale-
xandre Lacour, director general de Costes i Ports, va ma-
nifestar que s'havia pres aquesta  mesura per motius de se-
guretat, mentrestant el tribunal no decideixi sobre l'am-
pliació o no del port de s' Estanyol, paralitzada des del
1995. Aquest projecte contempla la demolició del mollet.

La indignació Ibu la nota predominant entre els usuaris
del mol let i l'associació de vefris de son Reinés quan s'as-
sabentaren del tancament decretat pel Govern, sense previ
avís. Ells no havien rebut cap notificació del tancament ni
de l'obligació de desallotjar les barques, i es queixaven
perquè el conseller de Medi Ambient, Miguel Ramis, s'ha-
via compromès a in formar els afectats sobre qualsevol me-
sura que hom prengués.

El president dels usuaris del Mollet, Francesc Borràs,
va manifestar que aquest mollet s'hauria de mantenir
obert: "Si es tanca haurem d'anar a la Colónia de Sant Jor-
di, a 18 kms, el moll públic més proper a s'Estanyol, o

haurem de pagar 1.1()0 pessetes per varar la harca a la mar,
cada vegada que volguem sortir a pescar".

Els usuaris insten el Govern que no fad efectiva l'ordre
de tancament del recinte fins que el Tribunal Superior de
Justícia no dicti sentencia sobre l'ampliació o no del Club
Nautic. •

Francisca Garcias rep
un accèssit de dibuix

El passat 24 de novembre s'entregaren en el Cercle de
Belles Arts els Premis de Dibuix Josep Costa Ferrer "Pi-
carol". A aquesta XVIII convocatória es presentaren 32
dibuixos i el jurat va concedir el primer premi a Tomeu
Morey i dos accessits, una per a la Ilucmajorera Francisca
Garcias i Palm' a Jessica Kraul.

A partir d'ara les obres dels concursants quedaren ex-
posades al Casal Balaguer de Palma.

Na Francisca Garcias ja havia obtingut un premi al ma-
teix concurs els anys 1991
i un accessit el 1992. Ara
feia sis anys que no es
convocava aquest certa-
ment.

Aquesta Ilucmajorera
es prou coneguda dins el
món de la pintura i ha es-
tat mereixedora d'altres
premis i accessits a Cala
d'Or, a Santanyí i al con-
curs de cartells "Sa Rua
92" de Palma. Ha partici-
pat a exposicions indivi-
duals i col.lectives a Inca,
Palma, Manacor, Sant
Llorenç i Llucmajor. •



La presidenta d'UM, Maria Antònia Alunar, el president del Comité de Lluemajor,
José Manuel Luira i d'altres membres del comité

LOCAL

Maria A. Munar a Llucmajor
"Vendria qualcú a Mallorca si tot j'os com s'A renal?"

A. Tomàs

Més de 300 persones es varen congregarei passai: 2 de
novembre a un restaurant de Llucmajor, en un sopar or-
ganitzat per Unió Mallo quina, ami) l'assistència de la
presidenta de Mallorca i del Conseil Insular, Maria Antò-
nia Munar, i cl president del comité local, Josep M. Luna.
Aquestes reunions s'estan produint als pobles mallor-
quins de cara a confeccionar els programes d'actuació
per a les propercs eleccions municipals i autonòmiques.

Luna, en manifestacions sobre la prohlentica de
Llucmajor i l'estat actual de l'Ajuntament, va subretxar la
sistemAca crítica de l'equip de govern municipal sobre
cl CIM i la manca d'educació demoertica, incomplint la
promesa de confeccionar un reglament per a la participa-
ció del p6hlic als plenaris, mala aplicació del Pla Mirall,
grans deficiencies urbanistiques a s'Arenal, i falta de
llocs o locals per a joves. "Aquesta assignatura -va dir
Luna- la presentarem al nostre programa electoral".

D'altra banda, Maria A. Munar, en definir UM com
un partit de centre nacionalista, va dir que això signi fi ca
senzillament la defensa dc l'illa i de la lengua pròpia,
amb panades com "cl nostre regne és anterior al d'Es-
panya", "defensar eis nostres interessos no va en contra
de l'Estat espanyol" i "amb els 200.000 milions que se'n
van a Madrid i no tornen, es podrien resoldre cl 90 per
cent dels problemes de Balears".

Sobre el pla de carreteres, la Presidenta del CIM es va
manifestar en contra de les autopistes i en favor del des-
doblament i arranjament de les que ja existeixen, tot dient
que cl Govern encara no té el pla definit i es mou en con-

tradiccions. I pel que fa a la mo-
ratèria urbanística, la va defensar
posant l'exemple de Valldemossa,
amb 1.200 habitants, amb l'absurd
projecte d' una urbanització per a
1.500: "Vendria algú a Mallorca si
tota fos igual que s'Arenal?"

Unió Mallorquina de Llucma-
jor sembla haver empres, definiti-
vament, cl camí de la seva COI1S0-

I idació, ami) l'objectiu de Il ni tar
per obtenir representació munici-
pal a partir de la propera legislatu-
ra.

Aquest camí ja irreversible en-
vers la ratificació d' UM com op-
ci() de progrès a Llucmajor, quedi
constatada el passai dilluns, dia 2
de novembre, en el decurs del so-
par que la presidenta del partit,
Maria AntOnia Munar, compartí
ami) varis centenars d'a filiats i
simpatitzants del municipi, i que
fou precedit per les visites que re-
aliizù als locals de les associacions

de tercera edat i per l'entrevista concedida als companys
de la Televisió de Llucmajor. •

I dues dècimes més
de pluges

M. Font

Les pluges d'aquest novembre a nciret del migjorn
de la nostra marina ens han afectat prou seriosament la
cala de Cala Pi.

La pluja que va fer córrer el Torrent de Cala Pi el dia
17 de novembre fou la de 140 Im2 els quais varen (mure
localmente a la conca d'aquest torrent: Capocorb, I3e-
tlem, Ses Pedreres, Cala Pi... i ens radin) a la conca per-
que al poble només s'enregistrai -en 11112, eis quais sumats
als 16 de la primera desena del mes i als 74 de la segona
fan un total de 165 durant el mes de novembre.

Com a avanç de la pluviometria d'enguany podem
dir que des de de gencr n' hem recol lits 440. Compa-
rativament cal dir que la mitja anual de la dècada 1970-80
fou de 500 1, la dc 1980-90, de 400 i pel que duim de
1990-97 de 475.

Per tant, per Poe que plogui dins el desembre, que
previsiblement sembla que Limbe serà plujós, enguany
haurem anat bastant hé de saons. •



Biblioteca pública municipal de s'Arenal

Ajuntament de Llucmajor	 07600 s'Arenal (Llucmajor)
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Dimecres 23 de desembre a les 17'30 h.

Representació del colite QUINS REIS"

Vine a veure'ls. T'esperam

Conseil Insular de Mallorca
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LOCAL      

S 'Arenal
El Govern Central i una nova depuradora

Tomeu Sbert  

- Una de les millores prioritries que fan falta a s'Are-
nal de Llucmajor és la construcció d'una nova depuradora,
capaç i suficient. Fa anys que a cada estio es demana de la
manera mes senzilla i visible, com es que en hores punta,
de vegades, les aigües brutes afloren sobre l'asfalt en algun
centric carrer, ja que les canonades absorbent no poden
abastar el cabal que es produeix a causa del desmesurat
creixement que els darrers vint anys ha sofert s'Arenal.

L'actual depuradora, obsoleta i insuficient, ja es va ha-
ver de construir depressa i corrents percita.; les aigües bru-
tes a inici de la dècada dels setanta anavent totes directa-
ment a la mar, mitjangant un emissari de devers un gull&
metre de Ilarg.

En aquells moments, el delegat provincial del Ministe-
ri de Sanitat, senyor Calleja, va dir al bade Ramon: -ideal-
de, si no construyen una depuradora, les tendremos que ce-
rrar la playa", paraules que aquest informador va poder
sentir.

I es va construir, amb presses, la depuradora, devora cl
que avui es la rotonda que va a cala Blava i altres urbanit-
zacions. Ara, des de Madrid, s'anuncia la construcció
d'una nova depuradora, capaç i suficient, tambe per poder
atendre diverses urbanitzacions costaneres. Ja en una en-
trevista que ferem al bade Gaspar Oliver, amb motiu de les
fires d'enguany, ens avançava, en part la notícia. El Mi-
nisteri de Medi Ambient ha adjudicat les obres amb un
pressupost inicial de 1.449 milions de pessetes; el projec-
te contempla que les obres siguin fetes en un temps de 18
mesos i els terrenys estan situats prop del Pont de ses set
bog ties, dins la possessi6 de son Verí d'Abaix.  

Un dels retrais al natural que exposa Toni fordi a Palma.  

Ciutat, concretament a les Galeries Costa, a partir d'aquest
10 de desembre i les seves obres, relrats i paisatges, es
veuran exposades devers un mes.

- Amh motiu de les festes (he Nadal, Cap d'Any i Reis,
tendranlloc els habituals actes religiosos, socials i populars
de cada any. Enguany, crec que fins i tot millorats, segons
el programa. L'Església parroquial, sense dukes, es con-
vergencia de tota classe de gent i, en definitiva, fa autènti-
cament poble.

- Antoni Gal tués, vicepresident del Club I\Itutic de
s'Arenal, ens va dir a una entrevista a Llucmajor-Televisió,
que canviar la bocana d'entrada i de sortida d'embarca-
cions, per ubicar-se a la part de son Vex( Nou, costaria uns
quatre-cents milions de pessetes. Els currents marins fan
que tones d'arena es col.loquin cada any on no fan falta: a
la mateixa bocana d'ara i, allunyant la mar, un poc cada
any, del passeig Miramar.

- Lluís Navas, president de la Federació Balear d'Orni-
tologia i Canaricultura, resideix al carrer de Sant Cristòfol,
on també te cura de centenars de canaris i d'altres ocells.
Aquests dies Navas sc'n va a Andalusia en qualitat de jut-
ge al campionat d'Espanya d'Ornitologia.

- La UD Arenal de futbol no arriba a arrancar en victò-
ries i, per ara, ocupa un lloc incòmode a la classificació ge-
neral. Acaba d'empatar ( I-1) amb l'Alaior en el Municipal
de son Verí Nou. Vela marcà el gol local.

- Tres matriinonis, un llocmajorer i dos arenalers, han
assistit a Brasil a la III Convenció Iheramericana de Joves
Empresaris, que formaven part d'un grup dc 25 joves em-
presaris de Balears.

- Al carrer Diego Zaforteza cantonada amb Gaspar
funciona fa dos mesos una oficina municipal de

l'Ajuntainent de Ciutat. Va ser inaugurada, un poc a les
sordes, el bathe Fageda i quasi ningú se'n va teiller. Signi-

perõ, una nil hora important i altament positiva, desit-
jada i demanada des de fa molts d'anys.

- Laura López, de 13 anys, es va proclamar campiona
de Mallorca i subcampiona de Balears d'hípica, categoria
in

- Es va anunciar en roda de premsa a Ciutat, la cons-
trucció d'una Universitat privada en terrenys de son Gra-
nada i d'es Puig de Ros. De moment, aquest tema es veu
com una il.lusió o una envalentonada.

- Bones t'estes i molts d'anys! •

Noticies breus  

- Sebastiit Puigserver fou el campió d'un torneig de bi-
Ilar que va organitzar l'Associació de Persones Majors de
s'Arenal de Llucmajor. El sub-campió, en Josep Coll i en
3r lloc, en Tomeu Servera. L'entrega de trofeus, a ci -rec de
Rafe] Rebassa es va fer al Bar Cabrera.

- Toni Jordi, pintor que destaca, torna a exposar, ara a 

TINTORERIA 

1,'•

Li ofereix els seus serveis de
rentat en sec i amb aigua
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Confirmen la construcció
d'un campus universitari devora
la urbanització Matons Dècima

El projecte, criticat pel rector de la UIB, contempla una inversió de deu mil milions de pessetes

Francesc Verdera

- El grup empresarial presi-
d it per Javier Cabota ha confir-
mat la seva intenció de constuir
un campus universitari en uns
terrenys ubicats a les immedia-
cions de la urbanitzaciO de
Maioris Decima i ['Hotel Delta.
El projecte, amh una inversió de
deu n il mil ions de pessetes pre-
veil la construed() de la infraes-
tructura urhanística necessària
per atreure a Mallorca i, concre-
tament al terme municipal de
LI ucmajor, delegacions d'uni-
versitats públiques o privades,
ja siguin espanyoles o estrange-
res.

El campus, que es denomi-
naria "Rei Jaume III" tendria
una superficie de 85.846 1112
en principi constaria de sis edi-
ficis per a la docencia, dues re
sidencies per a professors i estu-
chants i una iirea esportiva. La
capacitat del campus seria de 1.66 a 3.000 estudiants. Ca-
bota va avançar que el complex universitari podria iniciar
les actitivats en el curs 2000-2001 i que les construccions
previstes tendrien planta baixa i una alçada, sense descar-
tar la construcció d' un edifici ernhlemàtic, de mes altures.

D'altra banda, la revisió del Pla d'Ordenaci6 Urbana de
Llucmajor, aprovada inicialment, contempla la construcció
del campus universitari. Els terrenys, que en el planteja-
ment anterior figuraven com a rústics, abracen una exten-
sió de 87.000 metres quadrats, han estat requal i heats com
urhans a Pactual revisió per tal de permetre la iniciativa del
grup empresarial liderat per J. Cabota.

El rector de la universitat de les Hies Balears, Llorenç
Huguet, s'ha mostrat especialment critic amb el projecte.
Segons el responsable de la UIB, "construir una universi-
tat privada sense especificar quins estudis s' hi impartiran
ni qui ho farà és una frivolitat, sobretot si es una construe-
tora qui promou aquest projecte i es pot tractar d'una ex-
cusa per requalificar uns determinats terrenys".

Huguet, després d'aclarir que "no ens oposam a agues-
ta iniciativa perquè suposi una competencia, sinó perquè
ens sembla poc seriosa i gens documentada", va recordar
clue abans de donar Ilum verda a un projecte d'aquestes ca-
racterístiques, "ha de passar per la Conselleria d'Educació,
el Parlament i cl Conseil d'Uni versitats, tramitació que no
s' ha dui t a terme".

En relació que el campus acollirà delegacions d'altres

universitats, Huguet va recordar que la Llei de Reforma
Universitària "no contempla aquest ternie, sin() la cons-
trucció de centres", i per això "tal com han anat les coses,
en que els promotors no han concretat res sobre el projec-
te, aquesta iniciativa és obscurantista des d'un principi".

D'altra banda, el conseller d'educaciO del Govern Ba-
lear, Manuel Ferrer, va assegurar que no ha tengut cap in-
formació, ni oficial ni extraoficial sobre el projecte per a la
construcció d'un campus universitari a Llucmajor: "Men-
tre no vegi el projecte no li don cap importincia", va ma-
nifestar el conseller. •
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Regenerar la platja de Cala Pi
costarà devers quaranta milions

La torrentada que va recollir les fortes precipitacions
del passat dia 18 va arrasar tota la zona arenosa

F. Verdera
Fotos cedides per l'Ajuntament de
Llucmajor

- Els vet-mils de regeneració de la
platja de Cala Pi costaran aproxima-
dament uns quaranta mil ions, segons
els tècnics de l'Ajuntament de Lluc-
major.

Les fortes plugcs que caigueren la
matinada del passat dia 18 de novem-
hre varen inundar els terrenys de ca's
Busso, cap Blanc i s'Aguila i altres
zones properes a Cala Pi. Els cabals
arribaren a assolir cls 40 litres per me-

tre quadrat, varen irrompre violenta-
ment al Il it del torrent de la cala i arra-
saren la platja.

La torrentada va arrencar cl darrer
tram d'escala que permet l'accés a la
platja des de les urbanitzacions que
hi ha devora la torre. També varen re-
sultar danyats per la violencia de les
aigücs els llocs d'amarrada devora les
casetes de pescadors. Els escars han
quedat coberts per l'arena, desplaçada
de la platja. Aquesta turIa ri nada tam-
bé va provocar nombrosos danys en
el pont de ses Tortugues, a la carrete-
ra d'accès a les urbanitzacions de Ca-

la Pi i de Vallgornera. El pont fou
arrasat per les *lies i la pedra i la
terra que eren arrossegades en aquest
violent recorregut fins on acaba el to-
rrent.

Els tècnics municipals situen de-
vers els 40 milions cls mals causats
per la forta teinpesta caiguda en una
zona que, tradicionalmcnt, registra un
dels mes baixos índexs de pluviome-
tria de Mallorca.

Segons va anunciar cl bade, Gas-
par Oliver, l'Ajuntament sol.l icitart
ajuts a la conselleria de Medi Am-
bient i a Costes per tal de solucionar
les destrosses i també per tal de li -
ii an  la regeneració de la platja de
Cala Pi i dels Ilocs d'amarrada.

La possible regeneració dc la plat-
ja ja ha despertat polemica pocs dies
desprás. Un anterior condicionament
del tram final de la desembocadura
del torrent de Cala Pi, mitjançant
l'aportació d'arena, va ser durament
critical pcls pescadors.

L'Ajuntament va atendre les pro-
testes i va procedir a un dragat de part
de l'arena que s'havia dcpositat, dis-
minuint el calat de la badia, tradicio-
nal refugi de pesca i d'embarcacions
d'oci. •
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<>Quatre mots 
Miquela Sacarès, coautora d'un
estudi dels retaules de Porreres

J ulia

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

Perquè Ia retaulística dels segles XVI-XVIII a l'es-
glésia parroquial de Porreres?

Des de It uns anys en el departament de Ciències histè-
riques i teoria de les arts de la UIB es duu a terme la cata-
logació de retaules de l'è.poca moderna (segles XVI-
XVIII) de les diferents esglésies parroquials i conventuals
de Mallorca.

La Parròquia de Porreres era una de les poques esglé-
sies que faltava catalogar, per això na Caterina Veny i jo
ens inclinarem per aquesta esglesia per la seva riquesa no
nomes arquitectònica sin() també ornamental. L'actual es-
giésia porrerenca es realitza entre els anys 1667-1714 i
una vegada finalitzada, s'engegaren les tasques dc decora-
66 i ornamentaci& Es en aquest context que es real (tarjen
la majoria de retaules.

No obstant es constata documentalment l'exisamcia de
dos retailles, el retaule dels dos Sams Joans i 'antic
le de Sant Sebastià de tall renaixentista, fets al Ilarg del
s.XVI i dels quals avui en dia s'han conservat algunes pe-
ces.

Què destacaries d'aquest treball?
El gran volum documental inCdit, fruit de la recerca ar-

xivística i juntament anti) les rcrerències bibliogrOriques
han permès esbrinar una sèrie d'aspectcs relacionats amb
Ia indústria retaulera, com per exemple qui foren els artí-
fexs d'aquests retaules, la seva procedència (hi ha el cas
d'un cscultor de pedra que era de Roma i trehallava al ta-
ller d' un mestre Mal lorquO, la cronología, la coliaboraci6
entre els artistes, el tipus de contracte, els financadors, els
promotors...

Amb quines dificultats vos heu trobat?
Les dificultais han estat diverses, des dels obstacles

per accedir a certes documentacions, a més de la manca de
catalogació d'alguns arxius. Una altra qiiesti() seria la po-
ca bibliografia sobre l'art modern de Mallorca, encara que
hi comença a haver-hi una relativa dinamització sobre
aquests estuclis.

Existeix un model que pugui identificar els retatiles
de les esglésies de Mallorca?

De moment només existeixen estudis fitilats i concrets,
no existeix un estudi de conjunt per attain/or les caracte-
rístiques comunes de tots els retaules de Mallorca. •
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Foc de Santa Caterina

M. del Mar Vanrell

L'Associació cultural LLAC organitzà cl passat diven-
dres 27, un fogueró de Santa Catcrina a la Plaça Espanya
dc Llucmajor. L'objectiu fou reviure una festa popular que
amb la desaparició de l'agricultura corn a font de riqucsa o
com a (le subsistencia", s'estingí progressivament
entre els anys 1950 i 1955.

La festa estigué amenitzada pels grups locals: Sonadors
dc Llucmajor, Flor d'Ametller, Músics i Joves Balladors,
Aires des I'la Llucmajorer, Capocorb i Espirafoc.

Les manifestacions dels foguerons de Santa Caterina
tenien Hoc durant l'epoca del sembrar i Ines concretamcnt
el 24 de novembre. (Vigília de Santa Caterina).

El I loc elegit per calar foc solia ser el mateix sementer
o davant la casa, "la carrera". Semblava però, que dins el
sementer l'auxili de la Santa seria més generós. Crida
'atenció que fos el culte de Santa Caterina i no el de Sant

Joan, que assumís cl protagonisme magico-religiós, fins el
punt de protegir els Hats contra l'atac ciel "negrelló' i afa-
vorir cl benestar (1' homes i animals. Tan gros era aquest
protagonisme, que fins i tot es parla (l'un estel que sortia
pel temps clel sembrar dins el gregal, un poc abans de l'al-

ha, anomenat Catalí. Segurament devia
tenir assignada nies antigament la mis-
sió d'orientar els pagesos en materia de
bona o mala anyada de cereals segons
cl seu posat clins el eel.

Les actuacions ciels grups ana-
fen acompanyades d'unes projeccions
que intentaren apropar als assistens el
personatge de Santa Caterina d'Ale-
xandria.

La festa ens porta a una retie-
xió ciel temps circular, contraposant-lo
al temps lineal. El temps circular te un
rerafons pie d' inmortalitat i de força
mítica on el pages surt ciel centre de la
rocia, nomes per a tornar-hi i
en un tot indestructible. El temps lineal
ens mostra el dia feiner, cada dia ales
feixuc, l'economia, les tyitquines, les
cines, la materia; el temps circular roda
entorn a l'espècie humana com a eix
ciel pas del temps. Fugue "no podem

acceptar un món com aquest, al qual la ciencia s'ha cruspit
Ia n -ligia".

Aprofitrem aquesta festa per presentar en públic el
LLAC, i per convidar a tothom a fer-se soci. Al passat n°
de la revista sortia el preu de la subscripció equivocat,
aquest es de 1.500 per any. Gràcies i animau-vos a venir. •

expert
ELÈCTRICA

dical matoa.

Sens dubte te convencerà   

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)
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AQuaderns de
ziAt  1-um Major

Variacions hivernenques sobre
temes veils d'ara mateix

Miguel Carden

Fa fosca negra a les sis de l'ho-

rabaixa d'aquest dissabte entre dues
onades de temps d'hivern glaçat. Un
temps que sempre cm fa enyorar
Bach, que ara mateix m'acompanya
amt.) tota la força des de l'arquitectu-
ra sonora del Concerto que obri la
Cantata Bwv 35. En coninsi(S
i l'esperit. Canta l'orgue com si l'em-
penyes el vent precis de l'orquestra i
em posa davant els ulls una visió re-
cent, la (leis tubs dc l'orgue parro-
quial, que vaig visitar per primera ve-
gada acompanyat per l'organista de
Sa Pobla, i organcr, Miguel Bennas-
sar. Va ser una visió impresionant,
d'aquelles que esperonen la imagina-
ció, i reapareix ara evocada per la ha-
tcgant bellesa dc la música com si
aquel la extensió dc xiulets i trompes
d'estany, amb les seves soldadures
meticuloses, cis forals infringits per
algun afinador bestia, i eis rastres de
l'adaptació als gustos de l'època que
es va fer al segle passat, en dur-lo a la
vila, del que havia estat un orgue ha-
rroc, fos una d'aquelles ciutats que
crea i instal.la aquell escultor catala...
Com si cada nota fos una torxa de
li um que s'encengués a una d'aque-
Iles torres imaginaries, que són les
peces d'un mecanisme cansat pel se-
gles i els anys, per la pols, per la
manca de totes les atencions necessa-
ries, però prou hen conservat: un me-
canisme que sera ara afinat per rect.,-
perar-lo el millor possible dins el seu
estai actual. perú que ens planteja en-
cara una pregunta o un repte: la pos-

itat de posar-lo a punt tal com es
ara, fruit d'u na adaptaci6 al gust
romantic feta per uns organers que
signi heaven . ja la decadencia de l'es-
cola mallorquina, s'enfronta a la
d'emprendre una restauració prou
Ines ambiciosa i complexa, pet O per-

fectament possible, que li retornaria
Ia scva original, la d'un magnifie or-
gue barroc...

* * *

conInsió l'anima i l'esperiti

due et contemplen, Déu ,neu!/ Per-
guê coneixen la meravella/ que ano-
mena on poble jubilds:/ ella_el.s . fit
tornar sords i mum., ha començat a
cantar el contratenor, atilt) aquesta
veu aguda que, avui, pot semblar des-
concertant al qui no hi esta familia-
ritfat, per6 I3ach sabia prou he que
pel pensament clue, dc manera molt
pròpia del Barroc, associava teologia
i música en clau simbòlica, significa-
va lala veu mateixa de l'Esperit Sant.
La música s'ha alentit, es d'una Ina-
jestat carregada de lei - mesa i emoció,
tot el conjunt evoca la tendresa místi-
ca de la contemplació retuda... i
m'acompanya en un retrocés de Ines
de quatre segles per evocar els Ilan-
guiments de Ramon Lluil al L/ibre
d'Amic i Anua, Com l'evocava l'altra
dia, seguint el fil de la seva inquieta,
a la Sala d'actes dc la Casa de la Vi-
la, aquest il. lustre mallorquí nascut a
Nova York que és Antoni Bonner. No
se si sera ileig que, estant directament
implicat en la seva organitzadó, alir-
mi que va ser un dels actes culturals
de més nivell que hem tengut a la vi-
la en un hon grapat d'anys. Així ho
pens, tan planerament com vaig cons-
tatar que, entre nu públic prou nom-
hrós, nomes hi havia dos de is desset
regidors de la vila. Els dos del PSM
per ser exactes. I no es tractava, pre-
cisament, (run acte partidista. De la
majoria municipal, ni un, ni tan sols
Panomenada regidora de Cultura.

* * *

Es nomes la constatació d' un fet

(Puna lamentable coherencia. Ara
mateix, l'encara projecte dc mihni-
lionari pressupost per l'any que ve
torna a prevcure inversions en ins-
tal.lacions esportivcs, trenta-cinc mi-
lions per ser precisos. Un any mes
ens haurem de demanar que passa
amh les instal.lacions culturals, amb
[ultimatum aquell dirigit a la Guar-
dia Civil en relació a Pantie convent i
leOrica futura casa cle cultura. Ho es-
cric, parlant de trens perduts, quan a
Sa Pobla acaben d'inaugurar el Mu-
seu de Juguetes, que es fonamenta en
una important col.lecció de mes de
quatre mil exemplars, cedida per
Tom Boig, que abans l'havia ofert a
Llucmajor, ja deu fer deu anys, quan
va cxposar-ne aquí una part en tenips
(le Fires. Els governants de ilavors, i
em semhla que no era precisament la
dretota política de quasi sempre, al-
manco no per les denominacions, no
ii feren ni cas. Com si deixas passar
oportunitats hagués arri hat a ser una
síndrome característicament Iluema-
jorera.

De la faina del nostre bade., tot

parlant de política cultural (i d'ahres
polítiq ties, perú no passem l'arada
davant els hous), ens cn pot donar
una idea aquesta [rase, que sonaria
benèvola si no fos pel context ir6nic:
el senyor Gaspar Oliver mai no
mostrat interi,s excessiu per les ma-
nifestacions (wino -ids. La trohava a
un article publicat per Llorenç Ca-
pella al Diari de Balears el passat 19
de novembre amb el títol Universitat
i desconfiança. Venia a dir, l'article,
que l'anunci d'una universitat pro-
ntoguda per la constructora Maioris
Décima al nostre municipi amh el su-



port de la majoria municipal provoca
corn a minim desconfiança.

I efectivament, en provoca. El
projecte d'una universitat de la qual
només en sabem realment un pla per
ler urbanitzable una zona que no ho
era, és a dir, un projecte constructor,
però de la cosa acadèmica ni pruna,
quatre vaguetats. Certament és per
desconfiar-ne. I com que gat escaldat
d'aigua freda fuig, no puc estar-me
de recordar allô de Son Ante1m, que
havia de ser una clínica termal, amb
grans extensions d'arbrat, i expedi-
dons de Ilucmajorers a prendre les
aigües i tal, i tots sabem com ha aca-
bat.

Posats a desconfiar-ne, la pròpia
Universitat de les Illes Balears, la se-
va Junta rectora i el seu Rector, Llo-
relic Iluguet han expressat sorpresa i
perplex itat, tot recordant que un pro-
jecte d'aquest tipus l'han d' aprovar
primer la Conselleria d'Educació
després, la junta estatal d' universi-
tats. De moment la conselleria diu
que no en sap res, d'on podem deduir
que el procés academic, cl que tracta
de l'essencia mateixa d'una univer-
si tat, no ha començat.

Llavors hi ha la figura del promo-
tor, que retratava a El País A ndreu
Manresa, amb una trajectòria irregu-
lar, que passa per haver estat un dels
fundadors d'aquella Funclaciá !Iles
Balears promoguda per Gabriel Ca-
ñcl Ias, i per on passaren l'any 91 co-
missions il.legals del Cas Túnel que
acabaren finançant les campanyes del
PP. Per cert, que en nòmina de Ca-
bola hi troham un veil conegut,
Tomas Garcias.

En poques paraules, un projecte
que s'anuncia com universitari, però
del qual només en tocam amb les
mans que es un projecte urbanitza-
dor. Hi ha per desconfiar-ne.

da lamentable, amb un nivell de qua-
litat de vida real, d'aquesta que no
surt a la renda per capita, que no vol-
dria més que per aquells que el de-
fensen. I comença a quedar ben clar,
Ines encara després de la manifesta-
ció del 12-N que aquest no es cl futur
que els mallorquins volem per Ma-
llorca. Discutir ara amb maquillatge
numeric que si les places estan mal
comptades per l'oposició, com fa el
hatle, es defugir cl bessó del tema, ai-
xecar cortines de fum, desviar la con-
versa.

I Ilavors té la tranquil.litat d'afir-
mar que a Llucmajor, al nostre fora-
vila, no hi ha construed() il.legal que
no sia reprimida. De veres s'ho creu?.
Tal vegada ara els cobren, als
gals de la xaleteria, no ho sé; però no
n'han esbucat ni un, hé, ara diuen que
n'han esbucat, en el tot o en part tren-
ta-no se quants, i que han ohm altres
tants expedients: fahulós, tenint en
compte les xifres certes de casetes.
Els qui trepitgen i estimen els racons
fôravilers de Llucmajor saben i (linen
que la xaletització continua, que ho
pot comprovar qualsevol que vagi a
fer una volta per foravila amb els ulls
oherts. Per l'amor de Déu!

* * *

La veritat es que Ilegint i escol-

tant els arguments de la dretota, es
hen coneixedor que els va coure, la
manifestació. Varem ser, certament,
molts mes dels que ells volen i diuen,
per molt que Matas afirmi que ha
pres nota. També de la vila; però la
veritat és que sembla evident que cl
PP, el de Canyellas i companyia, hau-
ria de renunciar a una part essencial
de la seva naturalesa, de les seves re-
lacions socials més Intimes, per dur a
terme un gir urbanístic que només
sembla disposat a fer de paraula, can-
viant els noms sense tocar les políti-
ques més que la mica per provar si
ens ho engolim. Basta veure com han
fet i fan la reforma del Pla Urbanístic
II ucmajorer, passant dc recolfir inlôr-
mació seriosa, encastellant-se contra
el debat veritable, contra la negocia-
ció, responent als arguments mill -)
desqualificacions (- "1 a Santa Ma-
ria, En Morro, niés que jo... i a Cal-
vii na Mijera!") corn si les polítiques
efectives ja estassin decidides d'antu-
vi.

* * *

El de sempre, vaja. I, amb

aquestes, tanquen, des del govern
autònom, el Mollet de S'Estanyol. I
Ilavors no volen que diguem que pa-
reix que el PP té partit hen pres en fa-
vor de la cimentada. Si es que pareix
que ni es molesten en dissimular.

* * * 

Canviem de tema. Quan jo era

nin i a poques cases tenien encara te-
levisor, els dissabtes horabaixa ana-
vem al cafe de Ca'n Rayó, compra-
vem una bossa de pipes i veiem la
Sesión de Tarde, o E/ Vio;iniano, o
Viaje al Fondo del Mar (forma que jo
sóm el Capital( Crane i tu l'Almiran-
te Nelson...). Fins que va començar a
sortir un senyor que nomia Santana,
en calçons blancs i tirant-se amb
qualsevol altre pilotades amb una ra-
queta, pi ni pain, venga venga aquell
joc incomprensible que no arribava a
acabar mai, i la pel.lícula (Rie no co-
mençava.

En aquell temps, varen ler també,
nomes un poc més tard, de manera
que a vegades el veiem, nu programa
que se deia Reina por un dia. En el
Ions es tractava de triar una dona "del
poble", de classe humil, subalterna
durant unes hores, vestir-la, pentinar-
la, fer-li rep's i cas, tot al ló que no
devia haver tengut mai. Una mena de
sorpresa sorpresa amb valors univer-
sals de la família en anys de Franco.

M'hi ha fet pensar aquest error de
votació dels socialistes a les Corts de
Madrid (alla on ens decideixen l'au-
tonomia, no em digueu que no es pa-
radoxa) que deixava passar al projec-
te de reforma de l'Estatutet el reco-
neixement de les Balears, com una
nacionalitat histórica.

La veritat és que hi ha per em-
prenyar-se, per afirmar que ens fan
tan poc cas que ni s'hi fixen a l'hora
de fer-nos la punyeta. Pei -6 per ven-
tura els pobres i petits no ens podem
permetre aquest luxe, ni el de recor-
dar que si aquestes coses, totes
aquestes coses, passen, es perquC, dei-
xam que passin, amb els vots de
molts i sense enviar-los a porgar fum
definitivament.

Ara tot són corregudes, i els so-
cialistes d'aquí no saben com salvar
una cara que l'error ha posat mes en
evidència: no havia de ser aixf, però
l'atzar ha fet que ara el tenguem, rei-
ne per un dia, per un esborrany i per
equivocació . el reconeixement de
nacionalitat histórica. I això que, tal 

* * *

En doble pagina al Balears, el

darrer diumenge de novembre, Oli-
ver, entre al tres coses, defensa el seu
projecte urhanístic per Llucmajor.
Vol posar més hotels, diu que per
l'extensió del municipi encara feint
curt i compara amb Calvia. Si aquest
és el model, aquest servidor es pro-
clama novament escandalitzat, però
gens sorprès: liegini entre línies sem-
bla que li fes mal, cada metre qua-
drat verge, sense negoci dc ciment i
guiris. La realitat, pea), es que Ca!via
es i torna encara més una encimenta-     
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volúmenes suaves

y líneas tensas:

el diseño del Fiat Brava

nace de unas minuciosas

pruebas aerodinamicas.

Observese el perfil, con

el parabrisas inclinado,

el voladizo trasero

reducido y el tercer

OPINIÓ
com jo ho veig, el que hem estat
històricament pot ser una divisió ad-
ministrativa: parlant de nacionalitats,
histèricament, els illencs ens hem
considerat catalans, o en qualsevol
cas, mai no ens hem considerat bale-
ars, ni ara que, per por de la por,
s'han inventat això del país balear.
En tot cas, aquest títol o reconeixe-
ment d'una realitat política i social
no I' haviem tengut mai en tot el perí-
ode constitucional, i ara els ha esca-
pal. I no deu ser el mateix no donar
que prendre. Quin paperet, si la cosa
no prospera, per devers el senat. Lla-
vors vendran les excuses i la retórica.

0 no? o als mallorquins, menorquins
i eivissencs, a molts, els importa un
rave? Per no parlar dels espanyols o
espanyolistes, implícits o explícits,
que saben mirar ben prim contra
qualsevol símptoma de qualsevol na-
cionalisme que no sia el seu, Ilenyam
de cent quintars dins ulls massa sus-
ceptibles als borrissols d'altri. I així
ens va. Quina papereta, company se-
nador socialista, quill paperet, sen-
yors populars.

* * *

Dies de Ilargues pluges lentes i

guapes, de ruixats espessos i cala-
bruixades violentes. Dies de neu en-
trevista o pressentida, alla a la Serra,
en l'aire gelid. I l'assassí Pinochet
fent la Ilagrimeta a Londres mentre
cl seu nil ens recorda la importancia
dels drets humans, quan al papa ge-
nocida li fan pessigolles el dia
l'aniversari. Corn si els seus tortura-
dors, desapareixedors, violadors ha-
guessin respectat aniversaris o drets
de les víctimes. Com si haguessin
respectat immunitats de diplomatics
desapareguts i assassinats. Esper que
cl general tengui al Iò que va negar a
les seves víctimes, un reconeixement
minim d'humanitat trist, però el
monstre Os tan huma com nosaltres:
només els humans feiin porcades
d'aquest nivell), que tengui un judici
amh Iluni, cameres i taquígrafs, i que,
nnalment, veil i derrotat després de
mirar a la cara als qui va massacrar,
destruir, definitivament derrotar, l'en-
viïn a casa seva.

Pea), i a les multinacionals que hi
eren part tan interessada, i gens neu-
tral ni passiva, al govern nordamerica
que va forma torturadors i impulsar
aquest i. sistematicament, tants d'al-
tres cops d'estat sagnants, tantes d'al-
tres dictadures, al seu cèmplice o ins-
tigador, el. ai, Premi Nobel de la Pau
Henry Kissinguer i tota la compan-
yia, qui els .jutjara? I inalgrat tot, inal-
grat tants d'altres dictadors i assas-
sins de !libel -tins i de vides que la
campen tan amnia i tan satisfeta, mal-
grat tants d'abusos que passen cada
dia entre incliferencies i silencis sem-
pre pli ices, qUall no amb henedic-
cions i ajuts indissimulats, malgrat tot
la detenci6 i procés de la nestia xile-
na Os un precedent excepcional i va-
nós. Pei canil d'esperança que po-

dria obrir. I no només perque, ara, hi
hall6 assassins de niasses que s'ho
hauran de pensar ahans de fer turis-
me. •
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DESPATX A !MUM
Necessitam Senyora o senyoreta

per a treball administratiu.

Es requereix FP Administratiu o Bup,
coneixements de comptabilitat i

informàtica a nivell d'usuari.

Interessades telefonou al: 971 66 05 05
(Contactau amb na Lola)

Ho diu el diari

Maties Garcias

Una novella associació de joves
Ilucmajorers ha celebrat santa Catali-
na amb foguerons i testa a Plaça.
Diuen els papers que era una tradició
habitual entre els estudiants de les au-
les de gramática de Cura i Monti-
sion. No Os gaire probable clue Si tira
envant la nova universitat privada i
internacional de l'urbanitzador Ca-
botá, se n' hi fac in gaire, de rogue-
rons, (levers el Puig de Ros i Son Gra-
nada. En tot cas, q ni fa llamada es el
rector de la Universitat de les Illes
Balears, que considera "poc seriós"
l'anunci de la nova universitat i que
es "sorprenent i preocupant" que una
constructora decidesca sobre la con-
ven ienc ia d' in) pu Isar nous estucl is
universitaris. Per això, no s'està de
recomanar al Govern Balear que in

 si és un cas de publicitat en-
ganyosa. La Conselleria d'Educació,
però, ni sap ni contesta, tot i que en
Gaspar nostro, entrevistat al Diari de
Balears, a part de pohrejar ("A Lluc-

molt poca cosa"), diu
que n'está ben content, de la uni versi-
tat cabotiana: "Una universitat priva-
da de (sic) Llucmajor es important i
molts de pobles la voldrien per a ells.
Si Fos a Calvià ja estaria feta".

El let és que sense aclarir encara
qui hi ha, des del punt de vista acade-
mic, darrera aquest projecte universi-
tari, La Voz ja recalca en un gran ti-
tular de portada el bessó de l'assump-
te: "Inversión de 10.000 millones pa-
ra el campus de Llucmajor". Men-
trestant, el Balears din: "Una cosa
sembla clara: no será barata", i afe-
geix: "Tothom vol venir. La pregunta
es si aquesta terra podrá resistir tanta
pressió inversora".

I es que ara i aquí res no es pot
sostreure del debat urbanístic. Ho fa
avinent la crônica del corresponsal
d'El País, Andreu Manresa, segura-
ment qui millor ha informat de la
qüestió: "En la misma zona de la su-
puesta universidad alternativa, Cabotà
puhlicita un campo de golf, campos
de futbol y centros comerciales, en un
complejo residencial que pretende in-
cluir un eje de servicios de lujo. La
máxima es: Venga ci vivir al sur... de

Balda. També són interessants al-
guns details clue reporta: "la Conseje-

Gaudeamus igitur
ría de Educación abona cada afio 59
millones a dos sociedades de Cabotá
por el alquiler de los despachos de
más de 4.000 metros que tienen en el
edificio compartido". Recorda que
Cabotà és "uno de los negociantes
que aparecen cálidamente arropados
por la prensa local -es un considerable
inversor publicitario y colega de re-
porteros deportivos-, y siempre ha es-
tado cercano al poder".

La sagacitat informativa del fela-
nitxer Manresa es veu també en una
notícia menor: la fundació de la Unió
Centre Balear, que presideix Jeroni
Matamales. La premsa illenca sembla

que s'ha limitat a transcriure la nota
oficial que els han enviat. A El País,
però, el corresponsal recorda qui és
aquest Matamales que inicia nova
aventura política: cap de llista dels
prosovietics del PCOE, el 82, després
militant del CDS i de l'efímera Unió
d' Independents i, des del 92, membre
del PP. En entrar-hi fou contractat pel
Govern per fer un pla de protecció ci-
vil del nostre terme i, fins fa quatre
dies, ha dirigit l'àrea de recursos hu-
mans per designació directa del bade.
Sort que hi ha periodisme que ens
manté la memória viva. •
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Del color dels meus fanals
Des de la barriada de sa Tanca fins a l'ambulatori de la Se-

guretat Social hi ha una bona i Ilarga caminada, i feixuga si l'ha
de fer una persona d'edat.

Si a la placeta del Convent, tan curiosa ella, i que a Ines se
h té tant d'esment, fins i tot hi posaren papereres ( no «hi havia

L per cert, hi feien molta falta, perquè els pocs civics ciutadans
o els poc ensinistrats al.lots empraven el safareig -sense peixos-
que te el monument de la poctessa nostra Maria A. Salva als
seus peus), pet-6 per vestir un sant en despullaren un altre. No
deixaren cap pedrís dels que envoltaven els  arbres que, genero-
sos, ens deixaven aguantar o apuntalar allò que de vegades ens
serveix per seure.

Jo ein pensava que potser esperaven que sobrés algun banc
dc la remodelació de la Playa d'Espanya, pet -6 no en va sobrar
cap; varen aprofitar-los tots. I m'han fugit totes les esperances
de seure a la placeta. 1 ara que hi som, per acabar-ho de confitar,
a la SS posaren la gran comoditat de poder demanar hora per al
metge de capçalera, per telèfon.

Telefones, i... pip-pip, pip-pip, pip-pip; penges; al cap d'una
estona, tornes agafar l'auricular i... pip-pip, pip-pip, pip-pip,
pip-pip... A l'últim, l'endevines Que podria donar ho-
ra per al doctor Tal?... Quin dia?... Per demà, dimarts... Silen-
ci.... No podra ser, ha de ser per divendres a les 12,30. Li va he?

ja va he (no hi ha altre remci).
El divendres, te'n vas aura el bastonet, cap a l'amhulatori i

de tira, sense poder descansar a mig camí, puges acaloradament
i esperes que et toqui el torn; passa l'hora de la tanda i no t'han
avisat, i quan no hi ha ningú, t'atreveixes a tocar a la porta de les
visites i el gale no et te apuntat a la seva llista i et prega, ben
amahle, que vagis abaix, a demanar hora. Quan l'as avinent, a
haix, que ja havies demanat l'hora, miren una llista i no estaves
apuntat... Em donaren un paperet escrit per dimarts a primera
hora, a les 10,55.

Com que un ja esta escalivat, el dilluns vaig voler cercionar-
me si per dimarts m'havien pensat a apuntar... Telefon i... pip-
pip, pip-pip... Torne' m-hi! •

Nikito Niphongu

Benvolguda directora, agrairíem que
publicàssiu aquesta carta que hem dirigit
als pares dels alumnes del Col.legi Nostra

Sra. de Gràcia de Llucmajor.

Benvolguts pares dels nostres alunmes.
Aquesta vegada ens dirigim a vosaltres en caràcter

urgent.
Tots estam hen informats pels mitjans de comunica-

ciO dels desastres produïts a America Central i especial-
ment a Hondures per l'Huraca Mitch.

Les Germanes de la Caritat tenim dues cases a Hon-
dures, una a Barra de Patuca situat a l'Oest d'Hondures a
Ia Regió de la Moskitia (Gracia de Dios) i l'altre a Sant
Pere Sula on hi treballen quatre germanes mallorquines i
dues peruanes juntament amb els Missioners

El panorama que ens descriuen els Missioners i Mis-
sioneres es molt Ines desolador i de caos total que el que
presenta la televisió, sobretot a la Moskitia especialment
pel poc pes politic. Wampusirpi i Barra de Patuca són les
zones més afectades. Estan sense menjar i sense roba.
L'ajuda no hi arriba.

Davant aquesta situació tan greu ens atrevim a de-
manar-vos que tots facem un esforç personal de solidari-
tat anth ells.

El dia 4 del paìxint mes de desembre esta previst clue
el P. Provincial dels Paüls viatgi a Hondures. MAI-it ser
directament portador de la vostra generositat. Més
endavant lambe s' lu fara present la Superiora General de
les Germanes de la Caritat per donar-hi suport.

Les vostres aportacions serail ben rebudes tant al
Col.legi com a la Comunitat de les Germanes de la Cari-
tat i també al compte de la Caixa de Balears "Sa Nostra -

n" 03.609.356-02 (Llucmajor)
Aprofitam per saludar-vos hen cordialment •

La Comunitat Educativa.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
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Manifest juvenil en favor
dels Drets Humans

I 97 joves i al.lotes deia 31
d'octubre de 1998 a S'Erissal
(Sencelles). En cl 50e aniversari de
la Declaració Universal dels Drets
Humans, hem pres consciencia
dels nostres drets i dels de tots i to-
tes, així, volem dir que:

I.- Ten im dret a estimar i res-
pectar la nostra terra, i així a viure
en comunió amb ella. Així, clones,
denunciam les especulacions que
Sc h fan.

2.- Tenim dret a ser respectats,
escoltats, estiinats com a persones
que Som. Denunciam els abusos
que es Inn contra la dignitat i de-
manam als adults (pares, mestres,
governants...) i als iguals que ens
respectin i ens ajudin a respectar.

3.- Tenim dret a sentir rAia i
impotencia davant el tracte desi-
gual que reben les dones, sobretot
en segons quins indrets. Davant
ai x6 demanam solidaritat i el com-
promís de treballar vers la igualtat.

4.- Tenim dret a satisfer les nostres necessitats N'Isiques
(aliment, vestit, educació, saint, etc.) pea) no tenim clret a
tud ar-ho sabent que hi ha gent que mcw de ram.

Per tot ai xò ens comprometem a l& saber a tothom el
que hem experimentat avui, aquí, i a fer real, atilt) les nos-
tres possibilitats, la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans, insistint als governants que es posin d'acord i ajudin
als paisos més necessitats.

Manifest dels joves i al.lotes que participaren dia 31
d'Octubre de 1998 a la trobada organitzada per PJV de
germanes de la Caritat mull el lema "Digues-ho mes fort
que no et senten". •
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Magdalena, molts d'anys
A partir dels 25 anys, diuen els

cntesos -els científics- que cada dia
es moren un caramull de neurones,
procés universal i irremediable.
Dories sempre hi ha excepcions:
na Magdalena Servera n' ha coin-
plert 85, però té la rapidesa mental,
el bon humor, el bon dir per expl
car un acudit o recitar una poesia
sempre adients a la situació, que
voldrien molts joves de menys de
25.

Diumenge passat, el dia de
Santa Cecilia foil l'aniversari de na
Magdalena. Però al seu esperit jo-
venívol no l'acompanyen les seves
cameles. No pot assistir als assaigs
"vos enyor tant els dimarts!" del
cor "Amics de la Música'' per la
qual cosa anarein a visitar-la a la
seva nova llar. - 0 sou vosaltres?,
vos n' heu recordat?

I I). Sebastià Cardeil , en nom de tots, li Iliura una pla-
ca que porta inscrita la següent llegenda:

L'ASSOCIACIÓ "AMICS DE LA MÚSICA" TOT
AGRAINT A NA MAGDALENA SERVERA LA SEVA

CONSTANT COL.LABORACIÓ LI DESITJA UN FE-
LIÇ 85 ANIVERSARI.

Tainhé va rebre emocionada un petit ram de Hors i tot
seguit, sense fer-se pregar, ens recita "Cant a Mallorca".
Estones mull els ulls tancats, perquè quan ens parla d'una
"joia molt preuada", -la nostra Ilengua- ho sent de veritat.
Més que recitar, el que fa na Magdalena Os donar quelcom
d'ella mateixa, potser perque la llengua i el la - -dolça quan
sospira, trista quan es plany"- són una sola cosa, tot reci-
tant.

I els científics tan Ilests ells i tan entesos, l'esperit, l'es-
ser d'aquesta Ilucmajorera entranyable no el poden, no el
saben clonar. •

Comunicat de l'Associació
Amics de la Música

A causa d'algunes baixes causades per diversos motius
-eclat de jubilació, canvis de domicili, estudis a fora...- al
Cor Mixt de dita associació li valen noves veils.

El Cor Mixt es una agrupació oherta. En pot esser
membre qualsevol persona que estimi la Música, tengui un
minim d'oïda i voluntat per treballar en equip. Ni) cal tenir
veu de solista per cantar en grup.

La Federació de Corals organ it/a cursets de tècnica
vocal totalment gratuits i forca interessants.

Aquest és un hi) n moment per a començar. De cara a
Nadal les cançons són niés alegres. Tot i que qualsevol
moment sereu -si us decidiu- hen arribats. H curs té di-
verses etapes i cadascuna té el seu propi encant.

Us podeu informar a l'Escola de Música o parlant di-
rectament amh qualsevol dels membres de l'agrupaciá.

ANIMAU-VOS
LA MÚSICA ELEVA L'ESPERIT •
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Aigua, carreteres i universitat
Un que escoltava.-

- Vaja una aiguada que va fer a la marina de Llucmajor!
- Sí, digueren que en poques hores caigueren mes de

cent vint litres per metre quadrat, d'aigua, i tot va quedar
negat.

- I torrents desbordats, i les carreteres que pareixien
torrents.

- Sort que aquesta tempesta no es va produir a la ciutat
de Llucmajor.

- Sí, perquè hi ['agues hagut cases plenes d'aigua, amb
els imbornals tapats, i també moltes voravies, que són molt
baixes.

- Saps que passa? Que com que les instal.lacions sub-
terrnies nomes tenen una canonada per a les aigües brutes,
si les feien anar a les altres, amb tanta quantitat d'aigua,
com la que va caure a ca's Busso, tot explotaria per da-
munt...

- I en tendrícm, de merda...!
- De totes maneres, aquests camins rurals, com el de ca-

la Pi, s'Aguila, son Marrano i sa Torre, tan estrets i mal
cuidats, no estan gens preparats per aguantar aquestes to-
rrentades.

- Ni perquè hi eircul in molts de vehicles...
- I es una incongruencia que amb tantes urbanitzacions

de luxe que hi ha a la costa de Llucmajor encara tenguem
aquests camins de carro.

- Figura't que per anar'hi els autocars sense perill i c6-
modament, es mil lor voltar per s' Arenal.

- I Ines ara que es parla que a la urbanització de Maio-
ris Decima es vol construir una universitat privada.

- No vos preocupeu, que tot això es resoldr, perquè
diuen que el !lustre A juntament, en el pressupost de l'any
que ve, destina 80 milions per adobar camins i curers.

- O ja tenim el pressupost fet?
- Dinen que sí...
- Es coneix clue ja s'atraquen les eleccions...!
- Be, tornant a la universitat privada, crec que no caldrà

eixamplar ni adobar aquests camins de que parlam, perquè
aquesta universitat, si s'arriba a fer, no hi anirìl cap Iluc-
majorer...

- I tu, què saps?
- Tots seran alemanys i anglesos...
- Amb tal que siguin Ines educats, rics i civilitzats que

aquesta xusma que ve a s'Arenal a Pestiu...
- Quan es tracta d'estudiants es pot esperar qualsevol

cosa, i mai se sap com es comportaran.
- Bd, be, pet-6 això de la universitat privada nomás se'n

parla, pet-6 veurem si al final es farà, perque, n'hi ha que
diuen que no tendrà futur.

- No ho se, però aquests que promouen una Universitat
Coln aquesta, supès que saben de que van.

- Alerta que no sigui com a so n'Antelm, que havia de
ser un Hoc per a banys termals i ha acabat en un camp de
golf...

- Be, ara el que fa falta saber es que diuen els polítics...
- Això es bo de saber, si els que governen estan a favor,

els de l'oposició, en contra.
- No falla... •
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Cugulutx de Ca'n Seu

Miguel Palmer, propietari de Cugulutx de Ca 'ii Seu i Tomeu Sbert, infOrmador.

C. Calvifio
F. Janine
J. boute
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C.

Bartomeu Shert i Barceló va nei-
xer a Llucinajor dia 20 de novembre
de 1933, fill de parc felanitxer (Cas
Concos) i de mare porrerenca. El seu
pare va estar a Vallgornera Vell i la
seva mare a la finca d'Es Pèlag. Els
pares del nostre informador anaren a
Cugulutx de Can Seu com a amitgers
l'any 1945.

Per on començarem el recorre-
gut de la finca?

Comenorem el recorregut a l'en-
irada de la finca que es troba al Ca ¡ni
de la Torre. Entrant a ma dreta trobam
5 corralets que són els següents:

Es Corral de sa Carretera, Es Co-
rral d'Enmig, Es Corral de s'Alzina o
Corral de Prop, deu cl seu nom a una
alzina molt grossa que hi ha, Es Co-
rral de ses Figueres de Moro, Es Co-
rral de ses Figueres de Moro d'Enfo-
ra. A la dreta d'aquests corrals hi (ro-
bant Es S'entente, - des Pagès o Semen-
ter des Pagès Souiller d'una extensió
aproximada de quatre quarterades. Era
el que tenia la terra mes prima de tota
Ia finca. Hi havia una caseta, enmig
del sementer, feta de manera rudi-
mentaria, el sètil era let ami) trossos
de mares, rodona ¡terra, amb dos ves-
sants que tenien molt de rost. Dins la
caseta s'In podia veure una separació
que delimitava la zona ocupada pels
pagesos i la dels animais. Aquest se-
me nier voreja el Canif des Palmer.

Hein trobat en el recul! Cançons
populars mallorquines (Sebastia
Cardell i Tomas, editat per l'Ajunta-

ment de Llucmajor i La Caixa, 1988,
pags. 163 i 115) dues gloses que fan
referencia a la finca i al sementer:

Qui té Cugulutx ja trota
de punyir no té goles.
Si ve un any prim, no res.
però si són dos o tres,
trobaras qualque pages
rostit damunt una roca.

A s'entrada de Bilbau
hi ha es pages "Senaller - .
Saps que hi anira de hé
si en es pany no deix sa clau!

Ses Cases, girades cap a Sa Mari-
na, peguen al Corralet de ses Figueres
de Moro, just darrera ses cases troham
S'Hortet on es feia la verdura per al
consum de la casa.

A continuaci6 hi ha Es Sementer

de les Cases. Passant per dins aquest
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semen ter arri barn a un camí particular
que xapa la linca. A l'altra banda del
camí troham Es Sementer de ses Tres
Quarterades, tros de terra de molt bo-
na quantal, no estz't tancat de paret i
s'anomena d'aquesta manera perquè
té, precisament, tres quarterades d'ex-
tensió. Era sembrat d'ametlers: verde-
retes, felanitxers, la majoria, i menons.

Aferrat a aquest sementer hi ha El
Tros de Miguel Palmer, que té
una caseta, tapada de teules i una cis-
terna.

Es Sementer de Can Clar, sembrat
d'ametlers i de figucres: bordissot

blanca, bordissot negra, coll de dama,
etc.

Es Sementer de s'Era on distill-
guim una era, la qual li dóna el nom.
"Tenia molt bon vent sempre que ve-
nia de la mar" ens diu l'inlOrmador, ja
que si venia de Llevant el vent regol-
lava. A la banda de can Clar estava
sembrat d'ametlers i a la banda de Ics
cases de figueres ben grosses.

Sa Tan queta des Sestadors, encara
s'hi troben els sestadors primitius lets
de pedra. L'any 1955 es llevaren les
ovelles i s' hi posaren vaques, per
aquest motiu s'adequaren els que

s' havien fet anys abans. També hi po-
dem veure les restes d'una pedrera, el
mares de la qual era de consistencia
desigual i de no gaire qualitat.

Ara que comença l'hivern recor-
dau com eren els d'aquells temps?

Akins plovia molt, setmanes sen-
ceres, de manera desigual, encara no
passaven dos niguls i ja plovia.

Era molt grossa la finca?
Tenia una extensió de devers 22

quarterades, no era grossa, pet-6 una
família hi podia viure bé.

Fins quan estàreu a Cugulutx?
Poe desprès de casar-me vaig co-
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mençar a fer feina a Llucmajor i l'any
1969 vaig anar a fer-ne a s'Arenal, ai -
xi i tot, anava a Cugulutx a ajudar cl
meu pare.

Abans d'estar a Cugulutx, on vi-
víeu?

Ahans vivíem a Son Grau de la
Costa i me'n record que anava a esco-
la a ca ses monges de Randa per un
caminoi que passava per dins can
Gamba, can Rue, per darrera ses cases
de Son Mutet de la Costa, per devora
sa Roca des Vent. s'enfilava cap a
Gracia per agafar, linalment, el canil
veil fins a Randa.

Quan tenia devers 9 anys cm pas-
sawn a Sant Honorat amb el pare Gar-
cies i el pare Obrador, cis quals em
feien classes particulars, era jo tot sol,
no hi havia ninni més.

D'on ve el vostre interès per la
lectura i per l'escriptura?

El meu gust per llegir i per escriu-
re 1)(Kit- fern dir que es una cosa natural,
de sempre. Possiblement l'home que
va marcar d'una manera prou signi li-

Les cases de Cugultax de Ca 'ii Seu

cativa la meva utnsia per la lectura i la
meva curiositat per aprendre fou
l'amo Antoni "Massero", montuïrer,
pages de S'A resta, el qual estava subs-
crit al diari "Baleares". G6cies a
l'amo Antoni jo vaig tenir accés a
aquest mitjA de comunicació, el Ilegia
diriament quan guardava les ovelles.

Quan estitreu a Cugulutx, com
ho fèieu per anar a escola?

Els hiverns anava a Ses Escoles
(de dia), els vespres tornava agafar sa
bicicleta i anava a cal mestre Sebastit
Monserrat "Parets" del qual en guard
un bon record, per ampliar coneixe-
Illents.

Bartomeu Sbert és un home prou
conegut a s'Arenal i molt enfeinat, des
d'aquestes pàgines volent agrair-li
l'estona que va passar ¡nub nosaltres.
Grkies. •

LLENCERIA _____
PERFUMERIA
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Infants, home i dona
Cursos de Brodats Artesans

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

CLINICA DENTAL
Dr. IA. Galmés Ferrer

HORARI:

Dill uns, di meercs i di vendres (9 a 14)

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

Divendres horahaixa (16'30 a 20h)

Carrer Major, 77 - Tel. 66 20 ¡7- LLUCMAJOK



O MASSAN ELLA SA

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma
.1..,.
. ,. ••
.:

;•

' 	 . .. „.. 	 .„......, 	 .„. .:

Pr-

L.I

BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...



Entrevista
El pare Rosselló celebra

les Noces d'Or
Catalina Font
Coloma Julia
Fotos: C. Julin

El pare Sehastia Rosselló Horrach
va néixer a Biniamar fa 75 anys, era
l'únic supervivent d'una família que
havia tengut sis fills pern tots els al-
tres havien mort. Devers el quart part
la mare va alletar una nina que havia
quedat nrfena i sempre fou considera-
da la germana i rúnica família.

El 1941 va ingressar a l'orde fran-
cisca i el 1942 va professar. El 1947
va anar a estudiar a Roma i an fou
ordenat sacerdot el 48. Ell i un altre
mallorquí foren ordenats per Mon-
senyor ALFONSO CARINCI, argue-
hishe de vuitanta-sis anys.

I desprès d'ordenat, on anàreu?
- M'enviaren a Inca, quan feia deu

anys que havia deixat el col.legi d'in-
ca com ex-aluinne, hi vaig estar del
1949 al 1960 i feia classes de primi-
ria (universidad de humedades) i tam-
116 de llatí i de francès al hatxiller.

D'Inca vaig venir a Llucmajor i
vaig estar-hi quatre anys. Era l'època
Ines pobra de la nieva vida: no conei-
xia ningú, a inés era un any difícil,
quan s'havien unit els col.legis de
Sant Miguel i de Sant Bonaventura.

Feia classes cl' Ingrès i de Ilatí; els
al unu ries tragueren bona nota de Ilatí a

Ia revUlida i el president va felicitar el
interessant-li el sistema que

empraven.
Quins canvis heu observat a la

societat Ilucmajorera des de la pri-
mera estada a l'actual?

- Canvis molt grans. El col.legi
era freqüentat per nins. Ahans teníem
un grup anomenat "Oasis", on hi ha-
via vint al.lots del nostre col.legi, vint
nines dels Sagrats Cors i vint de la

Caritat; tots ells anaven cada dia a
combregar i a fer la visita al Santis-
sim. Ens reuníem dues vegades a
l'any i celebravem una missa i
desprès fèiem una xocolatada.

També ten em l'Adoració noctur-
na; erem (ins homes majors i ens reu-
n le in per fer oraci6 d'adoració davant
el Santíssim, tota la nit. Ben prest un
grup de gent jove va participar-hi.

Quan vaig tornar a Llucmajor,

II NISSER,Il 	 XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Foal)
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desprès de 25 anys, no hi ha-
via ningú que s'acostas, tam-
poc les Filles de Maria, cl
Quinzenari quasi desapares-
cut, la fe i el fervor s'havien
apagat, m in vat.

I desprès, on anàreu?
- Mc' n vaig anar a Cura,

de superior i el primer que
vaig fer va ser arranjar l'es-
olésil, vaig fer llevar les ra-t, • c
joies i davall va estar ple
d'arrels del xiprer, ho em-
pedrarem i el 1966 el bisbe
Rafe] Alvarez Lara va con-
sagrar l'església, el 25 de
marc. El 1967 m'enviaren a
Perú fins el 1982; alla vaig
aprendre a donar la vida per
tenir vida. Vaig estar a Ta-
yahamba, capital de Pataz, a
Bolivar, altra província i a
Sanchez Carrión, capital
Huamachuco, la seu de la
diòcesi. Quan visitàvem els
pohles el dia de la seva lesta
hatejavem, cas .avem, con-
fessàvem, celebravem la
missa, predicavem i feicin
cataquesi.

De Tayabamba vaig anar a Hua-
machuco, capital de la província de
Sanchez Carrión, perquè aquest, pare
de la 1h bertat, hi va néixer. Al colic-
gi centenari "San Nicolas", On havien
estudiat Cesar Vallejo i Ciro  Alegría,
dictava classes de Religió, al mateix
temps regia el petit seminari de la cliO-
cesi i era també el Canciller Secretari
de Monsenyor Dam ia Nicolau Roig,
primer bishe de Huamachuco. Al
col.legi de Chugay de la vall del
Chusgón, afluent ciel Maraiion, en-
senyava a fer un llit perquè no dor-
missin en terra; posaven quatre esta-
ques de Y grega i dos pals i canyes
(com fer un canyís) i un sac ample
amb "panka", palla del blat de les in-
dies. Ells tenien per costum dormir en
terra, dam tint una pelf. Vaig arribar
posar a Huamachuco una Academia
on ensenyava música (a tocar I lauta) i
a pintar a l'oli.

Ein vaig integral - molt, quan era
"parroco" de Taurija i Urpay hi havia
una hisenda, Macania, on la gent no-
més parlava quítxua...; els homes usa-
ven un 30% de paraules castellanes,
les dones cap ni una. Els nins anaven

classe a Urpay i venien a badocar, jo
els donava estampes i caramels i ells
m'ensenyaven paraules en quítxua,
Churi, till, maqui, mà, rinri, orella,
inti, sol, killa, Il una, nies, cachi, sal,
taita, pare, wasi, casa..., un poc per
això i un poc pel diccionari i la

gramatica que m'havia regalat el
Monsenyor, vaig arribar a llegir la se-
va llengua i un dia vaig anar al poble
i vaig predicar en quítxua, el duia es-
crit i el guard encara com un tresor.
Tothom va riure. M'havien entes.

Per què vàreu tornar de Perú?
- Vaig tornar amb molta pena, per

obediencia. M'estim més no parlar-
ne. El canvi de Perú a Mallorca va ser
molt gros. Era l'any 1982 i vaig anar
a Inca, on vaig conèixer les anomena-
des comunitats neocatecumenals. Hi
vaig estar tres anys i després quatre a
Arta fins l'any 1989, que vaig tornar a
Llucmajor.

Què destacaríeu d'aquesta tor-
nada?

- El 1993, celebrat cl nostre cente-
nari, ja pel mes de setembre, vaig re-
bre una visita del general Martí Ale-
fiar Ginard, nebot de sor Maria dels
Angels Ginard Marti, aquest era un
antic company d'estudis a Inca; va
venir amb la Superiora General de les
monges Zeladores del Culte Eucarís-
tic, amb el P. Bartomeu Mas, CR.,
postulador a Roma, per demanar-me
que donas a conèixer al poble la figu-
ra de sor Maria dels Angels, la qual
havia nascut a Llucmajor, i jo no sa-
bia ni que hagués existit. Em donaren
aquest encarrec, amb la seva vida pu-
blicada pel P. Crescencio Palomo,
0.P., postulador diocesà, Madrid, i
l'any 94 varem celebrar el seu Cente -

nan cercàrem firmes per de-
manar la beatificació. El pro-
ces esta acabat fa uns anys,
tenim publicada la "Positio" i
estam en llista d'espera. Vi-
sitarem l'arquebisbe de Ma-
drid i ens promete que ell
mateix vendria a Llucmajor
per anunciar-mos la data de
Ia beatificació, Cu una entre-
vista als AMICS DE LA
CAUSA DE SOR MARIA.
Quins canvis lieti vist a la

Família Franciscana?
- Donada la nieva formació

ciels primers temps, vaig re-
bre un impacte molt gros.
ver que l'habit no fa el inon-
jo, emperò consider que pre-
serva de cents perills, i ende-
mes ein pareix que els frares
hem aixamplat les mani ales.
Segons els temps hem d'anar.
Els vots són per viure inter-
raiment i ens serveixen per
arribar mes facilment al nos-
Ire model Jesucrist pel camí
del Pare Sant Francesc, sense
oblidar que el religiós ha de
donar testimoni de Deu

mig del món.
Es veritat que voleu anar a Te-

rra Santa?
- Sí, els meus germans de Cornu-

ni tatamb motiu de. les Noces d'Or
m'han fet aquest regal. I Lem; una
gran il.lusió per aquest viatge. Som
itinerant, un pelegrí que camina cap a
la terra promesa. Amb motiu d'acom-
panyar els joves de les Comunitats
Neocatecumenals som anal a Santia-
go de Compostel.la, a Pol6nia, a Lo-
reto i a París on acudíem per retro-
bar-nos amb el Sant Pare. Ara tenim
fitxats els tills a Roma.

Com valorau aquests cinquanta
anys de frare franciscà i sacerdot?

- Malgrat les meves limitacions i
febleses, amb la convivencia dels ger-
mans franciscans, impulsat per
l'exemple dels Francs Majors i amb
l'exemple de la gent senzilla que acu-
deix a celebrar la fe a la nostra esglé-
sia conventual i el servei que faig a
les esmentades Comunitats sent una
alegria interna que cm fa din que Dal
m'accepta i per tant es de profit per a
l 'Església i per al men a punt d'entrar
al tercer mi con fiant sempre
amb la Mare de Deu i Mare nostra. •
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D'ofici Carter (I)  

Joan Contestí i Amengual
Ignasi liarceló
Joan Jaume
Fotos: C. Julia

A vui parla rem d'un ofici que
sempre ens ha cridat l'atenció, el de
carter. I per saber alguna cosa
Well, en serrarem aml) en Joan
Contesti, aquest mes, i en Magi
Verdera. Dos carters que han de-
senvolupat la seva feina a la nostra
ciutat i que ens contaran les seves

vèn ies a dues èpoques ben dife-
rents.

En Joan Contestí i Amengual,
va néixer a Llucmajor el 2 de fe-
brer de l'any 1935, durant uns anys
cinquanta va exercir l'ofici de car-
ter a la ciutat de Llucmajor, des-
prés continuaria la seva labor a
Ciutat i a s'Arenal. Ell ens apro-
parà a una parcel.la de la vida quo-
tidiana de meitat de segle i grades
als seus records esbrinarem algu-
nes conterelles sobre en Tomeu
Llompart, un dels primers carters
d'aquest segle i que desenvolupa el
seu ofici el temps de la guerra i du-
rant la postguerra a la nostra vila.

Per conèixer l'evolució del vos-
tre ofici des de principis d'aquest
segle, que ens podríeu dir d'en To-
meu Llompart?

En Tomeu Llompart "Samr, fou
un dels primers carters d'aquest segle

a Llucmajor. D'ell vos pue dir molt
poca cosa, però record clue em conta-
va que en aquells anys era tot sol i
que no tenia horari.

A Corrcus, encara hi havia la seva
cartera i el volum de correspondencia
que hi cabia era cinc o sis menys que
el que hi cahia a una dc les nostres.

Ell no es cansava de contar que
eis anys de la guerra, foren uns anys
de "moltes cartes" i que hi havia mol-
ta leina per poder llegir la direcció on
anaven, ja que moltes d'elles eren es-
crites en males condicions, a més

d'una la pluja i el fang no deixava I le-
gir-la.

També ens deia que en els anys
de la postguerra només hi havia tres
diaris, que la in  de cartes eren
pels negocis i que es repartien Rocs
paquets.

En els primers anys de la seva fei-
na, l'estafeta cie correus, estava en un
bar de la ciutat.

I vos... Quilles feines viireu fer
abans d'entrar de carter?

Després d'acabada l'escola vaig
començar a fer feina amb el men pare

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8 - Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR
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que es dedicava a l'ofici d'esmotxa-
dor i als desset anys vaig trehallar a la
Marmulina de la Plaga ciels Pins amh
n'Arbona i en Monserrat.

Com entràreu a fer feina a Co-
rreus?

L'any 1953 hi vaig entrar d' interí.
En aquells anys Paid de carter era
dur i eren hen pocs cl que hi volien
fer. L' horari era de set a una del mig-
dia i de tres a cinc de l'horabaixa, si
hé, no ens en pod fem anar que no ha-
guéssi ni acabada la feina. Tots els
dissabtes eren dies laborables i un de
cada tres diumenges havíem d'estar
de gMirdia.

Com passàreu a ser definitiu?
Estant d'interí es varen convocar

les places definitives i per oposició.
Ens presentkein onze per plaça i a la
primera de canvi ens digueren que
tots els que no havfeni fet el ser-
vei militai' teníem els peus plans.
D'aquesta manera en quedaren
ne nys.

Uns anys despi-és, es tornaren
convocar places al cos, jo ja havia
let el servei i a Ciutat, així i tot,
fórem set per plaga. Aquella ve-
gada vaig dur la sort de treure
plaça i aleshores ja vaig esser de-
finitin al cos de correus.

Com era la vostra feina a
Llucmajor?

En els quatre anys que vaig
estar de carter a Llucmajor, la
nieva feina va canviar ben poc. A
correus &cm l'encarregat, n 'An-
toni Ginard, un subaltern i tres
carters, en Ramon Pou, en Joan
Capen i jo. La nostra feina era
recollir les bústies, quatre o cinc a
tot el pohle, classificar les cartes i
preparar les saques que es duicn
al tren i després ohrir les saques
que havien arri hat amh el ferroca-
rril, classificar-les per zones i co-
mençar a repartir-les fins acabar.
L'horahaixa tornitvem a repartir
Ia correspondència que hi restava
i mai no acaKtvein ahans de les
cinc.

Hi havia feines on ens era
possible fer torns. Cada un de no-
saltres estava una setmana de
torn, era el que a les set recollia
les saques de les bústies i classi
cava les cartes clue havien d'anar
a Ciutat i les que anaven a Cam-
pos o San tanyí, a aquestes els
dèiem de Ifnia i sortien !lids tard.
Una vegada donades les cartes,
tenies temps d'anar a pegar una
mossegada i tornar per rebre les
saques que venien de Ciutat i co-

mençar-les a classificar. Era l'hora
quc arrihaven els altres i començavem
a preparar les tres voltes.

Quines vacacions teníeu?
En els primers anys, no vaig tenir

vacacions, després vendrien els vuit
dies, més tard els quinze i finalment
el mes que teníem ara, fa uns pocs
anys, a l'hora de la meva juhilació.

Record que els diumenges anava a
fer leina, dos de cada tres. La setmana
que estava dc guàrdia, feia leina tot el
diumenge, a la següent nomes treha-
Ilava cl matf del diumenge i a la da-
rrera tenia Iliure.

I. ja vos he dit, que els dissabtes
eran dies de feina com un altre de la
setmana.

Com era la feina al carrer?
La feina de carrer, començava,

classificant les cartes, els diaris, les

revistes, d'aquestes ben poques, i els
avisos, per tres zones, una per cada
un de nosaltres, després venia la feina
de classificar-lo per carrers i núme-
ros i col.locar-lo dins la nostra carte-
ra. Això era preparar la volta. Des-
prés, tant a l'hivern com a l'estiu, ens
posàvem la jaca, ben abotonada, fins
el coll, i ens pen jàvem la cartera
l'esquena i a peu repartiem el correu.

Si algun de nosaltres estava ma-
lalt, els altres li feien la fcina.

I, a foravila, com les repartíeu?
Normalment, en aquells anys, la

gent que vivia a les possessions dona-
va la direcció de la posada a la vi la i
els amitgers la dels senyors de la fin-
ca. Record una vegada haver duit una
carta a cal senyor...., la senyora... me
va dir que no coneixia a cap persona
que tengués el nom que duia la carta i
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que ja la podia tornar al rem i-
tent; aquell vespre, la senyo-
ra... tota preocupada vengue
ca nostra a saber noves de sa
carta, havia recordat que aquell
era el nom dc l'ainitgera. Jo
encara no l'havia tornada i al
matí li vaig dur a ca seva.

I, la Ilista de correus?
La llista de correus, per als

forasters, quasi sempre repre-
sentants de comercos que ve-
nien a visitar les fabriques de
sabates o oferir els seus pro-
ductes als comerços Ilucmajo-
rers, i pels organismes oficials,
Ajuntament, Guardia Civil,
Jutjat, l'Institut de Previsió...
Tants uns coin els altres passa-
ven per l'estafeta.

Com &lieu les saques i els
paquets el ferrocarril?

Aquesta feina la tenia, per
concessió del transport de co-
rreus de l'estafeta a l'estació,
en Julia Puig, el dels xifons.
De vegades hastava que ven-
gues un dels seus empleats
mull un cotxe, en aquells anys
venia molt en Garcia, un guar-
dia civil retirat, però a l'época
d'en Biel Castel] j abans que tengues
estafeta independent, hi havia dies
que havien venir un o dos camions
per poder dur els paquets a l'estació.
A l'estació, el cotxe o un cam ió reco-
Ilia les saques i cis paquets i els duia a
l'estafeta o un de nosaltres les espera-
va j les començava a obrir per prepa-
rar la volta.

Aquest servici es feia dos pics ca-
da dia. Un a les vuit i mitja del matí i
l'altre a les sis.

Quan deixareu Llucmajor?
Després de tres o quatre anys de la

meva incorporació definitiva al cos
de correus, i havent vist que les con-

dicions de feiena eren dures i que el
temps de descans era poc, vaig deci-
dir demanar l'excedencia i tornar a
treballar amb el meu pare. Al poc
temps, les condicions començaren a
canviar i a mí en donaren la possibili-
tat de tornar al cos a Ciutat, així i tot,
vaig estar un any i mig d'excedent i la
meva tornada va esser a s'Arenal, en
cis mesos d'estiu i a la tardor vaig
anar a Palma.

I a s'Arenal qui hi havia?
En els anys cinquanta a s' Arenal

hi havia "un carter rural" era en Biel,
el qui ara té l'hotel Mallorca. En Biel,
tenia l'estanc i l'estafeta i ell era l'en-
carregat del correu d'aquella contra-

da, el vaig conèixer quan jo
feia el servici d'estafeta al Cap
Blanc i quan vcniem de recollir
el correu de la bateria ens
aturàvem a l'estanc a cercar les
cartes de la tropa.

Que ens podríeu parlar
d'alguna contarella?

En els anys cinquanta hi ha-
via una dita que començava ai-
?cf.

"Es carters són de Randa
ja no ho han de demanar

Venia de la coincidencia que
cls tres carters de Lluemajor
eren o descendien de Randa, en
Ramon Pou i en Joan Capella
hi eran nats i jo hi tenia la me-
va mare.

També vos he de dir que en
aquella dècada i per raons "sa-
nitàries" les cartes i els pa-
quets, a la vila de Llucmajor,
es repartien a peu, menties que
altres llocs, a Ciutat..., es re-
partien en bicicleta, moto o
cotxe.

Ara vos vull contar la nieva
anada a s'Arenal. La primera
vegada que hi vaig anar fou

quart vaig reincorporar-me després de
l'any i mig d'excedència. Erem tres
carters, i s'Arenal començava a aga-
far foro com a centre turístic, eren
els anys seixanta, en Biel ja havia dei-
xat l'estafeta i aquesta estava dins un
bar i cada matí faltaven els segells
d'algunes de les cartes clue el dia
ahans hi havien quedat per repartir,
sempre he cregut que algun dels pa-
rroquians els hi arrahassava.

Gràcies per les vostres paraules,
que ens apropen i ens recorden temps
i vivències passades. •
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CULTURA
750 anys de la Parròquia

Conferència
del Sr. Bonner
sobre R.Llull

Damià Roig

Comença dient el Sr. Bonner que per captar el que sig-
nifica R. [lull el millor és desplegar cronològicament la se-
va vida. Fa servir la projecció d'unes diapositives en color
de la biografia medieval de R.1 .1u11.

Si bé explica que l'episodi, popularment estes, de l'en-
trada a cavall en l' Església de S. Eulalia no es verídic, sí
que ens pot servir per situar-lo, ja que sí Ljue ho era d'un jo-
ve dedicat a la bona vida, till de "bona" família, sense pre-
ocupacions i neccssitats econômiques.

La seva conversió representa un canvi radical de vida.
Disposa ciels seus héns per a la seva causa, lins a l'extrem
que motiva un plet per part de la seva dona per abandó de
les responsabilitats materials envers la seva família.

El que es proposa Cs la conversió a través de l'argu-
mentació. Convencer als no cristians. Es tracta d'una tasca
que apunta a l'horitz6 del que aleshores representava el de-
safiament a la cultura cristiana: la musulmana.

Sap que per dur-ho a terme necessita una gran forma-
ció. Necessita apropiar-se del saber, de la ciencia, ja que,
segons ell, el que es proposa te a veure amb la Veritat.

Anthony Bonner, autor de la con.ferência "Ramon Hull.
'Images d'una vida" i Miguel Cardei!,

presentador del couliTenciant.

Consulta a St. Ramon de Penyafort el qual l'aconsella
que, en comptes Cl' anar a estudiar a París -centre Ilavors de
la cultura d'Europa-, vagi a estudiar precisament a Ma-
llorca que era el lloc de l'encontre i desencontre de les ci-
vilitzacions cristiana i musulmana.

Per poder "comprendre" la cultura arab, compra un es-
clan musulma, ja que l'interessa no sols l'idioma, sinó els
modes de pensar i de ser. Vol arribar a la persona concre-
ta.

És conscient que per dur a terme aquest compromís
s'ha de preocupar per la totalitat del pensameni, ha d'aten-
dre la realitat total, per això desplega la seva obra tant CII la
teologia, maternatica, fi losofia, astronomia, literatura...

Es simptomatic de la potencia i de la in  del
pensament de Llull que quail acudeix a París per exposar
cis seus resultats, resulta incomprès i fracassa. Llavors ell
se n'adona que ha de simplificar la seva exposició per po-
der ser compres. Ho fara posteriorment i el seu pensament
es acceptat.

Crea una escola per a l'estudi d'idiomes. Viatja repeti-
des vegades per Europa i Africa, amb resultats desiguals.
Desafia, inquieta, intenta desvetllar al Papal ia la Univer-
sitat... a tots.

Es l'avançai del seus temps i, per tant, incomprès, pet-6
no defalleix, lluita, escriu, actua, parla, viatja... esta pre-
sent, és una consciencia activa, lúcida, crítica, desperta.

Diu el Sr. Bonner que és un personatgc "perillós", que
qui s'hi acosta en queda captivat, atret, embolicat, no es
possible desempellegar-se'n.

No estaria de més que nosaltres mallorquins el redes-
cobríssim; saber que, actualment, és respectat internacio-
nalment. Que ens hi acostassim per recobrar l'empenta de
Ia seva "forca" davant la mediocritat, cl desencís i la su-
perficialitat actuals.

Davant cl pensament únic de la ra6 tecno-econ6mica:
ser capaços de plantejar el quê, el per que, el per a qui, el
com: els criteris de sentit.

Ajuntar a l'eficàcia positiva i cientí fica la civilitza-
ció occidental els valors ètics i humanittaclors de la cultu-
ra greco-romana-cristiana per tal de ter sortir a Ilunl espais
viables de realitat raonable. •
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CULTURA

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

(XIX)

Mobiliari del Claustre de Sant
Bonaventura i de la Casa de la Vila

(1847)

Un dels moments més representatius i
importants de l'arquitectura religiosa Iluc-
majorera és, sens dubte, el claustre del Con-
vent de Sant Bonaventura que edi ficaren cis
Fra Menors al segle XVII le i ara que es par-
la tant de la seva recuperaci6 per part de
l'Ajuntament de la nostra ciutat per tal de
donar-li tina funció adient al que representa
aquest recinte monumental, ens anirñ be
conèixer el seu estat a l'any 1847. Hem de
tenir en compte que la titularitat passà de la
Junta de Enajenación de Conventos a la del
nostre Ajuntament l'any 1842 i per això ja
havien passat cinc anys d'abandó i d'incúria
per part de les Autoritats desamortitzadores
i no parlem dels altres set anys que des de
que l'Estat se n'apropià i, tenint en compte
aix6, ens rea fi rma niés en el llarg període en
qué tot el monument corria un evident peril!
de destrucció.

Llummayor nueve Julio de 1847. En
vista de haver evacuado la Casa Consistorial
de esta Villa Antonio Gimenez ex-oficial
Sasehe y estar encargado este de los muebles
y enseres que hay en el cuartel y en dicha ca-
sa recibase inventario para que se entregue
de dichos muebles y enseres es decir D. Ga-
briel Serra teniente de los que quedan en el
cuartel y de los que quedan en esta casa Juan
Taberner esposo de Francisca Ana Mut.

Inventario recibido en el cuartel

Y pavellon de oficiales en
el ex-convento de esta Villa.

PaveHon

Un almirez de barro. Una tablilla para
cortar verduras. Dos espuertas de esparto.
Una luz, con su vidrio y su tab lita. Un can

 con sullave en cl armario. Un cantaro.
Cuatro sillas de anea nuevas i dos id. de id.
viejas. Dos cortinas y una verga de hierro
en la alcova. Un catre completo. Un gergon
nuevo. Un colchon id. Una escupidera de
cafe. Un lebrillo. Una tarima de brasero.
Ocho sabanas. Doce mantas. Nueve cabeza-
les. Una alacena con su candado y Have.
Una cama completa de tropa que se compo-
ne de dos banquillos y tres tablas. Un cabe-
zal de lana.

Cuarto de Carabineros

Seis camas completas. Un paño de me-
sa. Una servilleta. Una mesa con su cajon y
Have. Cinco sillas de asiento viejas. Un la-
vamanos con su pie de madera. Un velon de
metal para alumbrar. Una chocolatera de
alumbre con su molinillo. Dos vasos para
beber. Tres platos blancos, uno con un por-
tillo. Dos fuentes id. Una sopera id. Un bra-

sero de barro con su tarima. Un cantaro de
barro. Unas parrilas de hierro. Dos tapaderas
de hoja de lata. Unas tenazas de hierro. Una
sarten de alumbre.

Cuarto de la Guardia Civil

Cinco camas completas menos los ca-
bezales. Tres sillas a medio uso y una inutil.
Un candil.

Dentro del Cuartel

Cinco gergones llenos y cuatro camas
completas.

Casa Consistorial

Cuarto de Cobranza

Una mesa de encina con sus cajones,
candado y Haves usada. Un tinter() de vidrio
con su salvadera de bronce. Dos sillas de
cuerda con respaldo. Un banco con respaldo.
Dos sillas viejas. Dos nuevas de anea. Una
silla de brasos. Una puerta con candado y
Have.

En la entrada Principal

Unas puertas con su candado y Haves.
Un banco enclavado en la paret. Cinco ta-
blillas, dos con su hierro y candados y llave.
Un vaso con su arancel. Cuatro sillas de
anca buenas. Cuatro sillas de madera, su
asiento, y con brazos. Una tarima de brasero
usada. Un banco con respaldo. Un medio es-
racial de hierro. Un tambor con sus arreos.
Una mesa grande de alamo. Dos velones
uno grande y otro mediano de laton. Tres
cubiertos de madera. Un par de barquillas
una con sus alqusas. Diez y siete platos blan-
cos medianos. Seis platos obra de pipa. Una
chocolatera de hoja de lata con su almorra-
nillo. Una cicara. Dos tasas de caldo. Una
botella ó redoma de vidrio negra. Dos de
blancas. Cinco vasos para beber. Dos cober-
teras de hoja de lata y una de barro. Una ti-
naja buena y nueva. Una puertecilla con can-
dado y Have.

Dentro la cocina

Una puerta con candado y llave. Unas
parrillas de hierro. Una tablilla para cortar
verduras.

Dentro

Una puerta con su cerrojo, candado y
Have. Un manojo de !laves atadas. Un peso
carnicero de una libra. Un peso de media li-
bra. Otro peso de libra tendera. Media libra
de id. Cuatro onsas de id. tres onsas de id.
una de id. y media de id. Una cuarta y un
corton de barro. Una espada dc montar sin
bayna. Una okra, un martillo y una escar-
para. Dos argollas. Dos cadenas de hierro
para asegurar los presos. Una carutxa de ma-
clera. Una alabarda para sacar los muertos.
Seis grillos y dos grilletes utiles y otro inutil.
Cinco escopetas viejas. Una pistola. U na re-

Un canuto de hoja de lata. Otro de id.
Veinte y ocho canutos de barro. Cinco cana-
nas viejas. Una medida de sal. Un hierro dc
rayador. Dos escupideras de barro.

Dentro del Cuarto de Oficial

Una puerta con candado y Have. Una
mesa con su cajon, candado y llave. Cuatro
sillas de anea nuevas. Un librillo de obra li-
na de Valencia con sus trespies. Dos col-
chones uno viejo y otro medio. Un gergon
bueno. Un catre completo. Una puerta en la
ventana con su bastimento y vidrio.

Dent ro del cuarto de arriba

Una puerta con candado y llave. Dos si-
Ilas viejas. Un foragil con tres brancas de
hierro. Tres foragiles de hierro de mano. Dos
bastimentas de vidrio. Tres granos de ceva-
da de madera. Dos cuerdas de esparto. Tres
manojos de id. un cesto grande lleno de va-
sos de vidrio , alcornoques y hilos de hierro.
Un brasero viejo de alambre con su tarima.
Una arca vieja con su candado y llave. Siete
sabanas buenas y nuevas. Dos cotonadas.
Dos mantas de algodon. tres almoadas, una
con perfelan. Tres servilletas, cinco manic-

cuatro paños dc manos viejos. Dos pa-
ños de seda que sirven para las comidas. Dos
hierros vulgo manuellas. dos gujas de hacer
barrobins. Un picazon pequefio, un picazon
grande, dos parpals uno grande y otro chico.
Un almirez de piedra.

Cuarto del asistente

U na puerta con candado y Il uive. Dos es-
calones de madera. Una cama de soldado.
Un gergon con su cabezal. Una silla vieja.
Una puerta con rejas de hierro en la ventana.
Una argolla de hierro enclavada.

Sala Principal

Un cuadro de la Reyna ID Isabel 2'. con
vasa de caoba. Un piano del Cementerio he-
cho por D. Lorenzo Abrines. Un cuadro de
Fermindo 7". Los pianos de la Iglesia lie D.
Isidro Velazquez. Un cuadro del Santo Cris-
to. Una medida para los quintos. Tres sillas
de piel con respaldo y brasos. Diez y nueve
sillas dc anea buenas. Una mesa con su ca-
jon y tapetes, el uno de vayeta viejo y el otro
de paño y de vayeta nuevo. Un banco encla-
vado en la paret. Tres cuadros 6 puertas del
organ() de la Iglesia viejos. Un [miser() nue-
vo de alambre con su tarima de pino don't
todo nuevo. Un tinter() de bronce con su
vadera de la misma especie.

Gabriel Tomas Testigo. Nicolas Taberner
testigo (rubricado). Antonio Sal vá Srio. (ru-
bricado)

AMLL,SM. •

ja de hierro.

Dentro la Pajera



Instal•ladora Autoritzada núm. 375B 07814650

Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

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

La cuina tradicional
Antònia M. Bonet

Uns mesos enrera, parlàvem de la conveniencia de pre-
parar els aguiats de salses un dia abans de menjar-los.
Contrariament a totes les altres preparacions culinaries que
fetes just al moment de servir arriben al seu punt òptim. És
obvi que comporta una molestia i esforç recompensats pels
resultats que s'obtenen. Aquestes molèsties poden ésser
mínimes si amb antelació hem preparat els ingredients a
emplear. Llavors, sols ho haurem de torrar, fregir, bullir o
mesclar segons convengui. La següent recepta n'es un cas.

Esclatassangs saltejats

Així per exemple, uns csclatassangs saltejats ens duran
escassos minuts de feina si ja eis tenim nets clins un plat,
dins un abre, el .julivert i alls picats i la pella disposta per
posar al foc.

Per a 4 persones

dosament, si hem tingut la precaució de deixar la pell
d'aquest, el mes Ilarg possible.

Cobrirem completament el pit de l'au, de tires de xulla
fresca, de porc negre; tallada el més ample possible; les fi-
xarem amb cordellina. Ben bridada la col.locarem dins una
rostidora i la courem al forn unes tres hores a foc suau. Du-
rant la cocció, cuidarem que no hi falti en cap moment
l'equivalent a un tassel d'aigua, així entre el suc que es
desprèn i la lenta cocci() s'anirà fent la salsa amb la qual,
regarem l'indiot tantes vegades com volguem.

El darrer i principal ingredient, indispensable per gau-
dir d'aquesta recepta del dinar de Nadal es el nombre de
conte de qualsevol dels nombrosos banes que admeten,
destinen i encaucen les donacions als damnificats d'Hon-
dures, Nicaragua i El Salvador.

Bon Nadal a tots •

800 g. d'esclatassangs, a ser possible mallorquins.
2 dl. d'oh d'oliva.
4 alls trinxats.

ramallet de julivert trinxat.
sal, pebrebó i un raig de Ilimona.

Dins una pel la amb saltejarem, a foc molt viu, els
esclatassangs, dividits amb trossos iguals i mes aviat gros-
sos, afegirem els alls, julivert, sal i pebrehó. Uns minuts
bastaran per coure'ls, en acabar els regarem del suc de Ili-
mona.

Per reforçar un aperitiu d'aquestes Festes, amb els in-
teriors de l'indiot, freixura i sang, podem preparar un frit,
que en dic de Nadal i es composa dels ingredients descrits.
S'elabora igual manera que un frit de xot pet-6 mes ca-
rregat de pèsols, carxofes i palates. El clue farem es tallar-
lo molt Ines petit que de costum.

I per Nadal, indiot

El vos venguin anomenat gall &inch, turkey, puter, ta-
chi no, dinde, pavo o simplement inchot, guisau-lo aquest
Nadal, empleant aquesta fOrilltda. Rompreu el malefici de

incliot eixut, surenc i pesat, convertint-lo amb un plat del
qual guardareu bon record.

Necessitarem: Un indiot femella, molt tendre, el pes es
indistint sempre que sigui un animal molt jove. Ben net i
buit el seu interior, el friccionarem de sal i l'arruixarem per
clins i delbra, de vi ranci o Xerés. Dins una pella, salteja-
rem mull clues cullerades de Sa .1. 111 els següents ingredients:
50 g. de cuixot curat, 250 g. de Ilomillo de pore i 5 salxit-
xes tot tallat a daus. Afegirem 150g. de prunes segues, 100
g. d'albercocs, igualment secs (els quals haurem remullat
unes hores clins Xeres) 25 g. de panses de Corint, 30 g. de
pinyons, una poma pelada y trossejada, 18 castanyes pela-
des, una Latta trinxada, sal, canyella, pebrebó i el Xeres de
la maceració de les 'rubes.

Enllestickt aquesta operació, que sera ràpida, procedi-
rem a omplir l'indiot del larciment que acabam de preparar
i cosirem l'obertura. La part del coll es farceix també abun-



GOVERN BALEAR

HO TENIM TOT PER ACONSEGUIR-HO TOT.

Ses les tenim lu gent per aconseguir tot Olt') que és menester. Tenim

artesans, arquitectes, hotelers. Tenim moulders, industrials, me/ges.
	 4111

Tenim pescadors, informatics, artistes. Tenim pagesos, científics. Tenim	
SES ILLES: HO TENIM TOT

tots els professionals j. sobretot. tenim tot un món per durant.	 PER ACONSEGUIR-HO TOT.



SOCIET'AT

I>S a penya
cl 'es falcó

AQUEST BATLE NOSTRE, quan li donen el micro,
pareix el President de la Societat de Caçadors (no hi ha qui
l'aturi!). Tanmateix hi ha una gran diferencia entre els clos.
Mentre que el primer te uns poders que li permeten unes
decisions que ens afecten más o menys a tots, i fins i tot po-
dran afectar els que encara no han nascut, les decisions
del segon, el cmal fa una bona lema, poden ser subsanades
per ell mateix i pels seus sucessors, i cap mal no sera irre-
parable. No passa així amb les decisions dels politics, so-
bretot quan es refercixen a qijestions urbanístiques, que
quasi sempre, els mals lets són irreversibles.

LLUCMAJOR NO RENUNCIA A TENIR MÉS HO-
TELS, es el titular d'una extensa entrevista puhlicada pel
Diari de Balears el passat 29 de novembre, al hatle Gaspar
Oliver.

"Voleu créixer a nivell de planta hotelera?
R.- Nosaltres tenim 10.000 places turístiques i no

renunciam a mantenir-les, i a más a més, a augmentar-
les. Consideram que amb el territori que tenim, agues-
tes deu mil places representen una xifra ridícula si ho
comparam amb altres municipis costaners com CAL-
VIÀ."

En un altre moment de l'entrevista, diu: "La universi-
tat privada potser és polémica perquè qualcii la vol-
dria a casa seva i no la te. Estic convençut que si fos a
CALVIÀ ja estaria feta".

L'amo en Gaspar, deveu tenir vocació d'Obrador o de
Najera. No vos heu equivocat de poble? Es el vostre ideal,
fer de Llucmajor el que els altres han fet de Calvia? Si es
aixi, no els criticlueu. L'única diferència que hi ha entre vos
i ells és que uns vos deis de dretes i els altres d'esquerres;
ells han depredat el seu territori i vos  també ho preteneu.

"Amb la moratòria que aprovà el Govern, i amb la
redacció de les directrius d'ordenació territorial es té
en compte dels baties?".

R.- "S'HA CREAT UN DEBAT PROTECCIONIS-
TA, quan nosaltres a Llucmajor ja havíem introduit
els retails el mes de juliol. A més duim a terme una im-
portant tasca de vigilància i control d'infraccions ur-
banístiques. Crec que és més important això que el fals
debat dels metres de parcel.la minima per construir si
no va acompanyat d'un control. Concretament, en el
cas de SANTA MARIA, tothom sap que hi ha moltes
construccions il.legals i haul-km de veure si hi ha expe-
dients d'infracció urbanística. Jo convit que vengui a
Llucmajor i vegi si hi ha cap casa a foravila sense Ilicèn-
cia d'obres que no tengui l'expedient obert".

ÉS BEN POSSIBLE que a Santa Maria hi hagi infrac-
cions que s'obliguin a subsanar, o no, però ni aquest fet, ni
el que els celadors d'obres obrin expedients als infractors,
no justifica la vostra actuació en materia urbanística al nos-
tre terme.

Nomes vos moveu quan hi ha una denúncia formal de
qualque afectat per la infracció i (me la no actuació per part

vostra, podria ser, (a causa de la nova Ilei cl'infraccions
banístiques), motiu de sanció administrativa, econòmica
fins i tot, penal, i tain bá podent anar a la prem.").

La generalitat d'expedients urbanístics d'infraccions
no legalitzables, no es tanquen mai i s'ajornen per a l'eter-
nitat. Pel que fa als legal itzables, tots els constructorel.los
especuladors, i picapedrerets que es dediquen al negoci de
la construcció, saben i aconsellen als particulars que volen
edificar, que cl camí de la il.legalització, expedient inclòs,
es el camí Ines curt i tambe cl mes barat.

"Un focus de polèmica és el projecte de la universi-
tat "Rei Jaume III"..."

R.- "EL CIM JA TARDÀ DOS ANYS a contestar,
per dir que no. Nosaltres vàrem aprovar l'interès ge-
neral per tal que es pugui fer una universitat i això su-
posa haver de classificar uns terrenys com a urbanit-
zables, només per això i no per fer-hi habitatges ni ho-
tels". "Una universitat i un camp de golf, sí que ho vo-
lem. Només en tenim un, de camp de golf i en volem un
altre. A Llucmajor tenim poca cosa".

I sobretot, poca aigua! L'aigua potable de l'aqiiffer de
Son Antelm cada dia que passa es salinitza mes, mentie eis
pous del golf, tot l'estiu n'extreuen un cabal per subsanar
les deficiencies d'unes aigües mal depurades pel colador
mal anomenat depuradora de Son Antelm. Mentre contri-
bueix a l'enrequiment d'uns pocs (americans) els mallor-
dluins cada vegada més hem d'acudir als supermercats per
comprar l'aigua per beure, perquè en molts de casos supe-
ren els nivells minims de sals minerals que aconsella la
CEE.

Però no basta un golf, n'hem de fer un altre, i "el pubic,
prendre...

Quant a la tardança del CIM a dir NO, la creim correc-
te, pea) cal recordar que el PSOE, al principi de la seva le-
gislatura, posa en marxa el polígon de Son Antelm i , essent
vos conseller d'Indústria, no es va poder posar en marxa
fins que vos feren bade.

L'amo en Gaspar, sou com els de Sineu que "veuen el
gep dels altres, pea) no es veuen cl seu".

I PARLANT DE LA UNIVERSITAT, el que temem es
que aquests terrenys aferrats als Hotels Maioris i gestionats
per la promotora Maioris Decima, aciihin com el centre
geriatric de Son Antelm, convertits en hotels i en camps de
golf. I com, mes prest o nies tard acabara l'altra zona d'in-
teres social de Llucmajor: les pistes de carreres de clavant
son Verí. •



Infantil masculí

LLUCMAJOR

SERVEIS

INFORMATICS S.L.

C/. Major, 107 - 07620 - Llucmajor

Tel./Fax 12.07.97 - Móvil 909.78.42.20
C/. Músic Joan Xamena, 12 • Llucmajor

Esports

Guillem Oliver

Per 1111 error administratiu juguem
al grup A, quan realment quasi tots els
jugadors són de primer any. El seu
Hoc era per jugar al grup B; així i tot
es &Jensen molt be, donades les cir-
cumstancies, perqriì.s. han guanyat tres
dels vuit partits jugats i ocupen el sete
lloc cl 'un grup de dotze, on com es pot
suposar majorment els On superiors
per l'edat, ((mint en compte que un
any per un inf until ás molt cíe temps
perquè es una temporada d'aprenen-
tatge.

En Simó Rubí coin a entrenador i
en Xesc Vidal com a delegat, ens in-
formen del bon caracter dels jugadors i de la gran afició
que demostren aplicant-se al maxim en els entrenaments.
Si be es ver que l'estatura mitja és bastant baixa, en part,
aquesta conclició queda superada perquè els jugadors no
donen cap pilota per perduda, són uns grans lluitadors i són
sobretot fidels seguidors de les instruccions dels prepara-
dors que, tot ho hem de dir, estan en el primer any com a
tais.

Quan ja havia començat la temporada es va incorporar
un nou jugador, en Tomeu Sureda, que no es a la foto, els
&Ines són: Toni Jaunie. J.M. Sorell, Jaume Vidal, Dani  Ji-

menez, M.A. López, Mateu Llompart, M.A. Carden, F.X.
Cifre, X. Borras, Insinio Pascual, Joan "Curro" López,
Marcos Sanchez i Dani Galvez.

Esperam i desit jam clue els resultats que han obtingut
fins ara, que es consideren un exit, continuin i millorin, si
és possible, perquè la dedicació de tots aim' ho mereix.
L'any clue ve, en que la major part cíe jugadors continuaran
jugant plegats en el mateix equip perquè seran de segon
any, ens demostraran tot el que hauran après i el compac-
te que poden fer un equip. •
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Notes columbeiles
del mes d'octubre

Joan Janine Sastre

La Darrera Fira Ilucmajorera ha centrat totes les activi-
tats d'aquesta mesada. La mostra va donar possibilitats al
Club Columbàfil de donar a conèixer cl nostre esport a
tots els que la visitaren.

La Junta Directiva, va plantcjar un estand des de tres
aspectes distints i a la vegada complementaris: un era la
mostra selectiva de trofeus, aportats pels soeis i ex-socis
que volgueren, que mostraven els premis aconseguits pets
coloms classificats en les proves del Gran Fons, Provin-
cials, Regionals i Nacionals. Un segon aspecte roll la do-
cumentació que va estar a disposició del públic i que feia
referenda a escrits publicats en periòdics i revistes, de
caracter regional, nacional o in  relacionats anil)
les victòries aconseguides pels sods Ilucmajorers. Sobre
aquest punt s'ha de ressenyar la documentació aportada
p'en Julia Monserrat i en Llorenç Tomas a més de les apor-
tales pel Club. I el tercer aspecte fou l'espai, que amb el if-
tol "I a ells qui els protegeix'?, remarcava un seguit de do-
cuments grafics on es mostrava el mal que estan lent les ra-
pinyaires a l'esport columb6fil.

Alves tellies colunihèf jis que s'han tractat en el mes
d'octubre han estat la possibilitat de dur a ternie l'Exposi-
ció Regional, Nacional i Ibérica que  es fara a Espanya
l'any 2000. El Club s'esta plantejant molt seriosament el
poder dur aquesta mostra a la nostra localitat, les passes ja
s'estan lent i pareix que no hi ha (l'haver cap problema que
no pugui ser vençut amb l'ajuda de tots. Des d'aquestes II-
¡lies 110 volem donar a conèixer i ressenyar la importancia
que tendria dins el món columb6fil la nostra vila i el Club
organitzador i les possibilitats d'aprofitar la visita d'uns
quants dc 'oilers de persones per poder incloure una 'nos-
tra dels nostres productes mes representatius com  són els
embotits de pore negre, les sabates i els licors. Aquest ac-
te no només hauria de tenir cl suport de l'Ajuntament, co-
sa que no es duhte i que sempre ha estat una realitat en to-
tes les activitats «ambit local o regional duites pel Club,
sinó també pels comerços Ilucmajorers.

Finalment s'ha plantejat el començament de les amo-
I lades d'entrenament (hntre de la línea de ponent i que co-
mençaran a Can Pc 1111 acabaran el mes de gener duent els
nostres colon's al Port cr Andratx.

Notes columbUiles del mes
de novembre

En data de 30 «octubre, es va dur a terme la reuni6 del
Grup Mallorca, on hi va haver alguns canvis que afecten al
Pla de CUrSCS de la propera temporada.

Els articles 4. I i 4.2. I foren modificats, el primer
queda ai xi:

Coloms no viatjats:
Per anar a mig fons mínim una Eivissa.
Per anar a gran fons minim una Eivissa i una Velocitat.
El segon, l'article 4.2.1.
Queda anulat.
A ales al projecte d'amollades del Grup se li afegeix

una Eivissa, el dia I() d'abril, que en el nostre Club sera

considerada com a entrenament.
Tam hé han donat a conèixer que les amollades de ve-

locitat es faran des de Calp, les de mig fons des d'Oriola i
les de fons des de Baza. Seguidament s'han canviat els
punts d'amollada dels dies 10 i 17 d'abril ciel 1999, que
queden de la manera següent:

10-04-99 Eivissa (entrenament) i Calp.
17-04-99 Lorca i Badajoz.
Les amollades de gran fons: Puertollano i Badajoz es

faran, a ser possible, els d ivendres.
I per acabar, recordar que pets campionats i classifica-

cions socials, els coloms de mig Ions (Oriola) han de ser
comprovats cl mateix dia de l'amollada, per poder puntuar.

El pla d'entrenament per a
la temporada 1998-1999

En els mesos de novembre, desembre i genet - l'activitat
que tendra inés importancia per a la majoria dels sods del
Club Columb6fil Ilucmajorer, sera el pla d'entrenament a
que sometran als colomins d'aquest any.

Els punts d'amollada són:
04-11-98 Can Pelf')
11-11-98 Son Verí
18-11-98 Son Verí
25-11-98 Aquae ity
02-12-98 Moll de Ponent
09-12-98 Moll de Ponent
16-12-98 Palma Nova
23-12-98 Casino
30-12-98 Cala Figuera
05-01-99 Cala Figuera
13-01-99 Santa Ponça
20-12-99 Santa Ponça
27-12-99 Port d'Andratx

De les quatre amollades d'entrenament duites fins ales-
hores s'ha de ressenyar la cie data 18 de novembre en que
els coloms foren amollats a Son Verí, just devora les pistes
de curses de velocitat. Es va caracteritzar per les in-
clemencies climatiques en que es trobaren els colomins, un
ccl nuvolós amb piujes intermitents i vent fred. A la major
part deis nostres colomers, a la nit, mancaven algunes de
les aus i avui encara hi falten. •
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Entre noltros
Naixements

- Lluís Puigserver Nicolau, fill de Lluís i Maria, nasqué el
21-10-98.

- Angel-Herminio Risueño Nicolau, fill de Jose Luís i Pi-
lar, nasqué el 28-10-98.

- Laura-Esperanza Alguacil Jimenez, fill de Francisco Ja-
vier i Esperanza, nasqué el 2-11-98.

- Miguel Marc Rigo Gelabert, fill de Miguel i Magdalena,
nasqué el 30-10-98.

- Maria del Mar Antich Cardona, fill de Francesc i Irene,
nasqué el 6-11-98.

- Rebeca Dueñas Galindo, fill de Carlos Luís i María Am-
paro, nasqué cl 2-11-98.

- Antoni Crespí López, fill de Rafel i Ana, nasqué el 13-
il -98.

Matrimonis

- Francisco Romero Gemar i Margarita Bonnín Mijrioz, es
casaren el 3-10-98 al Convent de Sant Bonaventura.

- Francisco Morales Jimenez i Maria Carmen Espigares
Ballesteros, es casaren cl I 7-10-98 a l'Església de Ntra. Sra.
de la Lactància a S'Arenal.

- Pere Ballester Roca i Catalina Ramon Romera, es casa-
ren r 1 1-10-98 al Convent de Sant Bonaventura.

- Jordi Escandell Frau i Antonia Oliva Martinez, es casa-
ren el 20-9-98 a l'Església de Ntra. Sra. de la Lactància a
S' Arenal.

- Gabriel Miguel Soler i Antònia Oliver Tomàs, es casaren
el 3-10-98 a l'Església de Ntra. Sra. de Gràcia.

- Celestino Doria Rodríguez i Juana María Lara Nila,
casaren el 6-11-98 al Jutjat de Pau.

- Antoni Llabrés Jimenez i Joaquina Lluïsa Garau Puig-
server, es casaren el 3-10-98 a l'Església Ntra. Sra. de Grkia.

- Francisco Astorga Delgado i Maria Teresa Bibiloni Sa-
lom, es casaren el 24-10-98 al Convent de Sant Bonaventura.

- Miguel Coll Martínez i Maria Gelabert Garcias, es casa-
ren el 5-10-98 a la Parròquia de Sant Miguel.

- Miguel Clar Reynés i María Josefa Córdova Molinero, es
casaren el 4-11-98 a l'Església de Ntra. Sra. de Gràcia.

- Sergio Quintas Ramos i María Dolores Ruiz Vadell, es
casaren cl 20-11-98 al Jutjat de Pau.

- Lluc Antoni Tomits Cafiellas i Isabel Cirer Salvà, es ca-
saren el 31-10-98 a l'Església de Ntra. Sra. de Grkia.

- Antoni Ramis Llull i Margalida Xamena Terrassa, es
casaren cl 14-8-98 a l'Església Ntra. Sra. de Gràcia.

Defuncions

- Margalida Ordinas Salvit, morí el 27-10-98 als 86 anys.
- Manuel Luque Funjet, morí el 27-10-98 als 74 anys.
- Bernat Cardell Barceló, morí cl 31-10-98 als 87 anys.
- Aina Prohens Orti, morí el 8-11-98 als 83 anys.
- Maria Capellà Jaume, morí el 9-11-98 als 83 anys.
- Petra Munar Mateu, morí cl 15-11-98 als 73 anys.
- Felix Gallego Guilell, morí el 5-11-98 als 45 anys.
- Pau Taberner Toms, morí el 25-11-98 als 90 anys. •

Medicina General (Igualatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Aparell Digestiu
Análisis Cliniques
Cirurgia General
Cirurgia Vascular

Neurocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparadora

Nutrició i Dietetica
Ginecologia i Obstetrici

Dermatologia
A,T.S ( infermeria)

ASSEGURANCES:

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxilo Façial
lsiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Ortopèdia

Rehabilitació i Fisioteràpia
OftalmOlogia

Radiologia
HORARI:	 Podologia

de les 9'00 li 	Centre Auditiua les 21'00

CENTRE D'ESPECI

• 	

AXA - ADESLAS - AGRUPACIQ MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD -

ALITATS MÈDIQUES

cem

LLUCMAJOR

GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI - L'ALIANÇA - WINTERTI - IUR

LESTIiFILLA - ALLIANZ-RAS - MUTUA D'ACCIDENTS: l'IMAC - El -ZEMAP

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



GPassatemps  
Pes forat
cves rric•ixJ4 

Sopa de lletres

7 Capelles de l'Església Parroquial
de Sant Miguel de Lluernajor

Llorenç Mascaró

E OBGAJ ODA EQE FAO TÇBOGA
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A VXC P SAPE PPQADA I AESCO
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I NIL 00AECZAÇ ZCP FCTDÇP
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S ON A J BONAÇOAZAT YDAA PS

Solució del mes passat

- John Wayne 	 - Marlon Brando
- Fred Astaire 	 - Sylvester Stallone
- Roger Moore 	 - Sean Connery
- Ginger Rogers 	 - James Dean

ASSEGUr
Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)

ANCES

o
ZURICH

C/ Marina, 104 • Tel.: 97 66 OS 21 (Ilucmajor)

- Al canil de Campos (carrer de Jaume II), sobre una
voravia que no passa del metre d'amplada, hi ha un pal
d'electricitat que hi posaren fa una pila d'anys a causa de
les obres que es feien en una casa a l'altra banda de carrer.
Els permisos d'obra que dóna l'Ajuntament solen ser per
dos anys. L'obra en qüestió fa nuS temps que es C0111C110.

Com que no hi ha cartel! anunciador de la durada de que
gaudeix, no sabem si pensen construir-la durant 20 anys (fa
molt de temps que estt aturada). Si fos així, no seria con-
venient que l'Ajuntament fes les passes necesstries per
solucionar-lo o exigir, a qui correspongui, que retiri l'obs-
tacle del mig de la via pública'? •

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

Camí de Son Oliver, 4 - S'Aranjassa (Palma)
Tels.: 971 742 533 - 909 716 881
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A MES D'UNES BONES OFERTES ESPECIAL MAI
MANTENIM EL COMPROMIS DE MES DE 1.000

PRODUCTES A BAIX PREU

VMS IRMA

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

NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

VOS DESITJA BONES FESTES



   

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

Audi• AIM =Ft .    

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

Ini/uso después de tarios Monte-

/m.5. un autonun•ild(4,e loner el mismo

alma iro quo el primer dia )eI mull)

Lupo posiblemente uno de los co-

ches mefor proparados pam dar esta

respuesta Lupo Ilene taut earn,-
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El nuevo Lupo.
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El primer servei Bosch es
va fundar a Hamsburg l'any
1921. I ja el 1930 existien
2.750 serveis a 78 països del món.
Actualment existeixen 10.000
serveis a 121 països.

Recanvis originals amb la garantia
del recanvi i ma d'obra

AUTOMOTINFBendix
Ronda Portent, 26 - Tel. 66 01 70

Mecànica en general.
Especialitat en electrónica.
Injecció gasolina.
Frens ABS I ASR.
Direcció.
Amortiguament.
Aire Condicionat.
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