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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

\Ir Editorial
De mercenaris de

la llibertat d'expressió
Un dels principals trets del moviment de la premsa forana ha estat, al Ilarg

dels anys, la seva línia informativa prop del pubic, sempre and) la finalitat de
mostrar i denunciar a través de les nostres pagines aquelles actuacions que, Ilcmy
de la defensa dels interessos col.lectius, creen, (fins els ambits locals respectius,
situacions confuses que adesiara pareixen actuacions d'un altre temps ja passat.

El nostre moviment s'ha caracteritzat sempre per les iniciatives plurals, de
caracter voluntarista i associatiu que, en moltes vegades, tenen limitacions
econômiques, intlffint amb la bona marxa de les diferents publicacions. Les aju-
des econMniques que s'aconsegueixen no compleixen, ni molt menys, les ex-
pectatives i il.lusions creades; els nostres projectes es formen a base cie subs-
cripcions, publicitat local i ajudes institucionals. Just la constancia i la il.lusió
d'un col.lectiu de gent fa possible que, setmana rent setmana, quinzena rera
quinzena, mes rera mes... les revistes estiguiu a les cases dels nostres subscrip-
tors. L'esforç que representa un projecte d'editar una revista de poble és una fei-
na de cada dia, del contacte diari amb la gent i, (Fun seguit d' iniciatives que,
sense un kin esforç d'entusiasme no seria possible treure la revista al carrer.

Desde sempre han coexistit amb les publicacions de premsa forana, algunes
publicacions que de caracter tiitinicipal o editades, sota el control d'un partit po-
litic, moltes vegades situat al poder, intenten desestabilitzar els nostres projec-
tes. No farem un balanç cronològic d'aquest greuge politic, pet-6 si parlarem de
les situacions que es creen, malauradament, encara ara a cents municipis de Ma-
llorca.

Es sahut interès especial que tenen alguns ajuntaments en lerei maxim de
publicitat de tot allò que emergeix dels poders públics, pea) mentre, els res-
ponsables de les publicacions linemen mantenir una discreta imparcialitat a
allò que prove de l'ajuntament, hi ha politics que creuen que el que es fa a les
revistes es poc i, a més, no es fa proselitisme dels governants locals. Es, en
aquest ordre clue, des d'alguns ajuntaments es creen butlietins, de caracter mu-
nicipal, en alguns casos i, en altres, són plataformes d'algun partit local, sempre
amb un ewes d'ajut econòmic, i que sense un criteri objectiu intenten fer com-
petència a les nostres publicacions. La coexistencia de més d'un mitja de co-
municació als pobles no ha de ser una limitació, més be al contrari, pet -6 les ac-
tuacions prepotents d'alguns politics no han d'espanyar allô clue durant anys
hem mantingut els nostres pobles. Avui, alguns casos corn Valldemossa, Po-
Freres, etc. no s'haurien donar.

Vinculat amb aquests preocupants intents de desprestigiar la premsa forana,
hem tingut dies passats un atac a la revista (Idol per part d'alguns desaprehen-
sius, on indueixen als empresaris Ilubiners a retirar la publicitat que du la revista.
Assabentats de la situació en que s'ha vist involucrada una publicació associa-
da, des de la junta directiva volem indicar que, sempre, les revistes associades
han estat, estan i estaran obertes a tots els partits entitats culturals, as-
sociacions i particulars de tot Mallorca, sempre amb l'objectivitat de distingir el
que es bo per la societal i el que ha de ser denunciat. Des de l'Estel, passant per
Cala Millor 7, Pèrtula, etc., hem viscut situacions similars, sempre en perjudi-
ci de la nostra objectivitat. Volem, des d'aquestes  línies, destacar la importan-
cia de la inlórmació objectiva, contrastada i imparcial que aillera de la premsa
forana, com a eina definitòria de la nostra manera de fer feina i del nostre ser-
vei al pubic de Mallorca. •

Miguel Company Florit
president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca
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L'Ajuntament de Llucmajor
condemna el terrorisme

Arnau Tomàs

- Tots els pocs assumptes presen-
tats a l'ordre del dia del plenari ordi-
nari mensual de l'Ajuntament de
Llucmajor, es varen aprovar per una-
nimitat, entre ells un manifest en
contra del terrorisme d'ETA.

A l'apartat de precs i qüestions,
el portaveu del PSOE, Antoni Gar-
cies, es va interessar per la presenta-
del i aprovació del pressupost muni-
cipal per a aquest any 2000. El batle,
Lluc Tomas, va contestar afirmant

que el pressupost es troba en un estat
molt avançat i que només depèn d'al-
guns apartats que requereixen l'as-
sessorament d'una empresa especia-
litzada.

Tomas Cantallops, regidor d'UM,
va demanar si l'Ajuntament pensa
promocionar vivendes de protecció
oficial, ja que té constancia que hi ha
més de 100 peticions d'aquestes vi-
vendes en el terme, pregunta que no
rebé cap resposta. Aiximateix es va
interessar el mateix regidor d'UM
sobre l'ordenança de transit de

s'Arenal, el projecte d'un Casal per a
joves i pels detalls de les obres
d'arranjament de les deficiències de
Ia xarxa de clavegueram de Llucma-
jor.

Sobre aquest darrer punt, el regi-
dor de Mcdi Ambient, Sebastià Arti-
gues, va dir que en el proper pressu-
post municipal, hi figurara una parti-
da per a arreglar les voravies de la
ciutat, ja que la majoria estan corn-
pletament destrossades. •

L'activitat de les Paradetes de
Nadal que ha organitzat durant dos
anys el C.P. Rei Jaume III on s'hi
exposen i venen objectes realitzats
per alumnes i mestres de l'escola,
amb la finalitat de recaptar fons per
alguna 0.N.G. ha tingut ressò dins
els Quaderns d'Educació editats per
Ia Conselleria d'Educació i Cultura
de les files. A la pagina 13 dels Qua-
derns de Gener del 2000 hi podem
trobar tot un relat de l'activitat des
de l'elaboració dels productes, les
matèries emprades, i l'organització
de la venda, així com quatre fotogra-
fies on es poden veure diferents mo-
ments de la gran acceptació de pú-
blic que té. Aquest fet els ha animat
a institucionalitzar l'activitat i fer
noves aportacions. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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Continua el conflicte
a S'Estanyol 

Segons ens ha arribat a la redacció amb data de 28-XII-
1999, el Conseller de Tram11 i Benestar Social Eberhard
Grosske envit dos escrits dirigits a l'Ajuntament de Hue-
major i a la delegada del govern C. Cirer, en els quals els
posava en antecedent del contenciós que hi ha entre la jun-
ta directiva del CN de S'Estanyol i cells socis expulsats
per aquesta.

- Adjuntant a l'escrit la resolució del Comitè Balear de
Disciplina Esportiva (CBDE) a 15-111-99 en el qual es de-
cretava la nul.litat de l'expedient sancionador que el Club
havia imposat als socis de número D. D. Verger, Da. C.
Ramon, D. Pep Buades i D. Maties Buades.

- Així mateix adjuntava la sol.licitud del president del
CBDE al director de la Direcció General d'Esports, per tal
de vetllar pel compliment de la resolució del comitè contra
la directiva del CNE per negar l'entrada al club dels de-
nunciants.

- També adjunt l'escrit de l'anterior Director general
d'Esports en data de 3-VI-99, recordant al President del
CNE de donar compliment amb tots els seus termes, de
Pestablert a l'ahans esmentada Resolució.

- Per altra banda també envia la resolució del CBDE de
2-VII-99 per la qual s'inhabilita la junta directiva del CNE
per un període de 10 mesos per a l'exercici del càrrec de
tots i cada un ciels seus membres com a conseqüència de
cometre una lalta greu de l'article 61.3 de la Hei 3/1995, de
lebrer, de l'Esport Balear. Aquesta falta va ser no complir
la resolució del comité en no anul.lar l'expedient sancio-
nador contra els sods i no restablir els seus drets com a so-
ds del club. 

Nou negoci a Llucmajor 
El dia 3 de gener es va inaugurar a Llucmajor un nou

local de l'empresa Müller, a la Ronda Migjorn. Amb
aquesta ja són set les tendes que el Sr. Müller té a Mallor-
ca, a més de les 300 que té a Alemanya.

En aquest local hi ha dues extenses seccions de per il, -
mena i drogueria, i també hi ha seccions de música, jo-
guines i roba interior. Els productes són majoritàriament
alemanys per() també n'hi ha d'espanyols. Les encarrega-
des a Llucmajor són na Mercedes Gonzalez i n'Ana Maria
Terrones, i el total d'empleats és de 21. • 

Concert al Centre
Cultural "Sense nom"  

La missiva acaba
Ates el let clue en aquesta administració de la CAIB no

consta que l'ahans esmentada resolució d' inhabilitació ha-
gi estat recorreguda en temps i fon-na i en conseqüència ha
esdevingut lerma.

Ates tot l'anterior us sol.licit:
a) que en compliment de les vostres atribucions facili-

teu mitjançant l'adopció de totes les mesures al vostre
abast l'acompliment "en tots els seus ternies" de les ahans
esmentades resolucions, i en especial que es permeti als so-
cis indegudament expedientats el gaudiment de cadascun
ciels seus drets com a soeis del CNE, i no tan sols dei seu
dret d'entrar en les dependencies del club.

h) que s'adoptin les mesures adients per tal que tots i
caciascun ciels membres de la Junta Directiva del CNE ces-
sin l'exercici dels seus cirrecs, d'acord en l'ahans esmen-
tada resolució cl'inhabilitació per 10 mesos del CBDE.

La missiva va signada per EL CONSELLER DE TRE-
BALL f BENESTAR SOCIAL. Eberhard Grosske i amb
segell del Govern Balear. •     

El dia 18 de febrer a les 9 del vespre se celebrart una
vetllada de música al Centre Cultural "Sense nom" de la
Ronda Migjorn, 169.

Hi haurà un concert de música de cambra amb el trio
Quart Creixent, format per Hauta, viola i guitarra; música
tradicional mallorquina amb el grup Capocorb; un concert
de guitarra amb Juan Reyes i Mie Quecoll rock, blues i ba-
lades amb Meyer Díez.

En el transcurs de l'acte es lara una gran subhasta, i
com es habitual el centre "Sense nom" comptarù amb una
exposició col.lectiva de pintura, certmica i esculptura. •  

ESPORTS
1111/1.1°110      

Descomptes fins
al 40%      

Pl. Espanya, 39- Telf. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)                
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Lluc Tomàs, Cecili Buele
i la Comissió del Patrimoni visiten

el Claustre del Convent
El conseller de Cultura del

CIM, Cecili Buele, i la Comissió
de Patrimoni del Conseil Insular
de Mallorca, juntament amb el
batte de Llucmajor, Line Tomàs,
i membres de la Fundació per a
Ia Restauració de l'Antic Con-
vent dels Franciscans, visitaren
el passat dia I 8 de gener, l'es-
mentada construcció. Es tractava
d'una primera presa de contacte
per establir les línies de treball
que han de dur a la recuperació
del Claustre tant des del punt de
vista arquitectònic com social.

A la visita hi va participar
tain he l'historiador del CIM
Guillem Daviu, l'arquitecte de
FODESMA Carlos Morante i els
membres de la Comissió de Pa-
trimoni Gabriel Pons i Nanda
Ramon, aba com l'arquitecte de
l'Ajuntament de Llucmajor Mel-
slot) Miralles.

Una primera valoració damunt el terreny ha donat la
xi fra de 350 a 400 milions de pessetes, que seran neces-
saris per restaurar el conjunt arquitectònic del Claustre
del Convent. Les obres començaran prest, haix la super-
visió de la Comissió de Patrimoni, i l'Ajuntament de
Llucmajor promoura la captació de gent jove del muni-
cipi que vulgui aprendre l'orici de restaurador, i que tre-
hallara en la rehabilitació del Claustre a traves de FO-
DESMA.

També s'haurà de pressupostar una partida econòmi-
ca per a la restauració dc les 28 pintures "grisalla" des-
cohertes per l'historiador d'art Ilucmajorer Miguel Amo-

rós, totes elles localitzades dins les dependències de !Wi-
nd del Convent.

El mes d'abril de 1999, cl Partit Popular de Llucma-
jor va impulsar la creació d'aquesta Fundació per a la
Restauració del Convent, amb la intend() dc recuperar
aquesta emblematica joia arquitectònica Ilucmajorcra,
que durant flies d'un segle ha estat ocupada per les de-
pendencies de la Guardia Civil i cls Jutiats. L'objectiu a
mig termini es transformar cl Convent en un gran centre
cívic, cultural i d'esplai.

El Patronat de la Fundació esta presidit pel batic de
Llucmajor, Lluc Tomas Munar, i el formen en represen-
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tad() de les distintes forces polítiques del municipi Antò-
nia Sunyer Olea (PP), Ezequiel Ramos Riesco (ASI),
Gregori Estarellas Mas (PSOE), Tomas Cantallops Salva
(UM) i Gabriel Pons Homar (PSM).  Tumbé hi participarà
la Conselleria de Presidencia del Govern Balear, amb un
representant encara no anomenat, i es donara entrada,
postcriorment, a tres nous membres en representació de
La Caixa, Sa Nostra i la Caixa Rural respectivament. El
Conseil de Mallorca no formara part del Patronat, enca-
ra que sí participara en les despeses de la restauració.

El projecte d'estatuts de la Fundació contempla a la
seva redacció algunes dades històriques dc l'edifici.
L'Ajuntament és avui el titular "d'un Né immoble d'un
gran valor arquitectònic, que es comença a construir al
segle XVII, i que va pertanyer a la Comunitat de Pares
Franciscans fins que a l'any 1835,
per la desamortització de Mendiza-
bal, els frares foren obligats a deixar
el Convent, clue passa a mans del mi-
nisteri d'Hisencia i així fou tapiat el
portal que corn unicava resglesia
amb ci claustre i les autoritats civils
es varen fer carrec del claustre, el
convent i [hon.

A rany 183') l'Ajuntament acudí
a la Junta de Vendes de Convents de
la província en defensa del valor ar-
quitectônic de l'edifici i a l'any 1842
l'edifici es cedeix a l'Ajuntament i
fins fa poc temps ha estat ocupat pel
Jutjat de Pau i la Guardia Civil".

Els objectius de la Fundació són:
recuperar el claustre i redinei de
l'antic Convent dels Franciscans;
procedir a la rehabilitació in de
rah fiei per tal de poder-hi ubicar
una Casa de Cultura, i instal.lar-hi la
biblioteca municipal, l'arxiu histèric,
rescola de música, la banda de mú-
sica, etc.; aconseguir i aportar la ne-
cessaria dotació económica per fer
front als objectius assenyalats als
apartats anteriors; i administrar, con-
servar i millorar eis bens, les
instal.lacions i els serveis de la Fun-
dació.

Els recursos econòmics dc la
Fundació estaran constitufts per
l'aportació económica clue li assigni
l'Ajuntament de Llucmajor en els
seus pressuposts. les aportacions i les
subvencions dc l'Administració Cen-
tral, Autonómica i Local, i les apor-
tacions, subvencions o ajudes vo-
luntaries tant cl 'empreses privades
com d'associacions i de ciutadans
particulars. •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort,)

Tel.: 45 70 78 • PALMA



Una de les auks del non Instant de s'Arenal

LOCAL

S 'Arenal
El nou Institut ja funciona

Tomeu Sbert
Foto: Quintin

El non mil.leni no podia entrar
amb millor peu si ens referim al futur
cultural. El llampant institut de s'Are-
nal ja funciona des de mitjans del pas-
sat mes de gener i aquesta és una bona
no

Encara que aquesta revista infor-
ma es una crònica a part, nosaltres,
des de s'Arenal, també volem mani-
festar joiosament la bona nova: Tenim
institut! Hem parlat amb el seu direc-
tor, el II uemajorer Joan Jaunie Sastre,
i ens ha dit que tenen 650 alumnes,
52 professors i funcionen 21 aules.
Ocasions tendrem per tornar a parlar
mes extensament d'aquest tema.

Inauguració

- Es va procedir a inaugurar el nou pati de "S'Escoleta"
de s'Arenal de Llucmajor. El d'abans era inadequat per
les necessitats i ara compleix suficientment la manca que

arrossegava "S'Escoleta" municipal des del seu inici, el
1995.

Paviment amb material propi per a jugar i córrer, ins-
tal.lació de jocs infantils, entre altres millors. Va beneir les
instal.lacions el P. Jordi Perelló, amb  l'assistència del ba-
tle, Lluc Tomits, i un bon nombre de regidors, així com de
pares i mares dels infants.

CONSUM

TAN EXIGENTS
COM TU.

AGRAÏM LA
VOSTRA VISITA

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

-411.
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El sector hoteler, preocupat

- Dins el sector holder i l'ambit comercial es altament
preocupant l'augment produit de la delinqiiencia, majo-
ritariament dins la zona palmessana de s'Arenal.

Dies passats tengue Hoc Una reunió al Consolat de la
Mar amb el president Antich. Catalina Cirer, Joan Fageda
i Line Tomas, batlesNI president dels hotelers Miguel Vi-
dal i Josep Llabrés i Aina Rodríguez, president i portaveu
respectivament de la Plataforma Antidclinqüencia Platja
de Palma; els caps cle policia Joan Feliu i Perez Extreme-
ra, entre d'altres.

La reunió tengue com a "principal objectiu mirar de
frenar l'esmentada delinqüència j, sobretot, unificar es-
forços policiais. A les zones mes conflictives s'instal.laran,
possiblement, cameres de video, entre altres mesures.

Diada de la Pau

- Diumenge, 30 de gener, tengué lloc una manifestació
per la no-violència i la pau. Molta de gent hi participa, ai-
xi com tamhe les autoritats. Missa per la Pau, amb el tem-
ple ple de gent. Després, cadena humana pels principals
carrers amb lectura d'un manifest i amollada de coloms a
la Plaga dels Nins. atilt) el suport dels dos ajuntaments, el
de Llucmajor i el de Palma. i amb l'assistencia de Ferran
Trujillo, d'Unió Mallorquina.

Entrega de premis

- Dissabte, dia 19 d'aquest Mes de febrer. a les vuit de
l'horahaixa, a l'antiga Capella de s'Arenal, tindra lloc l'en-
trega dels "Premis s'arenaler de s'Any" i els seus
tes. La persona mes votada es el metge Rafel Dorado Pou.
I en són finalistes Maties Salva Tomas, Pilar Guell Vd. de
Riu, Pep Oliver Tomas, Pep Quintana Castel!, Jordi Mulct
Dezcal lar i Pep Alvarado Mateo.

El metge Dorado vengue a s'Arenal fa prop de mig se
-gle. Ha fet una interessant tasca, es apreciat per tothom

en conseqüència, rep el premi amb tota justícia.
L'acte te entrada lliure per a la gent del poble.

Noticies breus

- Fa 25 anys que assistírem a una reunió que mantin-
gueren els hat les de Llucmajor i de Palma, senyors Ramon
i De la Rosa. per mirar de lOrmar una Mancomunitat de
serveis a s'Arenal.

La cosa ve d'enfora.
- L'església de les Meravelles compleix 30 anys. Es de-

mana clue l'esmentada plaça es dediqui al nom de Damia
Mai imí, rector que fou de dita església.

- Jaume Oliver "Pel ín" acaba de rebre un premi en el
concurs de poesia popular convocat a la vila d'Arta. Per
cert. en Jaunie ha visitat Bons Aires (Argentina) tiles de
seixanta anys després de viurc-hi de Mn am!) els seus pa-
res. Ell i la seva clona, n' Andrea, estan molt contents
d'aquesta visita.

- L'equip de basquet arenaler que presideix Guillem
Boscana té una de les mil lors temporades de la história ja
que quasi cada setmana guanya.

- En canvi, la UD Arenal de futbol de III Divisió ho
passa malament i guanya poques vegades.

- Emi i Rodriguez Payeras, un arenaler que viu a Pal-
ma, va córrer am h exit la Dakar-El Caire. •
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650 alumnes estrenen
l'Institut a s'Arenal

El nou centre d'Ensenyament Secundari Obligatori ha costat cinc-cents milions cie pessetes

Francesc Verdera
Fotos:

S'Arenal ja td l'institut que tantes
vegades va reivindicar. A mitjans mes
de gener, tot despres dc les vacances
de Nadal, l'alumnat estrenaren les no-
ves dependencies del centre educatiu,
ubicat al costat del Camp municipal

d'esports de la localitat turística. Les
previsions oficials -tant de la Conse

-I leria d'Educació com de l'Ajunta-
ment de LI ucmajor- s'acompliren
prkticament amb un any de retard
perquè quan es varen iniciar les obres
hum va assegurar repetidament que
l'institut funcionaria a finals de 1998
o a principis de 1999. Finalment les

reivindicacions de pares i
s'han complert i l'estrena ha arribat
l'any 2000.

Els 650 alumnes i els 52 profes-
sors que fins ara es trobaven distri-
buïts en distints centres de la localitat
turística ja desenvolupen les activitats
amb normali tat en unes aules que en-
cara fan olor de ciment fresc. El di-
rector del centre, el Ilucmajorer Joan
Jaume Sastre, assegura que els 21
grups d'ESO es troben a ple rendi-
ment, després d'haver-se superat les
petites dificultats característiques de
qualsevol obra nova. Les aules de tec-
nologia han estat les darreres a incor-
porar-se a l'activitat docent, un cop
completada la dotació. La dotació del
centre compren 21 aules, quatre labo-
ratoris, seminaris per al professorat,
dependencies específiques per a tec-
nologia i plàstica així com una inci-
pient biblioteca i encara escassament
dotada.

El nou institut, a mes dels alum-
nes de s'Arenzd de Llucmajor, acull
també alumnat de la fona de Palma,
Badia Gran, 13adia Blava, ses Cade-
nes i es Pillarí, així com de la Platja
de Palma. Per tal que l'alumnat pugui
efectuar sense molèsties els desplaça-



ments s'ha posat en marxa un servei
de transport escolar, am h un recorre-
gut complet pel case urhà i en les
nombroses urbanitzacions i nuclis de
Ia Ilarga costa Ilucmajorera.

El pressupost final del recentment
estrenat centre d'ensenyament secun-
dari de s'Arenal, construit en un solar
de propietat municipal, s' ha situat
pels volts dels cinc-cents milions de
pessetes, en un principi aportats per
les argues de l'Ajuntament de Lluc-
major, per?) aquesta quantitat
reintegrada pel Govern balear en deu
anualitats.

Joan Jaume, responsable del cen-
tre, no dubta a qualificar d' important
Ia tasca desenvolupada pel professo-
rat per tal d'aconseguir l'objectiu
d'iniciar les activitats de l'institut a
mitjans gener. Segons el director els
professors fins i tot han desembalat cl
mobiliari i han col.locat taules i cadi-
res per posar les aules a punt. "Es
tracta d'uns treballs que no els perto-
cava d'executar, però els realitzaren
amh la finalitat d'estrenar les antes
tan aviat com fos possible", va asse-
gurar J. Jaunie.

Prkticament mob el retard d'un
curs escolar, s' Arenal de Llucmajor
compta amb el nou institut d'ESO a
disposició de la joventut arenalera i
de les zones properes del veinat ter-
me municipal de Palma. Les reivindi-
cacions i protestes de families i de
l'alumnat a causa de l'obligat des-
plaçament a Llucmajor varen aeon-
seguir finalment el seu objectiu. Els
anys d'espera, am b alguns contra-
temps, han passat ja a les planes de la
història de la local itat turística. •

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

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

Aina M. Llompart
M. del Mar Vanrell
Fotos: C. Julia

Començaren les festes el diven-
dres al Lloc Sagrat, on poguerem
sentir les primeres ximbomhades
Ilucmajoreres. Ben aviat el grup Es-
pirafoc es posaren a tocar mcntre en
Paco acabava de vendre els darrers
números del sorteig. Una part dels
beneficis es destinaran als Joves
d'Església, els quals varen empren-
dre l'any passat el Camí de Santiago
i ja frissen d'anar a Roma l'estiu vi-
nent. La rica vetlada acaba amb l'ac-
tuació dels Crazy Peaches, que toca-
Ten davant un bon grup de fans del
rock i s'ho passaren molt bé.

Era dissabte i hen prest de sa por-
tassa de ca'n Miguel Pou sortiren
amh l'ajut de Joan Rabassa i Jaume
Montreal un parell de dimonis i un
Sant Antoni a punt de ser cuit dins
una olla que s'instal.la a la placeta re-
cuperant la tradició del fogueró de
S'Arraval. L'horabaixa no plogué i
férem jocs infantils i rompuda d'olles
organitzats pel grup LLAC i veïnats
del barri de S'Arraval, gaudint tots
del trui que dugucren els mes joves.

Hem de destacar el Correfoc que
es realitza a Plaga i que va agradar
molt i encara avui els joves en parlen
del gust d'arriscar-se a córrer com di-
monis de l'in fern per davall els foes.
Aquest va ser el punt de partida d'un
grup de joves músics de Llucmajor
que acompanyaren els dimonis fent
un cercavil.les pels distints foguerons
que s'organitzaren aquest vespre. Els
nostres padrins que s'apunten a totes
les festes feren a cada cluh un bon fo-
gum') amb molta hauxa i bon sopar.
El bar del Passeig Jaume III va mou-
re molta gent al foguen5 i estaren can-
tant tonades fins a altes hores. Un al-
tre fogueró era al Bar Aki amb els
trui dels veins de la Plaça dels Pins,
essent els mes simpatics segons la xi-
caranda als qual convidaren a fer un
glop de vi. A S'Arraval el Grup de
Músics i Joves Balladors i el grup
ciutadà Myotragus amenitzaren el
vespre fent hallar eis joves i no tan
joves, mentre prenia la l'alla. Quan
vengue la xicaranda i els dimonis sa
placeta hull ia de gent. I després del



sorteig de productes dels mag-
n flics comerços de S'Arraval
s'animaren cl vans a agallir les
quatre ximbombes i la hotel Ia
d'herbes de Ca'n Vidal i la mi-
llor botella de canya de sa Can-
tina, que amb bon all ens havia
tocat a la ri l'a, i vrein cantar les
que sahiem i les gut:. improvisà-
rem fins que la corda va durar.

Quasi tothom va anar a les
henelides I' endemà. A la Parrò-
quia moltes carrosses formoses i
molts d'animals foren bendts
demanant a Sant Antoni que els
hi guard s'ani mal tant si és de
1-0 com de ploma. Una torrada
multitudinaria es real it/it al Pas-
seig Jaume III. An la ha-
llada Espirafoc i el Grup de
Músics i Joves Bal Jailors de
Llucmajor. I tots aplaudirem ben
Fort a aquesta nova fornada de
bons grups de música que ens
animen a hallar i a trobar-mos
per les festes.

El divendres passat també
celebraren Sant Antoni els
al.lumnes de Ses Escoles. Hi ac-
tuaren els grups Espirafoc i Ca-
pocorh. Els nins i nines varen
cantar gloses que ells mateixos
havien creat, demostrant una
gran agilitat en aquest art. Dis-
sahte com a cloenda hi hagué el
fogueró de Ca S'Hereu.

El dimoni que fa de Llucma-
jor una gent fredolera amb un
peu a Ciutat i un altre als pobles
veïnats va perdre el combat corn
no suceda feia temps, i així va
ser que trentallucinajorers i Sant
Antoni trenta-un han encès fo-
guerons pels nostres carrers, i
n' hi ha hagut tants que per ven-
tura !Chem deixat qualque un
sense contar. Acabarem l' article
i començarem l'any amb fugue-
rons i gloses.

Ximhombeta que cts de bona
jo sempre t'alabaré,
tu in' has de dur si et convé
sa pastarada i sa dona. •



Cor "Amies de Sant Francese", dirigns per Catalina M. Cerda

Grup "Sa Barraca"

Cor "La /lar de Pavia,' de l'Associació de la Ill Mat del C. St. Joan,
dirigit per Joaquin: Garcia.

LOCAL

Llucmajorers guardonats
a Porto Cristo

Catalina Font

Aquestes passades lestes nadalenques es va ce-
lebrar a la parròquia de Nostra Senyora del Carme
(Porto Cristo) el XXVII Concurs de cançons de
Nadal. En aquest concurs es presenten solistes i
grups, en diversos nivells. Els guardons es conce-
deixen segons els nivells i segons les modalitats
(interpretació d'una cançó de Nadal tradicional o
d'una d' inèdita, música i/o Iletra inédita també).

Llucmajor va tenir en aquest XXVII concurs
una immillorable representació ja que dugueren
tres importants premis. Catalina Maria Cerdà va
presentar un cor de nines, d' il a 13 anys, de Sant
Bonaventura, amb el nom d —Amics de Sant Fran-
cesc" i aconseguiren el premi a la minor Iletra, del
segon nivell, per la nadala "Apa, sont-hi tots", de la
qual és autora na Catalina.

El cor de la Tercera Edat de l'Associació del
carrer de Sant Joan, conegut amb el nom de "La
flor de Pavlof" va presentar una cançó del mestre
Xamena i tot i que no guanyaren cap premi, varen
tenir una molt bona actuació, dirigits per Joaquín
Gare ía.

"Sa Barraca" va presentar un villancet inédit,
amb Iletra i música del component-cantant Fran-
cese del Salto, titulat "Acuérdate". Aquesta  cançó
té la particularitat de ser en tres idiomes: castellà
("Acuérdate"), anglés ("Remember") i català ("Re-
corda-te'n"), i es una nadala molt original. Amb
"Acuérdate", el grup "Sa Barraca" va aconseguir el
tercer premi a la millor música, que, com hem dit
abans, es d'en F. del Salto, i el grup és qui li fa els
arranjaments.

El mateix Paco del Salto es va presentar també
en la categoria de solista, acompanyat pels músics
Tolo Bergas, Javi i Imma Cerdà, amb la cançó "El
pastorcillo", que, només començar, va fer que el
públic els acompanyàs amb mambelletes al ritme
de la música. Aquesta nadala va aconseguir el se-
gon premi per la música i el quart per a la interpre-
tació. Recordem que a la passada edició Paco del
Salto ja va aconseguir dos guardons, i enguany han
estat tres.

Del Salto ens explica que el concurs consta
d'una série de fases eliminatòries, que hi ha molt
d' ambient i molta participació. S' ha de dir que la
majoria de participants On de Manacor, tot i que
enguany la representació Ilucmajorera ha estat ben
significativa, tant per la qualitat de les cançons que
han interpretat com pel guardons que han assolit.

Hem d'afegir que el grup "Sa Barraca" ha tor-
nat gran i ara ja en són set els components: Tolo
Bergas, Javi, Llorenç Martinez, Joana Bergas, Ma-
ria Salvit, Irma Cerda i Paco del Salto. Finalment
hem de recordar que "Sa Barraca" ha estat guardo-
nada en totes les ocasions en què s' ha presentat i
que enguany aquests guardons han estat més suco-
sos ja que han arribat a les 57.000 pessetes i els tro-
leus corresponents. •
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Quatre mots 
Franklin Molina,

administrador del CEM
Coloma Julià

Com va sorgir la idea de fer un
Centre Mèdic a Llucmajor?

El setembre de 1990 ens varem fer
carrec del servei de rehabilitació del C.
Antoni Maura, 57 i alla nomes hi treba-
llav.a la nieva esposa, Elena Avendaíio,
de lisiotcrapeuta. A partir del 1992 jo
vaig dedicar-me exclusivament al tema

achninistratiu del centre, a concertar
amh les companyies d' assegurances, i a
fer un estudi seriós de la zona, per com-
provar les mancances que hi havia
quant a la niedicina privada i a les es-
pecialitats mediques.

El 1995 va sortir la possibilitat de
Ilogar aquest local a plaça i vaig parlar
amb metges del poble, amb el Dr. Car-
dona i amb el Dr. Sugar. Els va interes-

sar la idea i començarem a treballar
junts per crear aquest centre. Llavors
varem convèncer bastants d'especialis-
tes professionals perquè es desplaças-
sin de Palma a Llucmajor.

Amb (wines especialitats mèdi-
ques comptau?

Cohrim la medicina bàsica: medici-
na general, pediatria, traumatologia,
raigs X, anàlisis clíniques, fisioterapia i
rehahilitaci6. 1 també tenim altres espe-
cialitats corn: cardiologia i aparell res-
piratori, aparell digestiu, dermatologia,
nutrició i dietética, clínica dental, neu-
rologia, psiquiatri a, psicologia, oftal-
mologia i otorrinolaringologia.

Quin tipus de malalties es tracten
més en aquest centre?

Segueixen aquest ordre: medicina
general, pediatria, traumatologia i fisio-
terapia. Però també tractant molt la pa-
tologia de reu ma i artrosi a causa del
cif ma.

Teniu algun projecte en perspec-
tiva?

Sí, i la causa es perquè la gent del
pohle ens ha acollit molt hé, i això fa
que el centre resulti petit. Ara hem
gat un local cle 300 m. al C. Ciutat, 12,
perquè així podrem donar un millor ser-
vei quant a espais. En aquest local hi
haura el departament de fisioterapia i
rehabilitació, i possihlement els trau-
matòlegs tamhe passaran al la. •
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OPINIÓ

Els veils ni per les voreres
Els veïnats indignats

A diferents revistes, darrerament
hem parlat de la degradado de la con-
vivencia ciutadana i del poc que hi
fan les autoritats per evitar-ho.

Com que "diu més una imatge que
mil paraules", aquesta vegada i totes
les que fagi falta n'hi posarem una.
Aquest carrer no cis l'Antoni Maura, i
els propietaris d'aquests vehicles no
són "clients" del PAC que davant un
accident o un cas greu necessiten as-
sistència sanitària urgent.

El carrer és el Major, els clients
ho són d'un BAR i pareix que les
urgencies són per anar a fer una "xu-
cla".

El carrer Major es un carrer on
des que el posaren en direcció única,
tots el veïnats compliren les regles, i
encara ho fan inalgrat que el mal
exemple comença a donar fruits.

Aquest carrer, des del carrer Ban-
dera al carrer del Vall, amb cotxes
aparcats a cada banda encara te espai
perquè hi passi un camió. No seria
convenient que l'Ajuntament, davant
la manca de voluntat o impossibilitat
de fer complir les normes que ells ens
manen, es plantejàs la possibilitat de
deixar aparcar a cada banda del ca-
rrer'? Però sense ocupar la voravia.

La voravia es dels vianants, de les
persones majors, és el talk') de salva-
ció davant les onades de cotxes que
cada dia més inunden els carrers dels

varen renyar un home d'una trentena
d'anys perquè havia deixat el cotxe
damunt la voravia dificultant el seu
pas, ja que anaven amb gaiato. Idò be,
Ia resposta que varen obtenir va ser
que l' home se'n rigué d'elles. Les do-
nes indignades, enlloc de resignar-se
veient que l' home no els feia cap cas
i hi deixava el cotxe, seguiren recri-
minant-li cl fet. L' home agafa tal vo-
lada que puja al vehicle i partí com un
'lamp, posant-se per montera l'STOP
del carrer Major an+ el de Ciutat. H i
va haver sort que no trobes un cotxe
que vengues del carrer de Ciutat, per-
que, hi hagués hagut un bon xoc.

Creiem que ja és hora que el res-
ponsable de circulació de l'ajunta-
ment es comenci a guanyar les sopes.
Que en estar a un dirrec de responsa-
bilitat no només s'ha de menjar Ics fi-
gues flors, també són seves les agos-
tenques.

A la propera revista tornarem par-
lar del tenia per donar l'enhorabona a
l'Ajuntament o per seguir argumen-
tant en defensa del que és legal, cosa
amb la qual l'Ajuntament i els afec-
tats han d'estar d' acord, encara que
pareix que no hi estan en les possi-
bles solucions al problema.

Per cert, se'ns oblidava. No hi ha
cap cotxe que no s'hagués pogut
aparcar correctament a I 00 o 150 me-
tres de distància del har. •

nostres pobles. A les persones majors
no només sels ha de demostrar que
se'ls estima fent una plaça, quan fan
100 anys, en fer les noces d'or o quan
vénen eleccions, preparant qualsevol
sopar, directe o indirectament per po-
der sortir a la foto. Els nostres gover-
nants tenen el deure i l'obligació de
defensar els drets de tots, i en especial
dels majors pel fet d'ésser més des-
valguts.

L'altre dia de pages, tres dones
del carrer Major, de devers 80 anys,
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Ho diu
el Mari 

Elogi de la crònica
Maties Garcias

Quan anava a escola i tenia per mestre don Ramon -Ga-
briel Ramon Julià- cada dia assistia, de bon matí, a l'ela-
horació de la crònica que el mestre-periodista-futur batle
enviava al Baleares per donar compte de l'actualitat de
Llucmajor, contada des de la visió personal del cronista po-
lifacetic. La jornada començava amb els resos de rigor -
amb qualque oració afegida "per una intenció particular
meva", en paraules del mestre- i tot seguit, un cop passat el
temps en que l'aula s'obria al comerç de material escolar al
front del qual es posaven dos alumnes-botiguers, s'inicia-
va la feina: el comentari d'una màxima moral de l'estil de
"El ojo del amo engorda el caballo", o la resolució d'uns
problemes aritmètics sobre compra-venda de sacs de pata-
tes i botes de vi. Aleshores, mentre tots ens dedicàvem a la

tasca senyada, don Ramon s'asseia a la taula immensa des
d'on presidia l'aula, treia un feix de quartilles h, amb boll-
graf i cal.ligrafia enèrgica, emplenava papers per contar ara
una decisió municipal, de tant en tant una nota de societat,
adesiara l'anunci d'unes festes o, durant setmanes, la re-
memoració amb tots els ets i uts d'un viatge d'autoritats
mallorquines per terres argentines on hi havia rastre de
descendents Ilucmajorers.

¿Fou en aquest clima quan, per eismosi, se'm traspassà
un cert gust pel relat periodístic i per la crònica com a ge-
nere que combina la informació amb la visió subjectiva?
No ho se, per?), en tot cas codes que m'agrada llegir crò-
niques i que les trob a faltar en el periodisme local d'ara: la
personalitat dels corresponsals s'ha desdibuixat, la notícia
rònega ocupa les planes, la periodicitat de la in formació de
poble es irregular. Potser l'excés de materia ha ofegat els
textos elaborats amb la dosi justa de tremp literari.

De vegades, sembla que al DM retorna un cert esperit
de crònica informativa. Es quan el corresponsal reapareix

com en aquest gener que ja se'n va, ens conta la visita
oficial de tècnics i autoritats al claustre del Convent, tot ca-
rregat d' história i amb un futur ple de projectes. 0 el repàs
a la reviscolada festa de sant Antoni, en que batte i regidors
beneïren bísties i carretons. O quan el relat de les síquies
envaint els carrers de la vila per apedaçar la xarxa de cla-
vegueres ens recorda -salvant les distàncies- l'època dels
escrits de "nuestro corresponsal GARA" en temps de Dra-
gados i carrers a l'aire i obres interminables, però ara sen-
se les justi ficacions ni les apologies del hatle-periodista
que va ser Gabriel Ramon Julià, don Ramon, el mestre que
escrivia mentre ens feia escola. •
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\»Cartes
Les dificultats de passejar
pels carrers de Llucmajor

No sé si vaig dreta i m'agradaria poder expressar un suggeriment per si obria un
camí per arreglar aquest problema que ja és crònic, i que ja comença a ser perillosís-
sim.

Tenim els carrers estrets, nomes hi ha Hoc per dos cotxes utilitaris i anant alerta a
no fer-se resquillades. Com que a una part s'hi aparquen tots eis que poden, sempre es
ple, quan ha de passar una furgoneta o el camió del gas butà o, el tiles gros, el que re-
cull les escombraries... amb aquest sí que sí, "aquí te quiero ver, escopeta!",  després
de fer meravelles amb les maniobres, passa per damunt les voravies, a nies d'embus-
sar el triTtnsit, ens fan malbé totes les rajoles i si n'hi ha alguna que es resisteix ((le ra-
jola) a trencar-se a trossos, les ensorren de tal manera que creen un desnivell i Ilavors
no hi ha qui s'hi pugui aguantar. Queden tan inclinades que ningú no pot passar per un
lloc pla i això et brinda una caiguda gratuna. De manera que ja es impossible sortir de
casa auth tranquil.litat, perquè la perdem a la primera cnsopegada.

He pensat que, si els cotxes tenen tan ho de fer pujar a les voravies, perquè tan-
mateix ja no serveixen perquè els vianants hi puguin caminar amb seguretat, ni tan sols
aguantar-s'hi (pensau amb qui no som tan joves o amb la gent que va amb un gaiato)
no podem anar segurs per cap banda, sempre perilla que ens atropellin. Llavors enca-
ra dirien que el transeünt atropellat s'ho havia cercat!

Si ara tothom que te portassa es decideix a fer pintar una franja groga per poder en-
trar i sortir lliurement el cotxe... I si pintàvem tots els carrers amb una franja blanca?
Ningú no la podria traspassar i ens podria quedar el tros fins a la paret, encara que no-
més fos la mida de tres rajoles i així no hauríem de pujar i baixar com estam fent ara
ainh les voreres. Si les acabàvem de treure, podríem pavimentar el tros a la mateixa al-
tura de la via dels cotxes.

A Ciutat he passat per carrers que no tenen voravia, tant a peu com en cotxe, i mai
no hi ha hagut cap accident. La gent va per la dreta, per les dues bandes. i no es ne-
cessari girar-se, van ben segurs, corn els cotxes que passen pel 111 ig de les dues fileres
de vianants sense tocar-ne cap.

I aquí només hem de girar el cap enrera per deixar pas a algun betzol que es pen-
sa que el carrer es nomes seu i ens fa esperar enmig de dos cotxes aparcats... Esperar
i tornar mirar quan podrem sortir del "refugi" i en aquell moment ja en veus un al (re
que arriba a tota tornam a començar...  això era i no era... això era i no era... •

Recordança
Déu el final em va dar
a vint-i-6 de gener
i va ser cl dia darrer
que en aquest món vaig estar.

En que hagi acabat la vida,
del món ine'n vaig satisfet,
de l'esposa, luis i nets
i dels denies de la família.

Vos tenia estimació
i vos dcman per recordança
resau-me alguna vegada
una senzilla oració.

Si alguna falta tenia
pregau al Redemptor
em concedeixi el perdó
i que al cel, en la glòria sia.

Si estic en repels etern
per vosaltres fare pregaria
que al I mal de la jornada
ens vegem junts en el eel.

Pregau pels morts.
De J.V.G.

Dedicat a Miguel Mora
I Sbert •

Nikithu Niponghu

SERVEI TALLER MECANIC J. TOMAS	 C/• Antoni Maura, 50. Tel. i Fax: 971 66 14 72 (Llucmajor)
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Sra. Directora, agrairem que publiqueu aquesta carta a la revista que vostè dirigeix.

Ja han passat les festes de Nadal i Cap d'Any. També ja
han passat les testes de Reis, de les gnats nosaltres volem
parlar. Aquestes festes són les que a nosaltres ens agraden
Ines de tot l'any, són unes festes de goig i d'alegria i so-
hi-0.ot per als infants, que esperen ansiosos els regals que
els duran els Reis a casa seva. Tota aquesta festa com es
natural duu una feina a la qual ens volem referir. Nosaltres
som un grup jove que feint lema dins l'apartat de paquete-
ria, es a dir, ens encarregam de la recollida dc paquets i
també del repartiment, i que sabem les arrels d'aquest sec-
tor, feim leina de bon gust i com tots sabeu sense cobrar,
cosa que tampoc volem ja que ho feim per al poble, mes
ben dit, per als nins del poble.

Com sempre uns mesos abans ens posam a fer feina
amb l'Ajuntament i els altres sectors que fan possible
aquesta festa, que són el sector de les carrosses i el sector
dels cavallistes, com nosaltres ho anomenam. Nosaltres,
que tots som joves, tenim clar per que feint aquesta leina i
procuram que la gent que cada any ve nova també ho tin-
gui clar i els explicam com funciona tot i la manera com ho
tenim organitzat, així com feren amb nosaltres els que
s'han anat retirant. Es una tasca difícil i sabem quina es la
nostra responsabilitat, i que es bastant grossa ja que mane-
jam molts de paquets i això suposa molts de doblers. Mai
no hem aconseguit que l'Ajuntament ens fes una assegu-
rança per aquests paquets per si passava res, cosa que no ha
passat mai, però que som conscients que podria passar i
que tots som humans i ens podem equivocar.

Dins l'Ajuntament mai no han reconegut la nostra fei-
na, ja clue segons ells es una feina que no es yen. Abans
quan acabàvem de repartir l'Ajuntament ens pagava un so-
par, una hamburguesa i un refresc cosa que no suposava un
cost gens elevat per a l'Ajuntament.  Però això es va acabar
fa uns 6 o 7 anys, ja que la comissió formada a l'Ajunta-
ment per aquestes festes ho va acordar així. Nosaltres no
volíem anar al gran sopar que organitza l'Ajuntament pas-
sades unes setmanes al Restaurant Gran Via, en primer
lloc perquè creiem que era un cost molt elevat i també per-
que el que creim tries adient per acabar la festa era anar a
sopar just despres d'haver acabat la feina de repartir els pa-
quets, cansats però també amb l'alegria que tot havia sor-
tit be i que l'any pròxim ens tornaríem a trobar per seguir
la tasca.

Com sabeu quan vosaltres veniu a dur paquets a la ret-
tona no vos cobram sin() que vosaltres donan la voluntat i
vos explicam que aquests doblers aniran a Oritas. Cosa
que vos asseguram que hi van i que ho podeu comprovar
demanant-li al Rector de la Parròquia, D. Jaume Serra
(aquest any hem recollit 280.000 pts). Això ha estat motiu
de molts de debats a la Comissió organitzadora de l'Ajun-
tament, ja que les persones que l'integren, llevat de nosal-
tres, troben que aquests doblers els hem d'invertir a la ca-
valcada, ens proposaren fins i tot posar una caixa amb pany
i clan i que després l'entregàssim a l'Ajuntament. A això
nosaltres ens hi oposàrem rotundament, nosaltres no feim
feina per a l'Ajuntament sine, per als nins del poble i tots
els doblers que vosaltres depositau cis donam a la gent
Ines necessitada del poble, cosa que creim que es el que
hem de fer. L'apartat dels reis i patges que van a cavall
aquest any no sabem on hauran invertit els doblers que
han tret, els altres anys ho destinen a un compte corrent en
nom de les persones que organitzen la cavalcada (que no
són de l'Ajuntament) i que nosaltres no sabem on es desti-
nen. Això pensam que no s'hauria de fer així, ja que
l'Ajuntament te un pressupost per a aquestes coses i amb
els impostos que pagam a Llucmajor no hein de donar do-
biers als Reis i Patges que ens duen els regals i que aquests
doblers es destinin a comptes particulars o a pagar les ca-
rrosses. Esperem que algun dia ens sigui explicat això.
Creiem que això no es manera de fer feina per al poble, la
quantitat de doblers que es gasten en carrosses es cada any
excessiva, suposam que ho paga l'Ajuntament però no sa-
bem qui ho cobra. La veritat que quan ho veim a vegades
sentim rùhia, no cap a ningú sinó perquè veim que hi ha
molta gent necessitada a Llucmajor i amb això es gasta
uns doblers que nosaltres trobam excessius i que es podrien
destinar, en part, a aquells nins de Llucmajor, que per mol-
tes de circumstàncies el dia dels Reis 110 poden rebre cap
regal, i veuen com a la gent dels seu voltant sí que s'aturen
els Reis a dur paquets però a casa seva, no.

Nosaltres que feim leina a Paqueteria, creiem que feint
una tasca-suficientment important com per esser recone-
guda, cosa que no vol dir pagada, ja que nosaltres no ho
feim amb cap ànint de lucre, sine, que ho destinam a Cki-
tas com ja hem dit. Tan sols demanam que ens reconeguin
la nostra que feim de gust, ja que la cavalcada podria
esser molt bonica però si després no es repartissin els pa-
quets casa per casa, es perdria tot el sentit de la festa dels
Reis de Llucmajor.

També vos volem fer extensives les gràcies que ens
han let arribar des de la Parròquia pels doblers entregats, ja
que sou vosaltres els llucmajorers qui aportan els doblers.

Cal ressaltar pert) que no estam cansats de ter la tasca i
esperam poder ter-la molts d'anys, nosaltres i els que ven-
dran darrera. Alkt a la rectoria eis dies que feint la leina
dels paquets, quan SOM tots plegats, gent de di resents edats
i que tan sols ens veim aquell parell de dies cada any, però
que ja no tan sols som companys sinó que, hem anat creant
una amistat que ja dura bastant d'anys i que esperam no
perdre, passam uns dies feliços lent feina però tambe, per
que no dir-ho passant-ho bé tots. plegats. •

Un grup de joves de paqueteria dels Reis d'Orient
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Molts de problemes
i mals de resoldre...

Un que escoltava.-

- Ara ja s'ha decidit: no faran l'autopista de Palma a
Manacor.

- No, i tampoc no doblaran la carretera de s'Arenal
Llucmajor.

- idO, que faran?
- Ara diuen que eixamplaran la de s'Aranjassa a Lluc-

major.
- Jo crec que serà molt millor així, perquè aquesta, a

mós de ser mes recta, no es menjarà tant de terreny com
l'autopista projectada per l'anterior govern.

- De totes mancres, el que es important es que totes
aquestes obres de reforma de carreteres dc Mallorca es
faci prest, que es deixin de discussions, perquè aviat els
cotxes ho envairan tot.

- És un problema mal de resoldre, perquè, per exem-
ple, els comerciants de sa Ronda Migjorn, que es queixen
de la velocitat incontrolada dels cotxes que hi passcn,
tampoc no volen que vagin per una altra via, perquè els
seus negocis es veurien perjudicats.

- Crec que van equivocats, perquè la majoria de vehi-
cles van cap a Campos i no s'aturen a Llucmajor.

- Així es, i jo també crec que eixamplar la carretera de
s'Aranjassa a Llucmajor contrihuira a descongestionar
el transit de la de s'Arenal i el peril! d'accidents.

- Sohretot perquè es molt Ines recta i facilita més po-
der avançar.

- Pens que el problema  no quedan7ttotalment resolt, si
no es posa fre a l'augment de vehicles.

- Això es molt ho de dir, per6, corn si de cada dia se'n
matriculen Fries, amb l'augment d'habitants, tant d'es-
panyols con) d'estrangers?

- Sí, fins i tot els negres que vénen als mercats porten
cotxes, encara que siguin de segona

- És veritat, però has de tenir en compte que alb) que
no tenen aquests és habitatge, i això es mes greu. Per
cert ara els ecologistes i progressistes estan fent una cam-
panya perquè els treballadors africans i la resta d'estran-
gers mes pobres puguin gaudir d'un hahitatge digne.

- Sí, això estn molt hé, per6 pens que el que volen
que els altres els lloguin eis pisos, no ells. maldament en
tenguin per Ilogar, o per vendre.

- Natural perquè llogar un pis que nomes te dues ha-
bitacions i prest se n'hi posen deu o vint...

- Corn et deixaran el pis, després?
- Tal vegada una solució seria aturar el creixement

(I' habitants a Mallorca...

- És que diuen que fa falta molta de ma
d'obra i això encareix els habitatges, i
els joves no poden comprar un pis per
viure, de cars que són.
- Per això mateix es un problema que

vengui tanta gent de fora quan no po-
dem solucionar els problemes que ja te-
nim an+ la d'aquí.

- La vernal es que aquests problemes de saturació de
cotxes i habitants es molt mal de resoldre, i no es re-
soldrà amh haralles politiques.

- I ara només ens faltaven unes noves eleccions... •
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De noms j de llocs 	( LXX )

Son Galileu

Les cases de Son Gallic!,

C. Calvifio
F. Jaume
J. Jaume
J. Monserrat
A. M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C.

Els entrevistats d'aquest mes gin
Bernal Tomàs i Tomàs i la seva do-
na, Francisca Morlà i Salvà, ambdós
Ilucmajorers de soca-rel. Vagi per
endavant la nostra gratitud per la se-
va conversa i per l'estona que hem
passat amb ells.

Ens podríeu contar, un poc, la
història de Son Galileu?

Segons Font i Obrador uns deis
propietaris de Son Galileu fou Ber-
nat Carde!!, a partir d'ell el Ilinatge
clue duen els propietaris de la finca
és Tomàs. El primer de la branca
ciels Tomis fou Bernat Tomàs, el

meu padrí.
Sabel' el perquè del nom de

Son Galileu?
Conten que el primer amo de la

finca era de Galilea i potser el nom
prové d'aquest fet, això Cs el que
m'han contat a mi.

Com descriuríeu Son Galileu?
Son Galileu és una finca que té

moltes parets altes perquè no hi pas-
sin els animals. Actualment hi ha
una guarda de 68 ovelles. És una fin-
ca on s'ha t'et millores sembrant-hi
arbres fruiters: ametlers i garrovers,
especialment. Ara que sembla que hi
ha una recuperació de les cliferents
races de figuera, a Son Galileu, po-
dem collir-ne de: bordissot blanca,
bordissot negra, alacantina, carlina,
dc la roca, de la senyora, coll de da-
ma blanca, etc. Finalment pue (fir
que Cs una finca on es fan molts
d'esclata-sangs.

Quins són els topònims que
trobam a la finca?

Podríem dir els topònims co-
mençant per la banda de: S"Hortet
de sa Plata, en aquest hortet es feia
la verdura que consumia la gent de
la finca. Cal destacar-hi una cisterna
feta dins la pieta. Sa Plata, amb un
pi, mates, estepes i molts d'ullastres.
Ses Figueretes, anomenat d'aquesta
manera perquè quan tregueren la
piela sembraren cl tros de figueres,
les sembraren en temps del meu pa-
re. Actualment són figueres grosses.
Sa Tanca de sa Figuera de Coll de
Dania Blanca, quan va néixer el
meu padrí, l'any 1875, son pare va
sembrar una figuera clins aquesta
tanca. Cada any el feien anar a collir
les figues j , perquè no fes malbé la
figuera, li feien treure les sabates per
a pujar-hi. Va arribar a tenir iS esta-
Ions pesqué com que era la figuera
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Bernal Tombs i Tomas

Cisterna, dins es Sementer Llarg

TOPONIMIA
del nin no li tallaven les bran-
ques. Actualment no és tan gros-
sa, ara podem comptar I I esta-
Ions; això es natural, Them arre-
glada i tampoc el temps no passa
debades. Es Figueral de Moro
d'Enfora. Es Figueral de Moro
Vell. Sa Quintana. S'Hortalet
Petit. Sa Bassa Tapada, antiga-
ment mai no s'acabava l'aigua
d'aquesta bassa, era un altre
temps i plovia més que no ho fa
ara. S'Hortet, actualment serveix
per a engreixar-hi els pores gras-
sos. S'Era Nova, l'era es trobava
hen enmig de la tanca. S'era Ve-
lla, sembrada dc figueres i amb
l'era situada a la paret de la ban-
da de les cases. Es Sementer de
sa Vinya, sembrat d'ametlers. Hi
podem destacar dos elvers i al-
gunes figueres bordissot blan-
ques. Sa Tan queta de sa Vinya,
sembrada d'arbres fruiters. En
aquest redol fou el darrer lloc on
es llevaren els ceps morts per la
fil.loxera. Es Garrig6 des Se-
me nter de sa Vinya. Es Campet,
sembrat d'ametlers. N'hi ha de yells
i de nous i de diferents races: de
l'engany, bord de Son Cortera, una
muda d'aquests ametlers fou duita
de la finca de Son Cortera. Són uns
ametlers molt bons de tomar, amb
molta fulla, i si, a l'empeltada, no
posaven una muda molt prima es
feia com una especie de carabassot
que no deixava que l'arbre es fes
gros, per la qual cosa quedaven un

Biela Bona, té la terra de millor
qualitat que la de Na Biela Pri-
ma. Trobam dins aquesta .tanca
una sitja i una barraca de carbo-
ner. Dins aquest sementer cal
distingir: Es Corral de ses Fi-
gueres. Es Cau, sembla que és un
avenc on s'amaguen els conills, i
Sa Sivina.

Heu fet menció a la vinya,
Son Galileu té algun celler?

Tenien el celler a Llucma-
jor. Antigament la posada de Son
Galileu era al carrer des Vall,
posteriorment va passar al carrer
dc Bons Aires n.62 on encara hi
ha el cup.

En el nostre recorregut
hem vist moltes cebes marines,
que ens podríeu dir d'aquesta
especie?

Sí, n'hi ha moltes, sobretot
a la banda de Son Felip, servei-
xen per esmurcar i si et fiques al-
guna pua et lleven el dolor.

Que més podem trobar a
Son Galileu?

També hi podem trobar: bo-
lletes del bon pastor, estepes moren-
ques, estepa blanca, romaní, vina-
grella, que neix en els llocs on no
llauren o on no hi ha pores (si les
ovelles en mengen es moren, perquè
això no ocorri el que faig és passar
les ovelles, quan ja esum sadolles, al
corral on hi ha vinagrella, com que
ja no tenen fam no en mengen mas-
sa, d'aquesta manera, l'ovella
s'acostuma a menjar-ne i 110 es mor),
rotaboc (també anomenat Ilampúgol
o escanya cabres). El rotaboc es ca-
racteritza per fer unes bolides ver-
des.

Coneixeu aigu nes herbes que
es puguin usar com a herbes me-
dicinals?

Sí, en coneixem algunes com per
exemple: s'olivereta bullida i el ro-
tahoc per a baixar la tensió sanguí-
nia, s'herba de granel per a curar
"ses arenes" i els brots dc pi tendre
huh lit que servien per a fer un un-
g üent  per a donar fregues als ossos i
a les articulacions quail et fan mal.

Fins el mes que ve. Gracies. •

poc petits. Actualment no es fan em-
pelts d'aquests ametlers, però, mal-
grat tot, he de dir que m'agrada molt
aquesta raça. Es Sementer Llarg,
sembrat d'ametlers, hi trobam: Sa
Bassa, amb una cisterna i alguns
ullastres, Es Garrigó de sa Sitja i Es
Garrigó de Baix. Na Biela Prima,
amb garrovers i pinar. D'aquesta
tanca cal esmentar una bassa natu-
ral, redona, enrevoltada d'ullastres
que dóna una gran bellesa al Iloc. Na
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Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Towcie72—Igtiwzia
C/. Major, 79

ectit Tel. 971 66 09 45
(Llucmajor)

Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

Temps
passat

"Quintos" del 34
Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La foto d'aquest mes correspon al primer dinar que va-
ren fer plegats els "quintos" del 34. Aleshores tenien 50
anys. Feia vint-i-nou anys que s'havien presentat a "quin-
tes" i per celebrar-ho i tornar-se reunir després de tant de
temps decidiren fer un dinar a Ca's Busso.

El batle Mateu Monserrat hi assisti com a convidat
d'honor, acompanyat per Gabriel Taberner. Cap dels dos,
pet-6, era de la "quinta" del 34.

Aquest dinar es va anar ce-
lebrant durant molts d'anys.
L'organitzador i ànima de la
trobada anual era n'Antoni For-
teza (a. Salina), però el temps
no passa en va i les baixes que
no causà cl "frente" les causa-
ren els anys, i aquestes trobades
es varen haver d'arribar a sus-
pendre.

NOTA:

Com podeu veure al retrat
robot hi manca la identificació
d'alguns presents. Tambó és
possible que hi hagi algun nom
equivocat. Us agrairiem que si
algú ens pot informar al respec-
te ho faci cridant al 971 660
190, preferentment de les 21 a
les 23 hores, o deixant avís per
posar-nos en contacte.

Al proper número de revista sortiran els aclariments i
correccions que siguin pertinents.

També volem agrair la gran col.laboració que hem tin-
gut per part dels que ens han informat, especialment per
part de don Gori Rubí i de mestre Damià Tomàs Puigserver
(a. Rosset), que gràcies a la seva bona memòria han iden-
tificat an+ nom i llinatges el 90% dels fotogratiats.



"Quintos" del 34 a Ca 's Russo. (Foto cedida per S. Coll)
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TALLER AUTORIZADO 	
PEDRO NOGUERA

ENSENAT
pew mote" a.m.
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33.- Antoni Torm:is Jaunie (a. Gamba)
34.- Damià Tomàs Ginard (a. Saltet)
35.- Climent Garau (a. Porraguet)
36.- Antoni Company (a. Garbes)
37.- Damii Tomàs (a. Gamba de Son Grau)
38.- Francesc Noguera (a. Carreró)
39.- Miguel Salvà (a. Rata)
40.- Jaume Femenias (de Ca'n Femenies)
41.- Miguel Puig (de Ca'n Puig, a. Eixut)
42.- Miguel Cardell (a. Moro)
43.- Miguel Garau (a. Jonquet)
44.- Miguel Sastre (a. Conquet)
45.- Antoni Fuster (a. Salifier) •

1.- Esteve Tebar (militar, casat amb Na Palmera)
2.- Gabriel Parets (a. Cullera)
3.- Mateu Oliver (a. Frmitet)
4.-
5.-
6.-
7.- Nicolau Taberner (a. Siu let)
8.- Gabriel Gomila (a. Manyo)
9.- Ignasi Garau (des forn de Ca'n Mut)
10.- Gori Rubí (Don Gori)
11.- AnteImo Puig (Randino)
12.- Pedro Catlellas (a. Brassete)
13.- Miguel Salvi (a. Saco)
14.- Antoni Ballester (a. Nirvi)
15.- Mateu Monserrat (a. Barril)
16.- Gabriel Taberner (En Biel Celador)
17.- Andreu Alòs (a. Blanquet)
18.- Sehasti Clar (a. Fogó)
19.- Antoni Vadell (de Son Mut)
20.- Miguel Tomàs (de Son Quartera)
21.- Gabriel Castel] (En Biel des pores)
22.- Damif Tonis (a. Passarell, a. Blanquet)
23.- Joan Salva (a. Sampolí)
24.- Antoni Llompart (a. Bureu)
25.- Antoni Jaunie (a. Monjo)
26.- Miguel Rabassa (a. Pates)
27.- Gori Noguera (a. Ros)
28.- (a. Bess())
29.- Jordi Paniza (a. Monget)
30.- Esteve Barceló (a. Curt)
31.- Miguel Sal \.1'1 (a. Flauta)
32.- SehasWi Ramis (a. Cameta)



ENTREVISTA

KLec...7)Entrevista
Carlos Sugar, divuit anys

curant els nostres fills
Joana Font

Carlos Sugar Bescós, fill de pare
hongares i mare madrilenya, va nei-
xer a Barcelona la segona meitat
d'aquest segle que ara ens deixa.
An va estudiar medicina a la Uni-
versitat Central i una vegada acaba-
da la carrera, vengué a Son Dureta a
fer el MIR des d'on passà directa-
ment a Llucmajor, on exerceix de
pediatre des del 1982, amh la qual
cosa es converteix en el i neige amb
mes antiguitat del centre.

El Doctor Sugar es un clar expo-
nent de metge vocacional, de perso-
na a qui li agrada la seva feina i que,
a mes, la fa ben feta. El seu posat
una mica sorneguer i el seu somriu-
re, que tant tranquilitza els pares dels
seus petits pacients, ens deixen en-
treveure un carücter d' humor subtil i
de fina ironia. Són, pea), la seva pa-
ciencia j , sobretot, la seva gran hu-
manitat els trets més característics
del seu tarannü professional.

- Per què triares pediatria? és
més dificil el diagnòstic pediAtric?

A cinquè de carrera vaig desco-
brir pediatria i vaig pensar: "mira, la
meva salvació!", a mí, que la medi-
cina d'adults no m'acabava d'agra-
dar. La veritat es que la pediatria es
una especialitat molt agradable i
agraída; a vegades te'n dus algun en-
surt, pea) normalment et trobes amb
nins sans i es tracta más de prevenir
que d'altra cosa. Per a mi es mes
cil veure un lactant que una persona
de trenta anys. Es una qüestió d'ex-
periència i de saber quines possibili-
tats hi ha quan un lactant plora i
anar-les descartant.

- Com ha evolucionat la sani-
tat a Llucmajor en aquests da-
rrers divuit anys?

Molt he. Quan vaig venir hi ha-
via cinc mctgcs, dels quills tres pas-

saven consulta a casa seva: els altres
ho feien a l'institut, perà com que
nomás hi havia una consulta, a vega-
des si hi havia molts de pacients,
quan havia d'entrar l'altre metge ens
anàvem al Carrer Nou a acabar de
visitar els pacients que quedaven.

El Centre de Salut ha suposat un
gran avanç i actualment hi ha vuit
metges (comptant els d'Algaida), i a
mes, dos pediatres. En general po-
dem dir que ha millorat molt el ni-
vel! (le sanitat per() també hem de dir
que a conseqiiencia d'això, ha aug-
mentat molt la demanda. Això fa que
hi hagi metges que van sobrecarre-
gats durant el cap de setmana ja que
a flies dels casos greus (que general-
ment es donen dins la població an-
ciana o a causa d'accidents) han de
visitar nins que simplement han co-
mençat a tenir una mica de moc i
clue, perfectament, podrien esperar
lins el dilluns per visitare! pediatre.

- Des de fa uns anys també fas
feina al CEM...

Sí, i es un lloc que està molt he,
perquè la idea principal del CEM es
acostar a la població de Llucmajor
els serveis d'aquells especialistes
que no existeixen en el Centre de Sa-
lut de l' lnsalud. En aquest sentit,
dins especialitats com l'oftalmolo-
gia, traumatologia, radiologia, gas-
troenterologia, otorrinolaringologia,
rehabilitació i fins a vint-i-dues es-
pecialitats mes, el CEM compta amb
excel.lents professionals.

- Què penses quan veus alguns
dels teus primers pacients amb
al.lota o amb un look d'allò més
modern?

Em sembla molt estrany, es una
d'aquelles coses que pensava que
mai les veuria; em passa també que
alguns no els reconec, a vegadcs cm
saluden i no els conec... com passa el
temps!

- Quines són les malalties que
es tracten més habitualment?

En general constipats, otitis, res-
trenyiment. moc. Ahans, quan erem
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petits, ens duicn al metge quan esta-
vem malalts, i ara els hi duim quan
estan sans, per veure com fer-ho per
no estar malalts. A part (1' això, hi ha
malalties com la rosa que fa anys
que no es yawn.

- I pel que fa a brots de malal-
ties especialment virulentes?

En aquest cas, el más important
que ens hem trobat es algun cas de
meningitis (a vegades només una
simple sospita), i això sol passar
molt de tant en tant. llavors es crea
una alarma social que, ja està be que
hi sigui, però que a vegades surt una
mica de Hoc, però be... supès que es
normal.

- Són exagerades les mares
Ilucmajorers and) les malalties
dels seus fills? ho són niés ara o
abans?

Són fantastiques; són normals,
com totes les mares, pateixen pels
seus fills i no cree que pels metges
siguin mares pesades; hi ha lloes pit-
jors, aquí són equànimes i entenen
el que se'ls diu. A mes, quan hi ha
confiança es más fàcil no receptar, i
es que a vegades les mares no se'n
van tranquiles si no es amb una re-
cepta a la I1A

- La teva paternitat t'ha
a l'hora de donar consells?

A nivell personal, la paternitat es
una experiència fantastica, i a nivell
professional m'ha fet mes tolerant,
sobretot quan els pares estan real-
ment preocupats, i mes flexible a
l'hora de donar consells i normes a
les famílies.

- Guardes alguna anècdota
d'aquests anys que portes aqui?

Sí, i tant!, i la majoria tenen a
veure amb l'idioma. Al principi,
quan les mares em deien que cis seus
fills no tenien talent, jo pensava que
els creien beneits i, es clar, no podia
ser que aquí tothom es preocupàs
tant per la demostració del grau d'in-
tel.ligencia en nins tant petits, o sigui
que vaig demanar què era això de la
talent i va resultar que era que no
menjaven!. Al principi de la mewl
arribada jo tenia decidit parlar ca-
tala, però no me'n vaig sorti r: record
un altre cas en que havia d'anar a un
bar a recollir una clau que m'hi ha-
vien deixat i arrib, me'n vaig al tas-
ser L amh molt bona voluntat deman
"si us plau, em vol donar la clau?" i
la mestressa em va servir un Lac-
cao!... jo me'l vaig beure i acte se-

guit vaig dir "por favor, nie da la lla-
ve?"

- I finalment, tens alguna reco-
manació que pugui ser útil per a
les mares davant aquest brot de
grip que diuen que arribarii tan
fort?

El millor que es pot fer es evitar
cl contacte amb griposos i vacunar
els nins asmatics o de rise i no sub-
ministrar mai un antibiètic per prò-
pia iniciativa. Davant un refredat, la
millor conducta a seguir es anar al
pediatre perquè confirmi que no hi
ha cap otitis, bronquitis o alguna co-
sa semblant i llavors, en tot cas, apli-
car mesures de manteniment com la
neteja de secrecions, haverades, in-
gestió de líquids i pendre alguns me-
dicaments que no curen però que
ajuden a sofrir menys (xarops per a
Ia tossina, antitèrmics, etc.).

Per acabar, un doble agraïment:
el de la revista, per la disponihilitat
que demostra a Phora de concedir-
nos l'entrevista (a una hora intem-
pestiva i sense dinar); i el de marc
que sempre ha trobat en ell una opi-
nió amiga i professional davan qual-
sevol dubte sobre la salut dels fills.
•



OPINIÓ

,`,„...Quaderns de
Fum Major

Entre comerciants i poetes
Miguel Cardell
Fotos: C. Julia

- No crec que et facin descompte,
si vas a segons quins comerços de per
plaça, amb el rehumbori que s'ha ar-
mat amb el teu article dels altaveus i
el Pare Noel...

Elvira Clar, des de la hellesa
esplendida, madura, serena dels seus
quaranta anys alça les celles amb iro-
n ia mentre agita l'Index admonitori
que t'apunta per damunt el marbre
blanc de la Lath de Colon. Tu t'aca-
bes de llevar els auriculars per on es-
coltaves la veu del poeta Jaume Po-
mar, enregistrada al CD El poeta ¡la

t‘> ciutat, que et parlava de la seva rela-
ció dura amb Mallorca: Mare dels
bords, clefs esgarrats, madona/ Molt
mal plantada, soscavat solar/ Per
subterranis rius d'ambicions/ I mes-
quineses sòrdides, oratges./ Pot ser
Ia teva, aquesta terra bona? Bé l'has
tastada i en diu.v els sabors./ Qui
conetiv millor te l'arrabassi/ Dels cinc
sentits, del cap, del moll del ossos...
Retornat a l'atmosfera ressonant, ple-
na d'ecos, del café, escoltes com
l'amiga et compta una nova versió
(Puns fets que ja t'han arri hat.

-Mira- contestaras, després- tota
aquesta agitació de gent emprenyada
per les critiques que abocava, extre-
mades en la veu d'un personatgc més
o menys fictici, m'interessen; però
cm deixen una mica indiferent. Fixa't
que, d'acord amb les versions que
hem anat arreplegant, hi havia postu-
res molt diverses sobre el tema, per
tant no podem fer generalitzacions, i
aquells que anaven mes ensafranats
sán els qui no solen llegir la revista i
menys encara aquesta secció. No ho
die perquè no sien igualment respec-
tades, tothom té tot cl dret del món
de Ilegir o no qualsevol cosa; pea) tot
plegat no em deixa de semblar una
combinació del veil principi de en
parlar de nui no rie amb una manca
d'hitbit de distanciament lector i fins i
tot de convivencia en un Ambit real-

ment democrAtic, allô de no saber que
una cosa és criticar-te i una altra anar
en contra teu.

M'explicaré. Em sembla ben na-
tural que a un comerciant de Plaça
emprenyi que un personatge meu di-
gui que anirà a comprar a uns grans
magatzems, i també m'ho sembla que
li sàpiga greu que, una vegada que
s'organitzen per dur a terme un acti-
vitat coordinada i participativa,
aquesta resulti criticada. Pot ser, en
aquest sentit, hauria d' haver co-
mençat emetent una qualificació po-
sitiva d'un let que és, en principi, un
indici efectivament positiu; pea)
aquest servidor només Cs una perso-
na, i la veritat és que trob cansat, tant
per jo com pels habituals lectors que
té aquest espai escrit, repetir i repetir
un grapat d'arguments, un dels quals
es precisament la necessitat flagrant
que ens afecta de major consciencia
cívica participativa. Són coses que es
donen per descomptades.

Ara, apreciar la necessitat i la con-
veniencia d'una acció corporativa i un
pensament tués comunitari per part de

Ia nostra societal, no vol dir que hagi
d'agradar ni aplaudir-se per força el
que en resulta quan s'estrena el camí.
I, a aquest servidor, la moda universal
dels altaveus sempre li ha semi-Alit un
símptoma negatiu i molest del món
d'avui, tant com el parenoelisme li re-
sulta un bony innecessari d'acultura-
ció, d'obediència cega a unes modes i
imposicions de mentalitat que res de
ho no ens aporten ni satisfan cap ne-
cessitat real, una horterada cutre de
cap a peus, vaja. En democràcia, qui
vol fer una activitat pública o d'abast
comunitari, ha de saber que el seu
dret de fer-la arrela al iu mateix que el
meu de criticar-la. I si no li agrada,
que contraataqui, que exposi els seus
arguments, que pensi i expliqui.

Que els comerciants s'associïn per
fer valer els seus interessos i de pas
donar el que ells troben marxa a la vi-
la, ja era necessari, i això quedava hen
implicit al meu text: si han empres cl
canil tard i amb el que jo trob manca
d'imaginació, idô que hi farem: que
hi perseverin i millorin. Ells sabran el
que els convé, com jo sé allb que
m'agrada i allô que cm molesta, i ho
repens abans d'escrime, i proem tor-
nar-ho a repensar mentre escric, i ho
torn a procurar quan me'n parlen.

Pea) que no em contin que han in-
vertit vuit o deu bitllets en la festa
com argument justificador. Vaja si és
bo que els empresaris prenguin cons-
ciencia de la relació de la seva pros-
peritat amb la vida del poble, ningú
no ho gosarà negar. Per?) a veure,
d'aquella inversió, quin percentatge
era això, una inversió que esperava
fruitar en legítims beneficis i quin una
aportació desinteressada al millora-
ment comunal. No es pot destriar tan
a les clares, ja ho sé, però suposem
que mig i mig. Bé, si aquest servidor
dedicava el temps i l'esforç que dedi-
ca a aquest escrit a al tres escrits pro-
fessionals d'aquests que cobra, per-
que posat a parlar-ne vull recordar
que escriure es el meu ()rid, ingressa-
ria cada mes i pel cap baixel doble del



que cada comerciant va despendre
arbres, paresnoels i altaveus (i que
consti que n' hi ha més d'un i d'una
que hi dedica prou més esforços, a la
revista). Si la hutxaca ens justifica,
aquesta seria la meva justificació, tot
i que, en el meu cas, confessaré ober-
lament que iene una causa que a mi ja
em compensa ciel deficit econòmic:
Escric perquê, hi ha alguna mentida
que vull deixar a descobert, algun Jet
sabre el qual desig cridar l'atenció, i
Ia meva preocupació és aconseguir
que m'escoltin, per dir-ho en parau-
les d'Orwell, qui va alegir, pera no
podria realitatr la tasca d'escriure...
ni tan sols un llarg article de revista,

si no fos també una experiência li-
teraria. En el meu cas, això últim no-
més tenclria validesa com a desig que
es ctnupleix molt limitadament, com
a secret subjectiu; peró tal vegada es
pot completar win) la ineva inevita-
ble consciencia de II ucmajorer, de
persona clue viu aquí, per pròpia elec-
ció; a WI pohle que és també l'esce-
nari de les meves primeres passes al
món, un escenari privilegiat i dur de
la memoria taut com el Iloc on em to-
ca provar d'aplicar localment un pen-
sament que vull global i planetari.

El vira Clar pegava glopets del

seu palo amb si lá i ja no provava
d'interrompre el que havia esdevin-
gut un monòleg abrandat, que conti-
nuava encara: - Crec que t' he demos-
trat que tant des d'un punt de vista
capitalista, el del client II iure de com-
prar o no segons com li sembli un ser-
vici, com des del punt de vista cívic,
el ciel ciutadà Ilucmajorer que exer-
ceix el dret dc dir la seva d'allè que
passa públicament, tenia tot el dret
del mán en parlar d'aquest tema, i si
he aconseguit ler pensar una mica, ja

em va he, perquè a la llarga és d'això
que es tracta. Si he aixecat irracionals
emprenyos, idó pinyol.

Ara, que segueixin fent coses els
comerciants, mirant de prendre posi-
cions i d'ençatar iniciatives comparti-
des, que es convencin que un poble
habitable, atractiu, amb vida, es bo
per ells. Amb això tenen niés raó que
un sant, tant com a comerciants coin a
ciutadans, que també ho són.

Per exemple, si aquest poble tenia
una major i millor oferta cultural,
això en milloraria la imatge, i potser
duria més visitants, o si el nostre ur-
banisme apuntava a destacar els atrac-
tius del conjure del poble, la dimensió
humana que encara conserva malgrat
Ines d'una putada suburbia' de pisos,
pot ser això també acabaria millorant
la nostra vida comercial tant com la
resta. Mirait, per posar un cas ínfim,
per6 cert i definidor, la manxeta que
hi ha devora el Convent: enguany es
compleixen tres segles de la seva
construcció, com ho assenyalen l'any
datat a la pica i la kipicla que, es-
quinçada, hi ha al cantó, això seria
una bona ocasió per mirar d'arreglar
el seu estat d' abandó lamentable,
mentre la de les cisternes majors con-
tinua degradant-se, víctima col.lateral
dc les obres del palau dels vell. Per no
parlar de details Coln aquesta cutrada
de fanals del tercer món que posa
l'Ajuntament obstaculitzant les ace-
res, i comparar-los amb Ares molts
més harmònics amb l'entorn arqui-
tectònic que instalien nombrosos mu-
nicipis teòricament Ines pobres que el
nostre. I un milió d'etceteres a dispo-
sició ciel públic. No sé si m'explic.

***

Encara et diré rués. Posa que al-

gú penja un cartel] o rètol a la via pú-
blica o tira clins ca meva, com clins

tantes altres cases del poble, un pas-
quí com aquest que acah de trohar
dins la finestra, el' un comerç -de
Plaça precisament- que es proclama
el meu comerç amic i , malgrat la seva
marca en cata4 escriu tot el prospec-
te en castel lá. Jo no I' aniré a obligar
que ho faci d'una altra manera; però
no deixaré de pensar i de chi - clue no
deu ser tan amic meu quan no es Fen
la molestia de convidar-me en cl meu
idioma, quan contrihueix a la desapa-
rició de la vida pública d'un dels prin-
cipals trets específics del patrimoni
cultural del meu país, quan va així en
contra cle la voluntat clemocrtica-
ment expressada de mil maneres per
totes les institucions aquestes illes. I
si tenc una alternativa millor, d'anar a
una botiga que em tengui més en
compte, ben curt i incoherent seria si
no l'aprofitts. I tenc tot el dret a dir-
ho, ja clue pari d'un paper de ch rut si
pública.

I el mateix puc dir de la multina-
cional clue anuncia gasoil en alemany
pea) no en inallorquí: Ein teniu per
menys.que un estranger al meu país?
Bd, si no tenc més orgues clue passar
fred, seré client vostre, i protestare;
però si apareix una alternativa, a rués
de protestar com a ciutackt, adéu ma-
teu corn a client. 0 ic.iciest Club de
Jazz que ha ()her( a un bar de carrete-
ra devora la vila, i s'anuncia en cas-
tel4 alemany i angles, mira que a mi
m'agrada el jazz, i en aquest sentit
podria glosar la novetat com signifi-
cativa clins la petita história local;
pet-6 si hi conviden tothom menys jo,
que he de suposar, gulls, no cm volen?
Per no parlar ciel nou establiment de
nom alemany, que aferra als produc-
tes germànics etiquetes de paper en
castel là, però no en catiili'i; o del Cor-
te Inglés, ja que l'altre dia vaig usar-
lo coin a recurs literati, que té com a
política que els seus dependents co-
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massa paret seca, diu Elvira.
- Ara, el més interessant és llegir

això devora les notícies que diuen que
l'index d'accidents s'ha disparat per-
què hi ha massa poca carretera pels
cotxes que tenim, o hauríem de dir
que massa cotxes pel territori que dis-
posam, tot recordant que tenim cl
pressumpte luxe que ens toquin a Ma-
llorca més vehicles per cap que a No-
va York...

- I les grans marques de lloguer
continuen expandint els seus pares
móbil s.

- I tota la maquinaria propagan-
dística del negoci del motor i la ben-
zina donant canya publicitaria de to-
tes les maneres possibles.

- Hi haura leina per equilibrar tot
això amb una bona oferta de transport
públic.

- Equilibrar, equilibrar, tanca el
tema, rotund, Rafel Mates, hem
d'equilibrar la manca d'aigua, que en-
guany clue no plou torna a guaitar; i
hem d'equilibrar l'exces de ferns, fins
i tot la llenya per cremar hem d'im-
portar d'Ucraïna (de devers Txerno-
bil?)... I si el problema real resulta
que només és una qüestió de capacitat
del territori? I si resulta que ja no n'hi
cabem més, a la Roqueta?

***

evitables) i els amics arrabassaran al
cronista amateur la promesa de contar
Ia història del sole que ara s'obri fins
devora ca seva al Carrer del Convent.

En arribar a casa, poses al repro-

ductor el Ccl Roda, Homenatge a
Miguel Marti i Pol, que aplega les
canons que s'han fet sobre els seus
poemes. Hi escoltes, en la veu de Jo-
sep Maria Flotats que s'aixeca des
de la próxima calidesa de la confessió
fins al crit de la proclama: De res a
p0C, j sempre amb vent de cara./quin
llarg calm' d'angoi.va i de silencis./ 1
som on som; niés val saber-ho i dir-
ho/ i assentar els pens a terra i pro-
clamar-nos/ hereus d'un temps de
dubtes i renuncies/ Tenim a penes/
el que tenim i prou: l'espai d'histbria/
concreta que ens pertoca i un ',Innis-
cul/ territori per viure-la. Posem-nos/
dempeus altra vegada i que se senti/
ia veu de tots solemnement i clara./
Cridem qui som i que tothom ho es-
colti./ I, en acabat, que cadascii es
vesteixi/ com bonament ii plagui, i via
fora/ que tot està per fer i tot és pos-
sible.

***

mencin totes les converses en cas-
tellà? t' imagines la que armarien els
denunciadors d' mposicions catala-
nistes, si algú planteja una disposició
simètrica? els qui creuen que la nostra
llengua és un invent que hem fet no-
més per tocar-los els seus sagrats da-
llons? te'n recordes de la que armaren
quan l'Ajuntament de Petra va exigir
les factures que havia de pagar en ca-
tala?

O preferiries que et comas que fa
més de deu i segurament de quinze
anys que em vaig fer substituir el Mi-
guel del registre civil pel meu Miguel,
i encara tenc problemes constants ais
meus papers i als del meu fill?

- Deus tenir clar que pintes un pa-
norama catastraic. Supôs que deus
haver Ilegit el comunicat d'Obra Cul-
tural Balear demanant al Govern que
exigeixi un nivell adequat de conei-
xement del català a les seves convo-
catòries laborals. -Elvira, vella ami-
ga, sap quan ha de punyir els temes
sensibles i quan convé escampar una
mica el joc.

- Que m' ha de semblar, que ja
passa d hora. I que exigeix in l'ús pre-
ferent de la nostra Ilengua en els con-
tactes amb el públic a totes les em-fr4 preses contratades o subcontratades o
com es digui. Si no actuen aviat i de-
cididament en aquest sentit, deslegiti-
maran tot quan han promès en termes
de defensa del nostre tan malmenat
idioma. Que hi ha mes normal,  d'altra
banda? A qui sorprendria que s'exi-
geixi angles per tractar amb guiris,
qui protesta de tots els anuncis labo-
rals que, avui, requereixin alemany?
O és clue eis mallorquins de sempre,
els catalanoparlants, som més beneits
que els altres?

- I tanmateix, els quatre irredents,
els ultranacionalistes espanyols i els
goril.les de la intolerancia, els acusa-
ran d'imposicions i de catalan para
coger una escoba tant si ho fan com si
no ho fan.

***

Deixau-ho anar, que encara aca-

bareu més emprenyats del que es pru-
dent -Ralei Mates posa damunt la tau-
la un te fumejant i la seva vella mi-
i tancia d'escandalitzat ecologista- al

manco el nou govern sembla que
aposta per arreglar la carretera vella
de Ciutat i eis punts més negres de Sa
Calobreta, enlloc de devorar territori
amb autopistes gegantines o desdo-
blaments de mal menor...

- Sempre i quan no es carreguin

Conversareu encara de mes co-

ses, de la bona postal de fires que pu-
blica Maties Garcies al número 108
de la revista El Mirall, on es parla
també del trinxeter Ordines, i de les
síquies que creixen pel poble, de la
via que feren a asfaltar Bisbe Taixa-
quet mentre el Carrer des Vail seguia
convertit en una pista de fang, pols i
sotrots (o a un varen ter massa via o a
l'altre els han pute at amb molèsties

Elvira Clar aixeca els tills del pa-

per: -Més branca havies d'haver do-
nat, tu ara imagina't que a la feina et
fessin posar un gorret d'aquells ver-
meils amb borla, tan ianqui, i tan
simpatic, com a les caixeres de les
grans superficies, si no s'ho posen de
gust, que encara seria mes patètic. Si
es que jo voltava cantó cada vegada
que el veia perquè no em sortis a ca-
mí, es puta parenoel dels dallons. •
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Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta s,anitària

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14- Tels.: 66 00 53 - 689/17 05 70
Llucmajor

covvFes,

jocs ecliAccAfitAs,

kvItAtevtiLAI crofickt_A

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

PERRUQUERIA

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

Com anam
de cultura Ilucmajorera

Triau una de les opcions (a, b, c, d)

1.- En certa ocasió, en el cine de Cas Coix, uns jo-
vençans que anaven de herbes tiraren coses emparant-se
Cu l'obscuritat. El pianista que acompanyava la sessió,
indignat, va dcmanar a crits que encenguessin el llum
"Nain& tiraven objectes" Quins objectes eren?

a) pedres
h) patates
c) pedaços bruts
d) cebes

2.- La costa Ilucmajorera te aquests caps geogràfics:
a) Cap Blanc, cap Roig, cap de la Regana, cap En-

derrocat.
h) Cap Blanc, cap Negre, cap de la Regana, cap En-

derrocat.
c) Cap Blanc, cap de S'Estalella, cap de la Regana,

cap Enderrocat.
d) Cap Blanc, cap de s'Aguila, cap decaia Pi, cap de

1,1 ucamet.

3.- Han estai halles de Llucmajor durant l'etapa final
del franquisme:

a) Mateu Monserrat Pastor, Andreu Martín Burgue-
rit, Gabriel Ramon Julit.

h) Matai Monserrat Calafat, Andreu Martín Bur-
guera, Gabriel Ramon

c) Miguel Clar Lladó, Aiìtoni Zanoguera Ruhr, Joan
Monserrat Mascaró.

d) Maten Monserrat Calafat, Gabriel Ramon Julià,
Antoni Zanoguera Ruhr.

4.- L'introductor de la televisió a Llucmajor va ser:
a) Pere Sastre Obrador, de Son Gall
h) Tom.ts Thoms, de Cas Coix
c) Joan Antich
d) Antoni Munar, de Can Pola

5.- La línia de tren Palma-Santanyí, amb estació a
Llucmajor, va començar a runcionar l'any:

a) 1916
h) 1900
c) 1960
d) 1930

Solucions a les pagines del passatemps •



CULTURA

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

(XXXI) Projecte d'execució d'una
escola pública a la vila (1852)

El nivell d'ensenyament públic era
deplorable per l'absentisme dels alum-
nes que pertocava escolaritzar i l'Ajun-
tament no tenia en compte el problema
i les necessitats formatives dels alum-
nes. El novembre de 1852 la nostra
Corporació Municipal es dirigí a la Co-
missió Provincial d'Instrucció i es ne-
gava acceptar una altra escola elemental
de nins i argumentava el seguem: En
este pueblo en razón de que abunda de
muchos pobres de solemnidad y estos
no tienen por costumbre dirigir sus hi-
jos a la escuela, sí a las labores del
campo y los niiios que ocupan la escue-
la son tan sólo los señores y los de la
clase acomodada. D'aquell mateix any
era, no obstant això, l'interessant pro-
jecte d'una escola pública com mani-
festa el document inscrit a conti timid&

Plan de condiciones á que deberá
sujetarse el empresario de la obra que
debe ejecutarse para disponer con co-
modidad, solidez y decencia la Escuela
pública de la villa de Llummayor.

la.- Seran de cargo del empresario
todos los materiales pertenecientes tan-
to al ramo de albañiles como al de car-
pinteria con todo el hierro que sea ne-
cesario para las puertas y demas que se
esponen a continuacion.

T.- Debera rebajarse la grada y el
apoyo que esciste en dicha escuela has-
ta cl nivel del piso como tambien guitar
los biombos de tabiques que se hallan a
mano derecha es hizquierda entrando
en la abitacion y estraer todos los es-
combros que resulten de esta obra y
conducirlos al parage que señale el
Ayuntamiento.

3'.- Se construyran para asegurar
con toda solidez la hoveda de la espre-
sada escuela tres pilares con sus adaza-
das en la parte interior de cada una de
las paredes longitudinales sentados so-
bre terreno firme y con mezcla de cal y
arena de la mejor calidad siendo la pri-
mera piedra de su base una cuadrada de
tres y cuatro de pedreny de gras de Rey
sentada de plano y sobre esta y de la
misma calidad y espesor se levantarán
dichos pilares de tres palmos colocados
de canto y sentados en mezcla sola has-
ta el piso y con el hierro correspondien-
te todo lo restante hasta la altura de los
arranques de los tres arcos que deben
construyrse sobre dichos pi lares de la

misma clase de piedra colocada de can-
to y sentada del modo indicado cuyos
arcos en el centro de la clave deberán
tener dos palmos y tres cuartos desde
intrados hasta el trasdos de dicha clave.

4".- Sc abriran tres ventanas en la
pared interior y en el teatro de los lune-
tas de la boveda de siete palmos de alto
y cinco de ancho construyendo en don-
de sean necesaias jambas y dinteles de
piedra marés de grux de Rey sentado de
plano y del espesor que tiene la pared
en donde deben abrirse las espresadas
ventanas.

5", Se construyrá de argamasa has-
ta unirse con el del centro la parte del
piso que ocupan en el dia la grada y el
poyo que deben rebajarse segun la con-
dicion segunda ó cualquiera otra falta
que hubiese hasta quedar el piso com

-pletamente arreglado.
Será obligacion del empresario

jahazzar ó revocar la tapia del corral y
abrir dos ventanas de tres pal mos de luz
para la ventilacion cuyas ventanas de-
berán tener en sus jambas y dinteles to-
da solidez necesaria y construyr un ar-
mario de cuatro palmos de altura con
tres de latitud y á la altura sobre el piso
de la plataforma de cuatro palillos y
medio dividiendo la altura por mitad
con un tablado de madera y su corres-
pondiente puerta en la parte interior de
la pared de la calle.

7", Los pilares y arcos antedichos
deberán enlucirse al estilo del país de la
clase llamada embetumat como tambien
cerrar segun las reglas del arte todas las
grietas de la boveda y enlucir todas las
paredes de la escuela por la parte inte-
rior.

8".- Sera cargo del empresario cons-
truir doce bancos ó cuerpo de carpinte-
ria de madera de tablon vulgo Rim' de
diez y seis palmos de longitud, una pla-
taforma para el maestro de diez y seis
palmos de longitud, onze de latitud y
uno de altura; una mesa para id de seis
palmos y medio de longitud y cuatro y
medio de latitud con su correspondien-
te cajon cerradura y llave; otra mesa pa-
ra el Ayudante de cinco palmos de lon-
gitud y seis y medio de latitud tambien
con su cajon cerradura y llave; tres si-
llas de alamo blanco con su asiento de
enea, puertas percianas y vidrieras pa-
ra cada una de las tres ventanas grandes
que deben construirse en dicha escuela
y puertas para las dos pequeñas, otra
puerta para el portal del corral de la es-
presada escuela de cuatro palmos con
diez, con su cerrojo vulgo forreat de
hierro de mayor tamaño cuatro perchas
largas con sus estacas para colgar go-

rros, capotes y demas de los alumnos,
cuatro pizarras grandes barnizadas
veinte ídem pequeñas tambien barniza-
das y mas barnizar las veinte y ocho pe-
queñas y una grande que escisten; todos
los muebles de carpinteria antedichos
eceptuando las sil las seran de la misma
madera arriba espresada par los doce
bancos y del espesor 6 grueso, altura,
latitud y construccion que lo son los
muebles de la misma clase de la escue-
la normal de Palma debiendo tener ocho
de dichos bancos un cajun en cada uno
de sus estremos de la dimension que se-
ñalará el maestro de dicha escuela y en
dos de los cuatro restantes poner un te-
legrafo para sostener los pizarrines.

9".- Tanto en los materiales del ra-
mo de albafideria como en los de car-
pinteria deberan ser de buena calidad y
en la construccion de todo lo antedicho
no podran separarse de las buenas re-
glas del arte.

0".- Todo el hierro que sea necesa-
rio para la herramienta de las puertas,
persianas, vidrieras, bancos y demas se-
ra cargo del mismo empresario.

Condiciones económicas

l'.- En el termino de cuatro meses
debera estar terminada la obra.

T. - La cantidad total en que quede
rematada cuyo remate no tendra efecto
hasta despues de haber merecido la
aprobacion del M. Ylls. Sro. Goberna-
dor de esta Provincia se dividirá en tres
partes, la primera será entregada al em-
presario el dia ultimo del mes de Mar-
zo, la segunda cl dia ultimo del nies de
Junio y la restante y ultima, el dia ulti-
mo del nies de Agosto todo del corrien-
te afio.

3".- Terminada que sea la obra sera
examinada detenidamente por la perso-
na facultativa que nombre al efecto el
Ayuntamiento y hallandolo todo con-
forme á condiciones sera recibida al
empresario.

4".- Y ultima el empresario antes de
recibir la cantidad de la tercera parte in-
dicada debera prestar una fianza á salis-
faccion del Ayuntamiento. Llummayor
veinte y cuatro de Enero mil ochocien-
tos cincuenta y dos.

Vt°. Bn°. El Presidente Pedro Odon
Mut Alde. (rubricado) P.M.D. Ayunt°.
Bartolome Sal vá y Mut Srio (rubricado)

AMLL, SM. •



CENTRE OPTIC
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C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

Cuina
Tradicional

Antònia M. Bonet

- Treure arrossos a taula es apostar a guanyador;
diluent troharem qualcú a qui no li agradin. L'arròs admet
totes les combinacions de sabors possibles: aliat de les ver-

(lures, peixos, ans i tot altre ingredient, tant si és brou6s,

sec o Iletós, sempre es rebut amb delit i aprovació.

Arròs negre

Enguany els calamars són escassos (greu disgust per al
pescador amateur) i de ret roc, per a la seva família i amics;
no obstant qualctin s'enganxa a "sa potent" i és el moment
d'aprofitar-lo per fer-ne un arròs negre.

500 grs. de calamars i les tintes
7 carxofes tendres

1 pebre verd, una ceha, una tomi'ltiga
IdI. d'oli croliva
21. d'aigua
2 tassetes d'arròs
sal

Ben nets els calamars es tallen a trossos tots iguals i es
reserven les tintes dms una escudella. En una cassola es
saltegen Ileugerament les carxofes (únicament la part més
tendra, eliminant-ne les fulles exteriors). Es treuen i es re-
serven.

Dins el mateix oli es fregeixen a foe molt suau totes les
altres verdures i els calamars que teníem preparats. S'afe-
geix 1/4 de litre d'aigua i es deixa hullir 15 minuts; trans-
corregut aquest temps es mesura el brou i s'afegeix l'aigua
suficient per completar els dos litres.

Quan el foe comença l'ebullició se'n treu un cullerot
per escaldar i diluir la tinta, aquesta colada, s'incorpora a la
cassola. Continuam amh 'arròs, la sal i les carxofes. Es fa
coure 9 minuts, s'apaga el foe i reposari'.t tapat 10 minuts.
S'ha de servir immediatament.

Arreos de gerret i col-i-flor

Per a 4 persones:

500 grs. dc gerret d'art fresquíssim
16 brots de col-i-flor
6 grells i 1 tomàtiga madura i pelada, desproveïda de fla-
vors.
2 nyores i 2 alls
1 dl. croli d'oliva
1 1/2 1. d'aigua
2 tassetes ci' arrOs
1 manadet de julivert
sal i I cullaradeta de "totes espícies" (nou moscada, clau i
canyella a parts iguals)

Posam el peix a bullir amb l'aigua i la sal; l'hem de dei-

xar sobre el foc fins que es desfaci. El passam pel colador
i reservam el brou dins una greixonera. Encalentim l'oli
dins una paella, hi fregim els alls i la polpa de les nyores
que, prèviament hem d'haver remullat unes hores. Traiem
i picam clins el morter junt al julivert i ho reservam. Fregim
lentament dins el mateix oli els grells i la tomtiga trinxats

per afegir al brou reservat, aleshores posarem la greixone-
ra al foc i tan bon punt arrenqui el hull incorporarem
l'arròs, la picada del morter i els bruts de col-i-flor.

En estar cuit afegirem Ics espícies i el durem a taula
clins la mateixa cassola. •
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Les obres dels carrers sempre són motiu de molèsties,
pet-6 per tenir les coses millor s'han d'arreglar i això es cl
que pretén fer l'Ajuntament.

Hi ha coses que la gent no acaba d'entendre, com per
exemple, per quê a la confluência dels carrers Bandera-Sant
Miguel fa setmanes que hi ha una planxa de ferro que pro-
voca el malestar dels veïns quan els cotxes hi passen pel da-
mum, cosa que també passa al cantó dels carrers Vall-Mari-
na.

Esperem que, malgrat les molèsties, les obres es facin
bé, i no siguin coin les que ens varen fer en temps del batle
Ramon, que s'hagueren d'arreglar en temps del batte M.
Clar, i consistiren en la substitució d'una peça d'unió de les
sortides d'aigües netes. No sabem si l'errada fou dels polí-
tics o dels tècnics, aleshores "mig tècnics" de la casa. Les
conseqüències foren que la recepció per part de l'Ajunta-
ment sense que estassin en les condicions adequades, ens
costa una milionada i tornar a obrir tot el poble.

- El falconet, des de la seva talaia de la torre de s'Esta-
lel la, ha sentit comentar per s'Estanyol, cosa referent a una
instancia del Conseller de Treball i Benestar Social del Go-
vern, Eberhard Grosske, que adrega al batle de Llucmajor,

Lluc Tomas, i a la delegació del Govern de
les Illes Balears (Catalina Cirer), per• tal
que posin ordre i que facin complir les
sentències que hi ha dictades per diferents
estaments en defensa dels drets d'alguns
socis i en contra de l'actual directiva.

El mussolet pensa que si el poder execu-
tiu per fer complir aquestes resolucions no

està en mans del Govern balear i són les dues autoritats es-
mentades les que han de posar ordre: a bon sant s'encoma-
na el Sr. Grosske!

Això va per llarg. La cosa dependra mês de les elec-
cions de març a l'Estat o del 2003 a Llucinajor si es donAs el
cas que a les Balears i al poble governassin partits que en
aquest tema pensassin el mateix.

- Aquestes festes de Sant Antoni han estat niés sonades
que les dels altres anys. L'associació LLAC, amb l'ajuda de
l'Ajuntament, s'ha encarregat  d'organitzar-ics. Enhorabona.

Festa i sarau a s'Arraval el dissabte i les Beneïdes el diu-
menge. Si hé les beneïdes encara no es poden comparar
amb les d'altres pobles que tenen una llarga tradició ininte-
rrompuda, foren una novetat i mogueren el pohle, cosa que
no es fàcil.

De carrosses n'hi hagué de regulars, de bones i de mi-
llors, i la caracterització dels participants fou adequada. Si
se n'hagués fet una pel.lícula n'hi hauria que haguessin es-
tat nominats per un premi "Goya" com es el cas del regidor
Sebastià Artigues, que Ilufa un vestit de pagès així com to-
ca, si be és ver que no li haguessin donat ja que possible-
ment, a causa del canvi d'hàbit, niés leina burocrAtica,
menys foravila; mes sou, més sopars, niés edat, menys exer-
cici... Totes aquestes circumstancies plegades han l'et que
hagi posat panxó. El vestit li era petit. L'any que ve, pel
Corpus -com era tradició- en haver de treure el vestit nou,
convé que se'l lac i niés gros i amb eixamples, per si de cas.

- Berbes a banda, l'actuació de moites entitats locals i de
les diferents escoles del poble feren que la festa l'os molt

i creiem que és necessari fer especial menció a  en Se-
hastii a en Lluc, que amb la seva participació activa a la
beneïda, haixant a plaça en Iloc de veure el hou des de la
llotja, han marcat les diferències, almanco de formes, entre
uns governants i els altres.

El passat mes de gener, la regidora de Cultura, a una en-
trevista que li va fer la TV local, contesta a una pregunta re-
ferent a les inquietuds ciutadanes per un Casal de. Joventud,

a penya
/des falcó
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EXCEL.LENIISSIM AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Ens plau aceinpanyar a aquest cscait les fumes d'adhesió a una iniciativa plural de la
ciutadania del tiostrc joble instant al nostre Ajuntament erigir un CASAL DE JOVENTUT.

Es La continv .eió del suggcriment que vos adrevaveln, aleshores com a grups politics - el
passat mes de Marv., a rnb anterioritat al procés electoral - demaaant-vos la fessiu vostra.

Es una propoita qua, al nostre entendre, respon a una necessitai profunda j inajornable i que
es fa evident per a tot:. persona amb alguna sensibilitat pública

Latent= ha de scr un instrument adequat per exercir oportunitats i activitats de millora,
enriquiment i superacte• obert a tots cis joyes. Un mitjá Inmarcitzador, apte per a l'inici d'una
experiència de carkte r tant Indic, com alma, corn de participació ciutadana

Aspeetes que confiam, no sols compararen, sinó que assumireu eficaginent a posar en
manta i consolidar de!. dc l'Ajunbment com aquella Institució que, alhora, compta amb eis mitjans
materials stificiraits i que i ha de ser, l'expressió de la voluntat dc la convivência plural i
respectuosa do tot el pi Ible.

Els grups qty• hem participat  ers aquest procés i que tern Itsmrmit entregar-vos aquesta
quedam a ti vostra disposició, j vos oferina - si ho considerau pertinent - la nostra sincera

voluntat d'ajuda i de c allabaració.

(lire no (cilia notícies que sliagiRS adreçat MITI.) a l'Ajun-
tament per aquest assumpte.

AI passat Plenari del 27 de gener, el Regidor (I' UM.
Tornis Cantallops li va l'er la mateixa pregunta a la que el
Bade contesti explicant la seva política juvenil i sense de-

mentir el que la Regidora de Cultura havia asseverat.
¿,1::.s possible que per qiiestions partidistes tots els joves

Llucinajor ((le 1 3 a lb anys) els vespres dels caps de set-
mana hagin d'estar tirats pc] carrer quan hi ha un clamor po-
pular unànim referent a aquest assumpte. •



tt\ , Esports
Notes columbòfiles. Gener 2000
XXX Exposició Nacional del Colom Missatger

X Exposició Ibèrica
Joan Jaume

Aquests dos actes, tan importants
per al món columbõfil juntament amb
l'Exposició Regional es faran a la
nostra ciutat entre els dies 3 i 6 de fe-
brer del 2000.

I, segurament, molts vos demana-
reu com ha estat possible que Lluc-
major sigui per uns dies el centre de
la columbofilia ibèrica.

La resposta està amb la il.lusió i
l'empenta d'una persona, en Joan Ja-
ner i Andreu, que des del moment en
que fa uns anys va agafar la presiden-
cia del Club Columbe•fil Llucmajorer,
un dels seus objectius fou l'aconse-
guir que a Llucmajor, en el vint-i-cinc
aniversari de l'Exposició Regional
que hi va ten ir lloc el 1975, torna, per
uns moments, ser el cor de la colum-
boalia illenca.

Aquest objectiu no s'ha obtingut
fkilment, sin() que ha estat un fet
després de molts d'esforços i empen-
tes.

Una comissió de socis del Club
han estat els encarregats d'organitzar
i coordinar aquestes activitats a nivell
local però a l'hora de fer feines n'hi
ha hagut d'altres que també hi han
aportat el que han pogut.

Una de les entitats que més a
calaborat es l'Ajuntament de Lluc-
major, que una vegada mes a donat
suport a les nostres iniciatives.

Programa d'actes

Dia 1, dimarts
Recepció de coloms
Dia 2, dimecres
Col.locaciú dels coloms dintre de les
seves gàbies.
Dia 3, dijous
10.00 hores	 Actuació dels jut-
ges
20.00 hores	 Publicació dels re-
sultats

Dia 4, divendres
9,30 hores	 Recepció a l'Ajun-
lament de Llucmajor.
11.00 hores	 Taula rodona amb
els campions Nacionals assistents de
les distintes territorials.
12.30 hores	 Conferencia a cà-
rrec del prestigiós colombèfil belga
Ives Van de Pod.
17.30 hores	 "Balls de Bot"
20.00 hores	 Actuació de la
Banda de Música Municipal. Lliura-
ment de trofeus de l'Exposició Re-
gional.
21.00 hores Torrada Popular a la
Plaça.
Dia 5, dissabte
9.30 hores
	

Excursió a Mana-
cor
13.30 hores
	

"Gran Paella" en el
Colombodromo d'Inca organitzada
per la Federació Balear de Colombo-
filia. A continuació temps lliure amb
dues opcions:
a) esperar els coloms del campionat
d'Espanya per colombodromos des
de Calp i subhasta de 30 coloms per
donació d'una de les minors colònies
de grans fons belga D. Ives Van de
Poel i de 20 coloms del prestigiós co-
lomer de D. Carles Márquez Prats.
b) Visita a Inca.
18.00 hores	 Tornada
21.00 hores	 Sopar de gala. Re-
partiment de Trofeus I Campionat
Nacional i Internacional, Colombo-
dromo d'Inca. XXX Exposició Na-
cional i X ibèrica del Colom Missat-
ger. Campionats nacionals 1999.
Dia 6, diumenge
12.000 Cloenda

Tots aquests actes que tindran hoc
entre els dies 3 i 6 de febrer han estat
organitzats per la Real Federació Es-
panyola, la Federació Portuguesa, la
Federació Balear i el Club Colombè-
fil de Llucmajor, a més hi ha col.la-
borat en gran mesura l'Excel.lentís-

sim Ajuntament de Llucmajor posant
a la disposició de la comissió orga-
nitzadora el casal de Ca s'Hereu, del
carrer de la Fira, a mes d'altres aju-
des.

Altres coses

El Club Columbeifil Llucmajorer,
com a cada any en aquestes dates,
està duent a terme activitats relacio-
nades amb la temporada columbèfila
que començara la segona setmana del
mes de febrer amb la prova de veloci-
tat des de l'illa de Eivissa el 12, dis-
sabte.

La major part dels socis han fet
les corresponents amollades d'entre-
nament amb el Club i ja estan espe-
rant que la temporada de campionats
sigui una realitat.

Pla de curses - Temporada 2000

	12-02-00	 Eivissa

	

19-02-00	 Eivissa

	

26-02-00	 Eivissa

	

04-03-00	 Eivissa-Calp

	

11-03-00	 Eivissa-Calp

	

18-03-00	 Eivissa-Oriola

	

25-03-00	 Eivissa-Calp

	

01-04-00	 Oriola-Baza

	

08-04-00	 Calp

	

14-04-00	 Badajoz

	

15-04-00	 Lorca

	

20-04-00	 Puertollano

	

21-04-00	 Lorca

	

29-04-00	 Baza

Des d'aquestes r)igines volem do-
nar l'enhorabona a en Bernat Bonet
Escales, Campió Nacional de Llarga
Distimcia amb el seu colom 280.075
del 98 que a 1.240 in/in va venir de
Badajoz, que es troba a 853 km, el
mateix dia. •



Gener

Regional Preferent

Espanya, 1 - Independien-
te, 1
Sóller, 2 - Espanya, I
Espanya, 3 - Paguera, 1
S'Horta, O - Espanya,
Espanya, 2 - Montaura, 2

juvenils

Espanya, 1 - Cardessar, 5
Alcúdia, 0 - Espanya, 7
Santanyí, 4 - Espanya,
Espanya, 2 - Algaida, 2

Cadetes

Porto Cristo, 3 - Espanya, 3
Espanya, 5 - Sollerense, 2
Ramon Llull. 3 - Espanya,
2
Olímpic, 3 - Espanya, 1

Infantils

Espanya, 3 - Pollença, 1
J. Sall ista, 5 - Espanya, I
Petra, 3 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Olímpic, 3

Alevins 1"

Espanya, 3 - Porto Cristo, 3
Anil, I - Espanya, 1
Espanya, O - La Victòria,
Mallorca, 8 - Espanya,

Alevins 2"

Espanya. 1 - Atc. Manactw.
3
Son Servera, 3 - Espanya, 1
Petra, 5 - Espanya,
Espanya, O - Viltilranca, 5

Benjamins

Cala d'Or, O - Espanya, 3
Espanya, 3 - Algaida, I
Espanya, 4 - S'Horta, 1

Resultats de futbol

XXX Exposición nacional

OR4,te?:

,/,x de la paloma
mensajera

del 3 al 6 de febrero del 2000

Llucmajor - Mallorca
tittp://personale5.jetesiblaze/oxpollucmajor

e.mail:expollucmajorOletteramet
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A. SASTRE

CI Revolta ,11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

Amb la finalitat de poder prestar els serveis

funeraris sense necessitat que la familia s'hagui

de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com

a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon

de servei permanent: 971 62 01 46, i a Llucmajor

vos atendrà personalment el nostre representant,

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

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

(Llucmajor)

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Gal més Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divcndres (9 a 14)

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

Di vendres horabaixa (1630 a 20h)

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



ESPORTS

II Aniversari
de la Penya

Mallorquinista
de Llucmajor

Catalina Font
Foto: Coloma ,Iulia

El passat 24 de gener, a les 21 h.
va celebrar-se el II aniversari de la
Penya Mallorquinista de Llucmajor,
al bar "Tabú", local social.

assistiren el president del RCE
Mallorca, Sr. Guillem Reynés, el pre-
sident de la Penya de Llucmajor, Joan
Ramon Domínguez acompanyats
d'un nombrós públic d'aficionats pe-
tits i grans i la gran atracció al local
dels tres jugadors mes carismàtics del
RCE Mallorca: Xabier Olaizola, el
defensa Carlos i el porter Germán A.
Burgos, que signaren, per als més jo-
ves, fotografies seves a tort i a dret.

El Sr. Joan R. Domínguez va do-
nar la benvinguda al president del
Club, als jugadors i a l'afició i els va
agrair l'assistència. El president del
Mallorca, Sr. Reynés va afegir que
l'espectacle del futbol es patrimoni
sobretot dels jugadors, amb el seu joc,
i de l'afició que els anima. Finalment
el batle de Llucmajor, Sr. Lluc
Tomas, també va pronunciar unes pa-
raules d'agraïment i va donar el "sus"

per al refresc.
Als jugadors els feren entrega

d'unes plaques com a record així com
també a "Chichi" Soler, que no va po-
der assistir per motius familiars.

"Llucmajor de Pinte en Ample"
va tenir l'oportunitat de conversar
amb els jugadors i això és el que di-
gueren:

- Xabier Olaizola es troba molt a
gust en el Mallorca i ja se sent mig
mallorquí encara que va confessar
que maldament entén una mica el ca-
tala encara no es vol comprometre a
parlar-lo. Va comentar el darrer partit
que s'havia jugat en aquells moments
(Mallorca, 2 - Rayo Vallecano, 1) i
va admetre que els madrilenys els ha-
vien fet patir molt, malgrat el resultat
final. També va afegir que allò que
desitja per al conjunt es no haver de
patir tant als encontres i te esperances

que al final quedin en una posició cò-
moda. De les lesions, no vol ni sentir-
ne a parlar i ens va dir que era "fnolt
supersticiós", i que millor, no tocar
aquest tema.

- Carlos Dominguez va comparar
la situació actual amb la corresponent
de la passada temporada, tot insistint
en el fet que rally passat tot va rodar
minor i lamenta que enguany els re-
sultats no siguin, per ara, tan brillants
com desitjarien. Esta convençut, però,
que la posició que arribaran a aconse-
guir sera entre els sis primers.

- Per acabar, el porter, fins ara
sancionat, Burgos, nomes va declarar
que pentura ja jugaria el proper diu-
menge (30 de gener) contra el
Numancia, si l'entrenador, Vazquez,
ho permetia, i no se sent culpable per
la seva actuació que va motivar la
sanció d'onze partits. •

Infantil femení
BA S

Luís Taboada "Tabo" i Xisco Amengual,
i perquè les coses els surten be, lógica-
ment pci seu treball en equip.

A punt d' acabar aquest escrit co-
mençava la segona volta de la lliga. De la
I a volta quedaren en 3r Hoc, i segons en
"Taho" tenen moltes possibilitats de que-
dar primeres. Dins del grup A són de les
millors, ja que d'onze partits jugats n'han
guanyat nou.

Tenen l'avantatge que On de segon any i a la seva vete-
rania dins la categoria hi sumen moltes ganes de fer les coses
he i un gran esperit de sacrifici. Segur que el conjunt esta
molt preparat i quedarà ben classificat.

Elles sán: Magdalena Vich,. Sonia Muñoz, Neus Llom-
part, Tina Jaume, Laura Adrover, Margalida Martorell, Espe-
rança Cerda, Marta Cerda, Silvia Zapata, Marta Truyols i Isa
Tomas.

Enhorabona i endavant! •

Guillem Oliver
Foto: C.

Les jugadores c:
d' aquest equip estan 0
motivades, s'esforcen i 4
SC superen cada dia més ((‘A ,
perquè estan hen dirigides
pels seus preparadors: Jose	 T LLUG



RENAULT
Agencia RENAUL

MEU JAU -NADAL s.a.
Ronda Migjorn, 123-Tel.: 971 66 01 40 / 971 66 00 41 - LLUCMAJOR

LOCAL

Entre noltros   

Dades extrete del Jutjat de Pau de Llucmajor

Naixements

- Jaume Fu liana Canaves, fill de Pere i Maria Antò-
nia, nasqué el 25-12-99.

- Adolfo Vivancos Daniel, fill de Francisco Adolfo i
Magdalena, nasqué el 22-12-99.

- Juan José Cay Tirado, fill de Juan Antonio i María
Dolores, nasqué el 29-12-99.

- Aixa Romero Zamora, filla de Juan Antonio i Ana
María, nasqué el 15-12-99.

- Alejandro Camacho Garau, fill de Honorio i Mi-
quela Isabel, nasqué el 29 : 12-99.

- Joana Geòrgia Fa' Francisco, filla de Jorge Enrique
i Joana Maria, nasqué el 1-1-00.

Matrimonis

- Benet Llompart Suau i Maria Rosa Salva Obrador,
es casaren el 8-12-99 a l'Església de Ntra.Sra. de Gra-

cia.
- Antonio Piqueras Fernández i María del Mar Por-

cel Garcia, es casaren el 14-1-00 al Jutjat de Pau.
- Pedro Canals Arbona i Silvia Porcel Garcia, es ca-

saren el 14-1-99 al Jutjat de Pau.

Defuncions

- Antònia Sampol Barceló, morí el 7-1-00 als 74 anys.
- Gabriel Martorell Rotger, morí el 10-1-00 als 73 anys.
- Joan Gual But-iota, morí cl 12-1-00 als 82 anys.
- Manuel Crespí Crespí, morí el 18-1-00 als 86 anys.
- Maria Garau Clar, morí el 18-1-00 als 89 anys.
- Hilaria Zarzuelo Encina, morí el 18-1-00 als 85 anys.
- Francisco Gonzalez Carrasco, morí el 21-1-00 als 60
anys.
- Miguel Mora Sbert, morí el 21-1-00 als 89 anys.
- Catalina Batle Sufier, morí el 22-1-00 als 78 anys. •

Muévete con Renault Tres pilares muy importantes
para que tu vida no se pare:

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

• Servicio Post-Venta: con mecánica, electricidad y carrocería.

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.
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PAISOS BAIXOS
Sortida: 29 de marc.

Tornada: 5 d'abril

124.500 1 -1.

Darreres places

Viatges a la neu.
Sortides setmanals a totes
les estacions dels Pirineus.

Informau-vos

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

•Passatemps
Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

9 colors derivats del vermell

N CG I ORABENDAM
I ATJ SOLLEMRE V
Z ROADGCLFAGIN
E CPB JEKORCIMA
J PUX ANASRCAXE
R ARE STONAADUG
E MPURPURATLA Z
YEUF SOMLAHAI V
X ORB VRQSATMQE
AMI S SAOVBGAT S
R AEI LRPLAECH I

Solució del mes passat

- Esplugabous
- Falcó
- Aguila
-
- Busqueret
- Falzia
- Flamenc
- Ferrerico
- Fuell
- Cega
- Estornell
- Cucul •

Respostes al qüestionari 1

I- d: cebes
2- a: Blanc, Roig, Regana, Enderrocat
3- b: Mateu Monserrat Calafat, Andreu Martin Burguera,
Gabriel Ramon Jul ii
4- c: Joan Ant ch
5- a: 1916•

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

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

Abans de les eleccions, fit devers mig any, hi havia un
caminet per on poder enllaçar des de la continuació de la
Ronda Ponent amb la Ronda del Senador Antoni Ramis.
Amb moltes presses espenyaren el caminet, que encara
era transitable durant l'estiu, però ara, com ja havíem
anunciat no hi ha res més que clots, basses, baleigs i cara-
mulls de terra.

Ase magre, mosques. Teníem poc i ara manco. •
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Grupo Telefónica

Alta de Líneas Telefónicas.

Teléfonos Básicos, Inalámbricos, Contestadores.

Teléfonos Móviles.

Fax (papel térmico y normal).

Centralitas telefónicas.

Contratos de Mantenimiento.

Venta y Reparación de Equipos Telefónicos.
Distribuidor Oficial:

Plaza España, 54 - 07620 LLUCMAJOR - Tel.: 971 12 10 83 - Fax: 971 66 40 46
C/. Reyes Catblicos, 33 - 07007 Palma - Tel.: 971 27 34 06 - Fax: 971 25 02 71

C/. Trasimeno, 16 - 07600 S'ARENAL - Tel. y Fax: 971 26 93 10
C/. Ciceró, 3 - 07007 Can Pastilla - Tel. y Fax: 971 26 62 32

MoviLine MoviStar
40*

VIA
Crl I C.i.,31	 t,

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES    

Clínica Dental
ortodOncia

Milo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Ortopèdia

Rehabilitació i Fisioteràpia
Oftalmologia,

R.X. Radiologia
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu

Medicina General (Igualatori)

Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori

Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques

Cirurgia General

Nutrició i Dietètica

Dermatologia

A,T,S. (Infermeria)

Ceiti    

LLUCMAJOR

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

1MEQBA
CAN PLANAS    

■	   
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - I NIEGO CAJA SALUD

MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI
l]AllANCA - WINTERTHUR - LA BOREAL - L'ESTRELLA - ALLIANZ-RAS - MUTUA D'ACCIDENTS:

FIMAC - FREMAP - ASEPEYO

Plaça d'Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426
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(AlliedSignal
AUTOMO1IN

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

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

'

EL NOSTRE TALLER LI OFEREIX ELS SERVEIS DE:
• ElectrOnica de l'automòbil

• Injecció benzina

• Aire condicionat

• Frens A.B.S.

• ServeiTècnic 'Seines elèctriques

• Energia Solar

• Pre-revisions 1.-VN.

•TocOgras limitadors de velocitat.




