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El pensament de la Revista s'expresa

només a través	 l'Editorial

>Editorial
El 12-M, nova cita

amb les urnes
Els ciutadans i les ciutadanes majors d'edat de totes les Comunitats

autònomes de Festal espanyol, tornam a ser convocats a les urnes. Quan
aquest número de "Llucmajor de Pinte en Ample", corresponent al mes de
marc, sigui al caner, la campanya electoral haura finalitzat o sera a les aca-
balles per donar pas a la jornada de reflexiá prèvia al I 2-M, dia en què la de-
cisió popular s'expressarà democràticament per elegir el Parlament central.

Ha finalitzat una !tarp campanya electoral -de fet va començar el dia se-
giient a la convocatòria de les eleccions-, que, a más dels hahituals enfron-
taments dialèctics ha vengut marcada per la rusk') del BBVA i Telefónica,
encaminada a aconseguir una important concentració de poder, unint el sec-
tor financer Fles telecomunicacions, i tamhé, pel criminal atemptat terroris-
ta que va acabar amb la vida del socialista base, Fernando Buesa i el seu es-
corta, Jorge Díez. Alguns rellevants analistes politics han afirmat rotunda-
ment que "els doblers havien votat amb un mes per avançat" i ETA, amb cl
cotxe bomba, dos ahans de la protocoLlaria enganxada de cartells.

En Faspecte polític pròpiament dit, la novetat de la campanya electoral
ha estat, sense cap dubte, el pacte entre IU i PSOE, que ha contribuït a mar-
car la hipolarització sempre present a les eleccions legislatives quan els
partits estatals insisteixen en els plantejaments estrictament presidencialis-
tes, que tendeixen a reduir l'oferta a l'electorat. S'han limitat a roferta
d'Aznar o d'Almunia per a la presidència del Govern, tot deixant de banda
que els ciutadans elegim els nostres representants al Congrès i al Senat, cam-
bres que han d'albergar als seus escons el pensament plural d'una societat
diversa.

Davant del bipartidisme cal reivindicar uns parlamentaris (diputats i se-
nadors) lligats i en contacte permanent amb els ciutadans que els donen la
seva confiança mitjançant el vot i que, un cop elegits, actuïn com a repre-
sentants directes de les inquietuds populars en unes cambres que tenen en
Felaboració de Ileis i en el control del Govern les principals missions.

Com va esdevenir-se fa quatre anys, i les enquestes apunten a una repe-
ticiá, els partits nacionalistes tendran en les seves mans la clan de la gover-
nahilitat de FEstat i el seu suport, imprescindible, només s'aconsegueix
prestant atenció a les seves demandes com hé saben tant el PP com cl PSOE
i TU. En diferents legislatures aquest suport "a canvi ha estat Fénica
fórmula que han tengut els nacionalistes per viatjar a Madrid i retornar a les
seves Comunitats Autònomes amh les respostes a les seves demandes. Una
tactica criticada pels estatalistes que tenen el costum de recordar-se de la pe-
rifèria només a l'hora de posar en marxa la registradora d'Hisenda. Per
ventura ja és hora que els nostres partits entenguin ai x6. •
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Moció contra un decret
del Govern

Arnau Tomas

En el plenari ordinari celebrat per l'Ajuntament de
Llucmajor, i pel procediment d' urgencia ja que no figura-
va a l'ordre del dia, es va aprovar amb el vot en contra del
PSOE, una moció del grup del govern municipal, per
apel.lar davant el Tribunal Constitucional el decret del Go-
vern balear, el qual lleva competencies als Ajuntaments,
entre elles la polemica abocada de residus i de runes d'al-
tres municipis.

També, amb el vot en contra dels socialistes, represen-
tats pel portaveu Gregori  Estarei les, es va aprovar una mo-
dificació puntual del PGOU i del Pla Parcial del Polígon
industrial de son Noguera, per convertir-lo en un polígon
d'activitats múltiples, on es puguin instal.lar tot tipus
d'empreses, exceptuant les perilloses o contaminants.

El Sr. Estarelles va _justificar el vot negatiu tot dient que
li semblava excessiva la implantació de tot tipus d' indús-
tries "ja que aquest let pot amagar interessos ocults".
Aquestes paraules molestaren el tinent de batle d'urbanis-
me, que va instar al Sr. Estarelles a rectificar, ja que en
aquestes modificacions "no hi ha cap classe d' interès
ocult".

Hem d'afegir que abans de començar la sessió plenaria
el baile va llegir una declaració institucional en contra del
terrorisme i del darrer atemptat perpetrat per ETA. •

Reunió de la junta
local de seguretat

A. Tomas

El dia il de febrer, en el despatx del bade de Llucma-
jor, es va reunir la junta local de seguretat, amb la presen-
cia del Director general de la Guardia civil, el capita de la
zona, el tinent de la G.civil de Llucmajor, la Delegada del
Govern, Catalina Cirer, el bade de Llucmajor, Lluc Tomas,
i el cap de la Policia local.

Segons va explicar el bade- que va convocar una reu-
nió informativa- aquesta junta de seguretat té com a fina-
litat la de coordinar els distints comandaments de la Guar-
dia civil i de la Policia local dels termes de Palma i de
Llucmajor de cara a la propera temporada turística, per a
una major eficacia en la prevenció dels nombrosos delictes
i de la detenció dels delinqüents que pullulen per les dis-
tintes zones, sobretot en la desarticulació de bandes i de
màfies organitzadcs.

Sobre els populars "trilers", Lluc Tomas va dir que
com que es tracta d'activitats no considerades delictes,
n'és difícil l'erradicació total, tot i que siguin estrangers, i
"mes amb la recent Llei d'estrangeria".

Aprofitant l'avinentesa, hom va demanar al bade sobre
la problemàtica dels residus i aquest va manifestar que
l'acord assolit amb els diferents responsables es que s'abo-
caran a les canteres del terme de Llucmajor els materials
prèviament seleccionats, amb una regeneració total de les
canteres d'abocadors que existeixen, apagant primer el roc
i el rum que desprenen, i amb un certificat d'aprovació per
Ia Conselleria de Medi Ambient. •



MAGATZEM SES FORQUES, S.L.

Constituida l'Associació
de Veïnats de les Rondes

C. Font

Dies passats, en una asse nt -
bica de veïnats, es va constituir
l'AAVV Ses Rondes (Migjorn,
Ponent i Carles V) per tal de fer
pressió a qui pertoqui i poder so-
lucionar, principalment, els pro-
blemes de trtnsit que afecten els
veYnats: excés de velocitat,
20.000 vehicles que paSSCI1
riament per les Rondes...

A la reunió assisteix el bade,
Lluc Tonu'ts, el tinent de bade
d'Urbanisme. Joan J. Janine i la
portaveu del PS M. Joana Lltfisa
Mascaró. El bade considera que
les Rondes són un dels principals
problemes que Llucmajor  te ac-
tualment i afegeix que despres de
parlar am') el Conseller encarre-
gat del terna , va assegurar que en
mig any es podrien donar solu-
cions. Tambe va dir que estava
disposat a col.laborar amb l' As-
sociació i considera que aquest
problema banni resolt quan les Rondes es converteixin

en un Passeig, perd per això. els cotxes s'hauran de desviar

per alguna altra banda.
Els veïnats fan una serie de propostes com per exem-

ple, l'augment de passos de vianants, tiles sen -&ors i fer

respectar la velocitat als vehicles que circulen.
Després nun intercanvi «idees hen profitós, la Junta

de I' AAV V va quedar així:
President: Joan Gelabert
Vicepresident: Miguel Nicolau
Secretari: Mrhara Manresa
Tresorer: Joaquín Lainez
Vocals: Maria Gutierrez, Raid Contestí, Maten Poco-

ví, Joan Lainez, Miguel Garcies i Magdalena Cantallops.
•

Josep M. Ramis,
guardonat al "Nadal 99"
Josep M. Ramis, estudiant de segon de hatxillerat a

PIES Llucmajor, ha estat guardonat al concurs de literatu-
ra juvenil "Nadal 99", per l'ohra "Estampa nadalenca",
entre 68 narracions originals de joves de les ti les Balears.
Aquest primer premi es dotal anti) 50.000 pessetes i diplo-
ma.

Llucinajor de Pinte en Ample felicita aquest jove es-
criptor alhora que l'anima per tal que conti tuff aquesta tas-
ca. •

Negoci nou

El Magatzem Ses Forques S.L. fa lug any que va obrir
les portes, perd ens havia passat per alt. Aquest negoci
nou esu't situat al C. Doctor Fleming. i va sorgir per ini-
ciativa dels seus amos, en To lo Amengual i na Margalida
Gual.

En aquest espaiós local de materials de construcció hi
poden trobar rajoles, balustrades, aïllants, formigoneres,
bast i ments, eines, blocs, revoltons (hovedilles), harbacoes,
platalOrmes mettl.liques, mares, ciment, teules, pedra de
folre... Tot el que es necessita per a la construcció.

Estt obert tota la setmana Lambe, els dissabtes dema-
tins. •



LOCAL

El passat dia 2 de febrer el bar Tabú va ser escenari de
Ia pellícula "Atemlos" ("sense pausa") de la productora
alemanya film gmbla. El realitzador es en Gabriel
Barylli i la realitzen equips alemanys, austriacs i espan-
yols. De moment han rodat a Cala d'Or, Ca's Concos, Pal-
ma i Llucmajor. •

CLASSICS NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Foal)
Tel.: 45 70 78 • PALMA

Gran concert a càrrec
de Francesc Bosch

i Andreu Bennàsser
El passat diumenge, dia 7, el local de l'Associació de

Persones Majors, del carrer Esplai, es va omplir per com-
plet, per escoltar les actuacions del baríton Francesc Bosch
i el músic i professor concertista Andreu Bennisser.

Malgrat l'edat, tots els assistents pogueren apreciar i
valorar la conservació de les virtuts vocalístiques i musi-
cals del nostre universal baríton en el camp de la sarsuela,
can fragments de "Katiuska", "Don Manolito" i "La
del manojo de rosas", i les cançons "Quiéreme mucho" i
"Amapola".

També va arrencar molts aplaudiments l'actuació del
concertista de piano Andreu Bennasser, que va interpretar
diferents melodies dels anys 60.

AI final de l'acte, l'Associació va obsequiar amb sen-
gles plaques els dos concertistes, com homenatge i agrai-
ment de l'Associació per la seva col.laboració desinteres-
sada en tan Jidda jornada musical, plaques entregades pel
bade de Llucmajor, Sr. Lluc Tomas. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17'30 a 20 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



El polígon passa a ser un centre
d'activitats múltiples

Una modificació del PGOU permet el convi d'iís

va al.legar que l'oferta resultava massa
ampla perquè contemplava usos do-
cents, sanitaris, assistenciais i esportius.
Estarellas va estimar, en l'explicació
del vot en contra del seu grup, que
l'oferiment de sól hauria de ser més
"concret i reduït''.

Joan Jaunie es va estranyar de
Ia postura dels socialistes i la va atribuir
a "motius electorals"; perú Estarellas a
niés de ratificar l'oposició dels socia-
listes a l'acord va suggerir l'existència
(l — interessos ocults" clue podrien haver
propiciat I' interés de la majoria de go-
vern (PP-ASI) per modificar del
sòl del polígon industrial.

El responsable municipal d'ur-
banisme va exigir explicacions al por-
taveu socialista i Gori Estarellas va
anunciar que presentaria. en privat, al
bade, un document en el qual havia fo-
namentat la seva denúncia. •

Francesc Verdura
Foto: C. Jai'

El polígon industrial de Llucmajor es convertirà en un
centre d'activitats niúltiples amb l'objectiu que als terrcnys
de Son Noguera puguin instal.lar-se tot tipus d'empreses i
no només indústries com a l'actualitat.

El consistori va aprovar una modificació puntual del
PCiOU. Per canviar l'ús de la zona de Son Noguera se se-
pararà cl polígon de la revisió general del PGOU. El res-
ponsable d'urbanisme, Joan Jaume, va afirmar que agues-
ta mesura permetrà agilitzar la posada en marxa de l'acord
i també donar una resposta més immediata a les peticions
d'empreses de serveis, interessades en instal.lar-se al polí-
gun llucmajorcr.

Aquesta modificació puntual del PGOU va comptar
amb l'oposició del PSOE. El seu portaveu, Gori Estarellas,

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARCIAS

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

expert ELÈCTRICA  

Sens dubte te convencere,   

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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S'Arenal

Els premiats ocaparen floc damant l'altar. A la dreta veim l'entrega al Dr. Dorado a càrrec de Litre l'ornas

Entregats els premis "Arenaler
de l'any" i finalistes

Tomeu Sbert
Fotos: Jaunie Llinàs

- Tal com anunciarem, es va fer entrega dels premis
"Arenaler de l'any" i finalistes. L'acte, que va resultar ben
Iluht, va tenir Hoc a l'antiga Capella, ben plena de públic.
Aquest acte fou patrocinat per l'Ajuntament de Llucmajor
i coordinat per la revista local "S'Uni6 de s'Arenal".

L'"Arenaler de l'any", corresponent a 1998 ha estat el
metge Rafel Dorado Pou, el qual fou presentat per Jaume
Alzamora, i el baile, Lluc Tomas, li va entregar "Ses eines
des trencadors" així com un diploma d'honor.

Ahans, reberen respectius diplomes els finalistes Ma-
ties Salva Tomas, Pep Oliver Tomàs, Pep Quintana Castell,
Jordi Mulet Descallar, Pilar Güell, vídua de Lluís Riu i Jo-
sep Alvarado Mateo. Foren presentats, respectivament,  per
Maria Costa, Andreu Canals, Sebastià Vallespir, Guillem

SEitAlit
Industries Semar, s.a

CI. Tomeis Moserroi, 6 - 8
1I. 66 Cl 57 - Fqx: 66.79 Cl (LI UCNIAJOR)

Salvà, Jordi Cabrer i Joan Perelló.
Aiximateix es va retre homenatge a Jaume Alzamora

per haver fundat i dirigit durant dotze anys la revista
"S'unió de s'Arenal" i.aquest informador li va fer entrega
d'una placa, i tamb(5. li donaren testimoniatge de gratitud
Pep DA; (futbol), Pep Coll (petanca) i Pep Quintana (ci-
clisme).

Finalment el cor "Marina" interpreta tres de les peces
del seu repertori. Joan Vich va fer entrega d'una placa al
director del cor, Jaunie Oliver, tot agraint la seva col labo-
ració. Varem comptar també amb la intervenció musical de
Miguel Mut ¡Joan Xamena. El baile llucmajor va pronun-
ciar un parlament per tancar l'acte.

XXIV Carnaval Platja de Palma

- El tradicional carnaval Platja de Palma (Palma i Lluc-
major) tengué lloc el dissabte dia 3 d'aquest mes de marc,
en la seva 24a edició. Nombrosa participació de compar-
ses, cavallistes, carrosses i disfresses individuals. Bon
nombre de trofeus i distincions i cinc-centes setanta mil
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CANE- LLAS - ROTGER
C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 likreme(or)

pessetes en premis en metàl.lic.
La sortida de la vistosa caravana va ser al "Tennis Are-

nal" i el recorregut, pel passeig de Miramar, carrer Repu-
blicans, Avinguda Nacional i arribada a la Plaça de les
Meravelles, on hi havia el jurat qualificador. Recordem
que aquest carnaval és organitzat per l'associació

També a la plaça de s'Arenal (Llucmajor) s'anuncien
diversos actes festius en motiu de l'enterrament de la "sar-
dina".

Noticies breus

- S'ha convocat el premi "Arena ler de l'any 1999" i els
seus cinc finalistes. Hi ha hústies a les dues associacions de
Persones Majors, a l'associació d'hotelers i a la papereria
Ferrer, per depositar els vots.

- A l'associació de Persones Majors s'Arenal-Llucma-
jor s'està disputant un campionat de billar. Sebastià Puig-
server encapçala la classificació.

- Aquest hivern, a una quinzena d'hotels de la zona,
s'han impartit xerrades informatives a càrrec de la policia
local per veure si es poden evitar, de manera parcial o to-
tal, les estafades dels "trilers".

- Hi ha opinions per a tots els gusts pel que fa a les me-
sures preses per les autoritats pertinents, en vistes a fer
lloc autoritzat per depositar escombraries a les pedreres de
"Ca'n Romaguera" i de "Ca'n Nun" a ses Cadenes, termes
de Palma i Llucmajor respectivament.

- Al Club Mimic de s'Arenal va tenir Hoc un sopar de
companyonia on es varen entregar un bon nombre de tro-
fens i premis diversos de la secció de pesca, proves co-
rresponents a 1999, secció presidida per Miguel Ribot
Muntaner.

- El terreny del camp de futbol de son Veil nou sera do-
tat de gespa artificial. Aquesta és una bona notícia per als
equips de la UD Arenal.

- Par larem mull l'escultor Jaume Mir i ens va assegurar
que hi ha gestions per part de l'Ajuntament de Palma per
fer un monument als trencadors de marès, vertaders fun-
dadors de s'Arenal, la darreria del segle passat.

- L'escriptor Andreu Salom, que va viure tota la jo-
ventut a la possessió de son Eriçó, ha estat homenatjat per
Ia Universitat de Múrcia. Salon) ha escrit i publicat una
dotzena de Ilibres.

- La UD Arenal (Ill Nacional) triomfa davant del Po-
Ilenca i així encara té possibilitats de conservar la catego-
ria. El seu president, Pep Dolc, ens va anunciar la decisió
de no presentar-se a la reelecció en acabar aquesta tempo-
rada.

- A la manifestació celebrada a s'Arenal per la no-
violencia j la pau de dia 30 de gener, hi va assistir molta
gent, i també autoritats i representació de tots els partits
pol files, entre ells, Antoni Garcies, conseller de Presidèn-
cia, en representació del Govern balear.

- Joan Díaz Vidal es el nou director del col.legi públic
"Son Ven", al carrer Dragonera, en substitució de Joan
Jaume Sastre, director del non Institut de s'Arenal. •



L'IES s'Arenal participarà
en un projecte europeu

sobre el turisme

Fulda

Johann Sebastian Bach i la casa de Martin Luter. Molt
emotiva fou la visita a un museu dedicat a l'antiga fronte-
ra entre les dues alemanyes, en concret Point-. •

Carme Frail
Pep Martorell

Jordi Vidal
IES S'Arenal

p o d

LOCAL

Fulda i el Rhiin (RFA)

El passat mes de febrer tres professors de l'Institut de
S'Arenal partiren cap a Fulda (Alemanya) i hi participaren
Cu una [robada amb professors d'altres estats europeus. Es
tractava de la visita prévia contemplada al programa d'en-
senyament escolar Comenius Acció 1, associació entre
centres escolars per a la realització de projectes educatius
europeus. En aquest cas es pretén estudiar el tema "El tu-
risme a la nostra regió". Els objectius d'aquesta experien-
cia es fomentar els contactes entre alumnes de diferents
paYsos, la mohilitat del professorat i la millora del conei-
xement d'altres cultures i llengües, si la comunicació entre
els docents ha estat l'anglès.

Així, a l'Escola de Comerç Richard Müller de Fulda,
centre coordinador, ens trobàrem professors d'Alemanya,
de Dinamarca, de Polònia i d'Eslovàquia i hi concretrem
la tasca a realitzar una vegada el projecte sigui aprovat de-
finitivament. L'alumnat implicat realit-

Richard-Miiller-Schule

zart, durant el proper curs, un vídeo,
un intercanvi de fotografies i omplirà
un detallat qüestionari sobre dades tu-
rístiques de la seva regió.

Fulda és una ciutat alemanya d'uns
60.000 habitants i pertany a l'estat de
Hessen. El seu interès turístic gira en
torn del seu case antic (Ajuntament, es-
glésia de Sant Miguel, Catedral) i el seu
entorn natural, el Min.

A més, i dins el marc del Programa,
vàrem tenir l'oportunitat de visitar la
ciutat d'Eisenach, a l'antiga República
Democràtica Alemanya, on hi ha el
castell de Wartburg, el museu dedicat a

Participants en la visita previa a Fulda (RFA):

Centre Ciutat Estat N. Professors Observacions
Richard-Müller-
Schule

Fulda Alemanya 2 Centre
Coordinador

Horsens
Handelsskole

Horsens Dinamarca 1 Centre Associat

Liceum
Ogólnoksztalca-
ce

Lomza Polònia 2 Centre Associat

Obchodna
Akademia

Cadca Eslovàquia 1 Centre Associat

IES S'Arenal S'Arenal-
Llucmajor

Espanya 3 Centre Associat



Concert al Centre Cultural
"Sense nom"

Colonia Julià

El passat I 8 de febrer es va cele-
brar l'anunciat concert al Centre Cul-
tural "Sense nom". La directora del
centre, Pilar González, segueix en la
línia traçada al principi, la de conver-
tir el "Sense nom" en un centre cultu-
ral i está molt satisfeta per la res-
sonáncia que suposa cada activitat.

En aquesta ocasió va decidir con-
jugar les variants de la música: clássi-
ca, blues, rock, tradicional mallorqui-
na i guitarra clássica. L'acte va con-
gregar un nombrós públic, sobretot

alemany, i va comptar amb les molt
dignes actuacions següents:

Música de cambra, amb el trio
"Quart Creixent", format per na Cata-
lina M. Cerdá (violí ), na Joana Mora-
gues (flauta) i en Miguel Nigorra
(guitarra). Ells interpretaren un "Trio"
de Francesco Molino.

Rock i blues amb Meyer Díez i
1:ranck.

Música tradicional mallorquina
amb el grup "Capocorb", ells inter-
pretaren el seu propi repertori, a inés
dels tradicionals boleros, fandangos,
jotes i mateixes.

Concert de guitarra clássica amb
en Juan Reyes, acompanyat (Pen
Queco, i presentació del seu compac-
te "Amigos".

Entre el nombrós públic feren ac-
te de presencia els pintors que havien
exposat els seus quadres per a agues-
ta ocasió: Ana Blunt, Thomas Jander,
Pere Emil i i Damià Mir. També hi
eren presents les ceràmiques de Ru-
bén Cano i Maria Oliver. •
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r/Quatre mots
La Casa del Sol de Regina Franke

Catalina Font
Foto. C. Julià

- Què oferiu, a la Casa del Sol?
- La Casa del Sol és un centre de curació alternatiu.

Feim ioga, relaxació, la dansa oriental, especialment per a
dones, homeopatia i reiki.

- Quin tipus de gent hi ve?
- Sobretot vénen dones, d'edats entre els vint i els sei-

xanta anys, tot i que també tenim alguns clients masculins.
Dic que sobretot vénen dones perquè, per exemple la dan-
sa oriental obliga a moure tot el cos, totes les articulacions,
relaxa molt i feim una serie d'exercicis especialment per a
les dones. El reiki es un altre tipus de curació, a través de
les mans. És el traspis de l'energia universal.

- Com us distribuiu les activitats, el teu marit i tu?
- Jo me'n cuid del ioga i de la dansa oriental (solem ter

un taller de dansa cada mes o així), i el meu home només

treballa amb alemanys (per qüestió d'idioma). Ell és psi-
coterapeuta i tracta amb l'homeopatia i el reiki.

- Com ha estat l'acceptació de la Casa del Sol per
part de la gent?

- No ens podem queixar; fins ara estam prou satisfets.
En primer lloc he de dir que hem trobat una casa adequada
als nostres propòsits i, el públic que ve ens satisfà perquè
s'hi troba bé. Abans treballàvem a Palma pet -6 decidirem
venir a Llucinajor perquè ens interessava un lloc niés tran-
(Iuil. •
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En recordano de Jaume
Abrinas i Abrinas, músic

de la Banda de Música
de Llucmajor

Tõfol Barros Vidal,
músic

Mestre Jau-
me Abri nas era natu-
ral de la vila veMada
de Campos, i molts
demanaran i pent ue
tocava a la Banda de
Música de Llucmajor
i dones 1)6, jo des-
criuré un Poe la
história d'aquesta
gran persona perque
com he dit al principi
"de naixement
d'arrels era de Cam-
pos però d'esperit
musical vos pue as-
segurar, que era hen
Ilucmajorer".

La seva vida musical va començar a Campos, de jove-
net, perquè portal per portal al carrer de Santanyí vivia el
seu oncle es "conco Perico" que a Ines de la seva professió
familiar que es dedicaven, a la fabricació manual de saba-
tes també era músic, i el seu instrument era cl bombard í, i
mestre Jaume va començar de jovenet a tocar amb la Ban-
da de Música de Campos fins que es disolgué.

Dins la dècada del 1960 la banda començava a tenir
falta de personal i, de Campos venien a Llucmajor tres
músics però només record haver conviscut amb mestre
Bartomeu Miró que tocava el clarinet i, mestre Jaunie
Abririas que tocava la tuba. Aquestes dues persones
d'agrair la seva tasca que setmanalment feien venint als as-
saigs, a les funcions i el que més merit té és, que quan la
banda va tenir els seus mals moments, es prodiMen moltes
baixes, pet-6 ells aguantaren el penó a fi, que ragrupació
no acabàs amb cap moment la seva permanencia. Per això
que aquestes retxes scrvesquin per enaltir la seva persona
ja que durant molts d'anys va conviure entre nosaltres com
a músic i corn a amie. L'any 1986, el 22 de novembre fes-
ta de Sta. Cecília per part de l'Ajuntament es va retre un
homenatge d'agraïment pels seus anys com a músic que
Fou de la banda. L'any 1991 va esscr el darrer any que va
deixar cie tocar per motius de salut que el deixaren impos-
sibilitat, durant aquests anys, quan el visitàvem sempre
s'alegrava per poder fer una xerradeta i parlar d'algun te-
ma de música, però el seu camí arribà a terme i el passat 25
de gener va deixar aquest món, els seus fills, en Jaume i en
Pep que, amb tant d'amor el varen saber agombolar fins al
darrer moment.

Sols que poguem pregar molts d'anys per ell. •
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Democràcia—eleccions?
Damiit Roig

Aquest article C0I1lCflÇ unh una
pregunta, amb un interrogant. Un pro-
cés que sembla podria ser interessant,
retroalimentatiu, i dinamic, que ens
podria dur a una nova manera de si-
tuar-nos davant la realitat. Es clar que
aquí només tractarem uns aspectes,
pocs, i parcials que inclubtahlement
poden ser completats, enriquits, i con-
tradits des d'altres perspectives.

Quan surti aquest article proba-
blement ja haura passat una bona part
dc la campanya electoral, cadascú
tindrà ja prou elements per jutjar si al
seu parer ha estat seriosa, si s'han
plantejat les questions, els problemes
i les situacions reals, o si només ha
estat un període de carnaval, d'en-
frontaments personals, de desqual i fi-
cacions mútues, d'enaltiments indivi-
dualistes. En definitiva si s'han ofert
alternatives, programes, objectius i
mitjans, adequats als prohlemes i a les
situacions que s'han «enfrontar. Més
hen dit, que ens hi hem d'enfrontar
tots plegats.

Que la democracia no es pot re-
duir als moments puntuals de les elec-
cions és una cliresti6 essencial.

Una altra qiÌestió, també prou in-
teressant, seria reflexionar sobre
es el contingut del vot, la naturalesa i

ahast del poder que transmet i quina
relació té amb el contingut ciels pro-
grailles electorals.

Però ara ens volem concentrar en
unes poques consideracions sobre les
actituds envers l'acte de votar els re-
presentants polítics.

En concret ens volem referir si la
real itat i el contingut de la democracia
no tindra una relació directa amh la
qualitat, la capacitat de distingir i en
conseqiiencia, de triar i decidir de ca-
da ciutada.

Si la societat actual occidental és
una societal marcada, com tots sabem
i experimentam di'‘Viament, per la in-
novació i el canvi permanents i -en-
cara i nés- accelerats, volguem 0 no
volguem, si ens volem situar signifi-
cativament clavant la realitat, s'impo-
sa l'ex igencia de valorar i reflex ionar,
ja que no hasta -perquè és manifesta-
ment insuficient- la rutina, la relic:Aide
i l 'actuar mecanicament.

Per tant consideram que és neces-
sari, clavant les noves situacions,

l'evolució previsible i l'orientació
ciels moviments culturals, socials i
econòmics actualment engegats que
cada un -ningú pot escapar a aquesta
responsahilitat- compari els progra-
Ines de cada opció política, amb les
seves idees, i amb el seu desig de quill
Opus de societal vol.

Aquest podria resultar que lbs el
vot realment 601 i mi cl que tantes ve-
gades es desprèn d'unes sumes
arinnetiques. Això es contraposa als
qui poden dir que sols són actituds
testimonials, no realistes. Però no sera
que el que intenten evitar és, precisa-
limit, el vot en "consciencia"? Dill-
cultar la manilestació de la diferen-
cia? Anul.lar l'expressió &Is nostres
ideals?

Davant el vigorós ensopiment ac-
tual, si ens decidim a demostrar el
nostre anim i la nostra enteresa és
apuntar-nos al desved lament necessa-
ri i inajornahle que faci possible el
concurs del 'pluralisme per posar les
"coses" al servei de les persones.

Si no és així, si no ens atrevim a
actuar d'aquesta manera no valdra
després lamentar-nos individual i ar-
lladament. Hem de ser hell conscients
que a cada un ens pertoca una part de
responsahilitat en la rcalitat que entre
tots anam construint. Som nosaltres
clue modelain la nostra pròpia societal
i som tots i cada un que ens hem d'es-
forçar a introduir els canvis clue con-
sideram pertinents davant les noves
situacions.

Ningú no pot ignorar la relació
entre el seu vot i les polítiques con-
cretes que es van desenvolupant.

Sabem tots que la democracia no
és sols un espai per queixar-se i ex-
presar les nostres disconformitats, si-
ne també i -sobretot ho és i ho ha de
ser cada vegada més- un espai de par-
ticipació i col.lahoració, la qual cosa
comporta una practica exigent. As-
pectes sobre els quals seria molt inte-
ressant poder debatre i dialogar de
forma oberta, Ile ial i sincera.

Es clar que tot aim') suposa que la
democracia Os més clue l'alineament -
uns al costat dels altres- dels indivi-
dualismes respectius i que, per tant,
prenim partit per cercar cis camins
que facin possible una ciutadania res-
ponsable i preparada, capaç; de parti-
cipar en la construcció del hé comú.

A aquestes altures entenem, clue
cada vegada es fa inés difícil manic-
mir les postures que pretenen refugiar-
se en una ignorancia innocent, des-
preocupada, ja que el sistema polític
pel qual hem optat clemana per al seu
correcte exercici que cada un hi apor-
ti la seva autonomia creativa perso-
nal i social.

És veritat que tot això suposa una
presa a favor de la Hit-id -tat. Una Ili-
bertat personal i coniunitaria.

I és que és molt probable que la
veritable Ilibertat sigui més bé una ca-
rrega que inoites vegades no ens atre-
vim a dur.

Però aquest és el repte. •
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El "Harrai" s'arenaler
Es jai de sa barraqueta

Al passat plenari municipal, el
senyor Tomàs Cantallops (UM), va
demanar al batle Lluc Tomàs (PP)
que fes una reunió de portaveus de
tots els partits amb representació a
I' Ajuntament, per parlar de com
s'havia de dur a terme la campanya
electoral quant als espais que ofe-
reix l'Ajuntament, per evitar que
ocurrís cl que va passar a les passa-
des eleccions autonòmiques.

El bade, en aquest tema, no li va
contestar.

La reunió de portaveus no es va
fer. Qui l'havia de convocar, si ho
creia oportú, no ho va fer.

Arribà el començament de la
campanya electoral i els partits (PP,
PSOE, PSM i UM) es posaren a
aferrar i/o penjar la seva propagan-
da. No hi va haver cap incident. Es
repartiren civilitzadament els espais
electorals que s'havien posat a la se-
va disposició.

Dissabte dematí, devers les
10'30 hores, arribaren dos joves a la
Vila, amb cartel's d'un partit politic
que no es presenta a les eleccions, la
"Asociación Social? Independien-
te?", els quals taparen la propagan-

da dels altres partits. Bé dels altres
partits... de tots menys la del PP.

Tumbé el vespre hi va haver un
enfrontament a s' Arenal entre dos
joves que tapaven propaganda d' al-
tres partits, (no del PP), i ni litants

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

• Vehículo de Sustitu 6n.

• 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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del PSOE arenaler. Quan arribà la
Guàrdia Civil, el director de la ope-
ració i cap del grup, que estava dins
una furgoneta, va fugir (sense po-
der ser identificat per les forces de
l'ordre, però sí pels que ja eren
abans al Hoc), deixant els seus "ja-
batos" del "Harrai" arenaler a la If-
ni a de foc mentre ell escorri a el
''bulto'.

A Ciutat, a "Los Geranios", da-
vant el Mercat de l'Olivar, hi ha una
gran pancarta d' uns I Ox 10 metres,
en la qual, com als cartells que
s'han pen .jat pel poble i per s'Arenal
diu:

te imponen el catalan?, ¿,Por
que les votas?

Baleares bilingüe. ASI

Les campanyes electorals valen
doblers. GeneraIntent els partits i al-
guns dels seus membres n'han de
posar dels seus i/o endeutar-se de-
manant préstecs als bancs.

Si ASÍ no es presenta a les elec-
cions, per qué aquest gastOrum?

Qui és cp_a paga'? Això el mes se-
gur és que no es . sùpiga mai.

Perè sí que podem eshrinar a
quin parti t pot afavorir aquei xa
campanya d'ASI. Deim pot afavo-
rir, perquè podria ser que el tir sortís
per la culata, com va passar amb els
argentins a Formentera.

Si he és clar que el que s'intenta
es que certs peninsulars, per cities-
tions lingüístiques, no votin els par-
tits del Pacte de Progrés, perjudi-
cant sobretot al PSOE i EU que són
els que mes preocupen a Madrid,
també és cert que hi ha molts de vo-
tants de dretes que estimen la seva
lengua i ai xò els podria provocar
l'efecte Formentera, desplaçant vots
del PP a UM.

L'actuació del bade de tots els
Ilucmajorers, li agradi o no, fins ara
no ha estat d'allà tries equitativa. 'Fe
a les seves ordres una tracalada
municipals, i han d'esser els ciuta-
dans qui s'enfrontin per defensar els
seus drets.

Esperam no haver de veure la
vergonya un canvi cl actitud, no-

més si li tapen la seva propaganda.
•
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1,̀..sQuaderns de
vr/  I-i urn Major

Veus en la nit
Miguel Carden

Febrer. A mitjanit, un ram de
boira espessa ha cobert la vila sub-
mergint-la en una atmosfera miste-
riosa, irreal, onírica. Si la mires
d'aprop, polsim de gotes dibuixa
arabescos fractals, com una dansa
caótica que, amb tot, sembla conser-
var certa memória d'ordre, com una
intuició de moviment cap a migjorn.
Si alces els tills, cl carrer davant tu
s'ha esfumat en la visió nebulosa,
just l'assenyalen els Hums, que han
esdevingut ara fruits d'una claror di-
fuminada, pàl.lida, penjats a les
branques d'una arhreda incerta, feta
d'ombres.

Regna un silenci espectacular,
quasi total, com si lins l'epidèmia de
motors hagués quedat fora d'aquest
paisatge de cotó fresc. L'habita, més
que trencar-lo, un degoteig lleugera-
ment pluvial: la boira es condensa a
les fulles dels arbres urbans de la vi-
la, a les escasses places, a les bran-
ques que guaiten dels corrals closos,
dels trasts que recorden foravila tan-
cats de paret, i en can com una om-
bra de pluja, com illes de pluja en
aquesta nit que un atzar meteorolò-
gic ha fat excepcional, com resca-
tant-la del temps i les seves rutines.

Llavors comences a sentir la yen.
Una yen d'home que esdevé aguda,
amb aquell to de qui parla apassio-
nadament, quasi cridant, plena de
sentiment, com cercant convencer
l'emoció de qui l'escolta. Sentint-la,
ha arribat a la Placeta dels Pins
quasi al mateix temps que has dis-
tingit que aquella vert parlava en
Arab has endevinat, Ines besllum que
evidencia, la silueta humana dins la
capsa geomètrica de la cabina de
telèfon.

Mentres seguies caminant i
t'acompanyava la música d'aquell

idioma que no entens, els seus sons
guturals, les erres, els colors de les
vocals, el primer que has pensat és
clue pot ser la set segles que, tret del
murmuri planyívol d'un esclau, del
crit furiós d'un corsari, no ressonava
aquest idioma per les terres de la vi-
la on va ser la llengua habitual du-
rant quatre o cinc-cents anys, fins
aquell 1229 que Jaume I i els seus,
donaren a la situació el tomb durís-
sim que ens feu possibles a nosal-
tres, els fills d'aquells que de Ilavors
ençA, a aquesta mateixa terra, amb
tot un seguit de costums, amb la
llengua, amb les rondalles de bruixes
I escolans clavades al paisatge, han
recordat aquell moment com el del
propi origen col.lectiu, en una
memôria que ara es clivella a cop
d'imposicions, adoctrinaments,
prohihicions i inèrcies afavorides.

L'historiador Guillem Rosselló
Bordoy va sostenir a un pregó de ti-
res encara recent que el mateix nom
de Llucmajor prové d'un sintagma
Arab que ens definiria com habitants
d'un vessant fèrtil per oposició a
l'eixuta marina. Topònims com ara
Gomera o Llucamet perduren com
ecos d'aquella presencia que avui,
en aquesta nit que la boira encercla i
obri al fantàstic, et ve a retrohar en
una veu plena de nostAlgici que parla
per telèfon. Una veu que potser sura
en la boira i s'escampa i aixeca del
call vermeil de la terra, de les rases
garrigues, de les esveltes palmeres
que ens donen la benvinguda a tan-
tes cases de possessió, dels pous més
antics, presencies oblidades, un tre-
molor de reconeixement, un imper-
ceptible calfred d'enyorança.

***

Santuari que vas ser de l'espe-
ratio/ ara no hi ha cap prec ni pele-

gal/ Buida ha quedat Ilar carita-
tiva./ Nómada que en aquesta
volgueres/ alor bells regnes, vés-
te'n. No hi ha temps:/ les gents ja
fugen i el prment es (Tema/ ... Res
no es pot fer contra el destí cruel/
quan ens arriba el temps, ja que tot
le/ termini i Hoc de mort assenya-
lats. He recordat aquests versos
d'Ibn Al-Labbana, un poeta de De-
nia que va morir a Mallorca devers
l'any 1114, i que acabava de Ilegir
Cil versió del poeta valenciA Josep
Piera al seu recomanable llibre E/
jardí iIwivò, on he trobat tumbé no-
tícia d'Ibn Arnim, que va viure entre
el 1186 i el 1259, i era cadí de Ma-
llorca quan el seu poble la va per-
dre, com assistiria després a la cai-
guda de Valencia, i en la ressaca de
Ia derrota, a Ceuta, participaria de-
cissivament en el procés que va me-
nar a la foguera el seu antic amic i
deixeble Ibn Al-Abbar. El record en
aquests versos, escrits per Valencia,
que en aquesta nit d'escenografies
al.lucinants, es carreguen de sentit: A
les mesquites, ara esglésies, la crida
a l'oraci6/ s'ha fet vol de campanes.
Quanta pèrdua!/ ¿Com reviure el
passat? Només ilin que ruines/ els
col.legis aquells on tothom recitava
l'Alcorid/ El jardí que en delit en-
cantava els nostres tills,/ les arbre-
des verdejants, ja s'han secat i en-
durit...

***

Finalment, la veil del present
clue parlava per telèfon i les veus del
passat que m'ha t'et ressonar s'han
apagat darrera els tels i els vels de la
boira. A casa, el telenotícies darrera
edició mostrava imatges esgarrifa-
dores i vergonyoses d'El Egido.
Imatges que fan por i obliguen a re-
pensar comentaris, actituds, miracles,



tons de veu, que no ás difícil detectar
avui i aquí, entre nosaltres.

***

Pocs vespres despres, una altra

vet' s'acosta clara en l'aire quasi teh
que actin la ineva passejada noctur-
na. La sent com s'aproxima, amh el
seu cantussol i remor de passes, cap
al cantó que fiirt visible un home jo-
ve que s'allunyarà cantant encara a
mitja veu una camp() clarament Fla-
menca -aquesta hermosa iììúsica que
tants de gens iskimics du hen vius
en la seva essència-. El que me n'ha
cridat mes l'atenció és l'accent, la
manera de cantar, aim) que es deu
haver de dir el "soniquete": la mane-
ra de pronunciar les paraules que
mig entenc, de deixar fluctuar les
notes de la tonada és hen flamenca,
andalusa, Os l'accent d'algú que can-
ta en el seu idioma musical, hen dis-
tint del que tcndria nil mallorquí o
un japones cantant aquella mateixa
tonada.

Nomes em faint que els alemanys
de darrera el cant() surtin a acomia-
dar una visita al portal per obtenir
una imatge documental i expressio-
nista de la situació que vivim i que
ens espera. pens. I la visió i n'alegra.
ja que estic convençut que la con-
vivencia i la pluralitat. la história
s'ha cansat de demostrar-ho, poden
ser ferments inigualables d'evolució
i progrés.

Cosa clue no vol dir clue no em
preocupi. Perquè la convivencia res-
pectuosa, que assumeix la igualtat
essencial i respecta les diferencies,
no es fkil. Ho demostra el nostre
viure de cada dia, si fes falta demos-
trar-ho. I em preocupa en la mesura
que tot això succeeix en una situació
d' alarmant anormalitat social pel
que fa a la nieva cultura própia, i en
aquest sentit i en aquesta situació,
presenta peril's mes que d'amenaça.

***

No és ho que, entre les moltes

adhesions que a cada un ens donen
fesomia individual, ens identifiquem
nomes amh una, per una. No ás nor-
mal, perú passa sobretot en situa-
cions de crisi important a les socie-
tats o cis individus. I al mateix temps
es cert clue hi ha un grau. una jerar-
quia, en aquests sentiments de perti-

nença, de formar part d'un grup,
d'emmirallar-nos, cercar-nos el ros-
tre, cl hessó de la pròpia personalitat
en un sentiment, activitat, relació, de
les que tenim.

Ho escric perquè sempre he pen-
sat que el meu identificar-me com a
mallorquí de Llucmajor, o catalú de
Mallorca, com a tret important del
meu autorrctrat vital, hi pc sa molt el
seguit d'injustícies, prohihicions i
marginacions dc dret o de fet que
veig patir al meu país, la nieva Ilen-
oua i la meva cultura, les nieves diria
de naixement, de família i cntorn
primer ben Iligat a un Hoc concret.
Les injustícies i imposicions gens
teòriques clue cm toca patir i pair dia
si, dia també, i massa sovint disfres-
sades de normalitat i tole6ncia.
Quan allè que per tu es important es
veu amenaçat, es sobrevalora, o es
valora 'lies, i tu, que no et sents gens
inclinat al nacionalisme, et veus
cm pés a adoptar comportaments
quasi nacionalistcs nomás com qui
tira poils d'aigua quail veu que li
cremen la casa.

Trobar la manera de fer entre tots
una convivencia oherta, respectuosa
amb tot hom que vengui a viure aquí.
perú clue al mateix temps garanteixi
que aquest respecte i aquesta
ra ho seran també pels indigenes,
que ens dcixi esperar que la nostra
memòria col.lectiva i els seus trets
tries assenyalats, com es ara la lien-
gua, no acabaran esvaïts per una
pressió que no es tant la d'aquells
que vénen a cercar-se la vida, per
molt clue la demografia tengui en tot
plegat un pes important, sin() la iner-
cia d'unes polítiques colonials, que
durant tres segles han provat, per
força o manyosament, de fer-nos es-
panyols i punt, de fer-nos viure en
una realitat distinta i negadora de la
nostra realitat.

El Milosevic arenaler en cam-
panya electoral, lladra a la tele-1.1uc-
ma contra el "complot catalanista"
que implicit tots els partits democrà-
tics, associacions culturals i tins la
Universitat. Ja ho sabem, la seva
canço de la societal bilingüe que vol
dir que cis mallorquins renunciem al
catalú perquè ell i quatre ressentits
que no han entes res, o no han supe-
rat traumes migratoris, o no han gau-
dit (l'una inlOrmació húsica, puguin,
ben cómodament, no renunciar al
seu privilegi monolingüe, com si
això fos La Mancha, i cl cataH1 ens

inventússim per fer-los la punyeta.

No haul- fern de perdre temps

amb crispadors que cerquen pescar
en aigües let-boles de ressentiment.
Excepte per treure conclusions del
seu discus. El d'algú (We, pública-
ment, ha deixat anar comentaris mes
que clubtosos sobre, per exemple i
també, "negres".

I. sobretot, no hauríem de deixar
que ens al lunyin de la reflexió sobre
els nostres problemes reals, que en la
materia que ens ocupa passen essen-
cialment per una pregunta: ¿Sobre
quin idioma coin(' volem que es ha-
si el projecte d'una Mallorca futura,
oberta, nui itiracial i cultural, perõ
que d'alguna manera s'haurà d'en-
tendre'? Ha de ser l' angles'? l'ale-
many'? el castel fa! el cataD?. Una al-
tra pregunta: ¡,quin es ara l'idioma
indispensable, aquell sense el qual
es poden tenir i es tenen problemes a
cada passa'?

El fonamentalisme espanyol. el
de Rahasco, per també el d'Aznar,
diu el que di u, com per recordar-nos
que, si hem de parlar de nacionalis-
me coni intolerhcia, no deu ser a les
tiles (leis catalanistes o mallorqui-
nistes clue hem de cercar.

Perú hi ha altres veus que diuen
altres coses. Ara mateix, veus tan au-
toritzades, i poc sospitoses d'extre-
misme, com la de Josep Meliú, his-
toriador, polític, periodista, i el mon-
jo, director de les Edicions de l'Aba-
dia dc Montserrat i historiador Josep
Massot i Muntaner, tots dos Doctors
Honoris Causa de la Universitat ba-
lear, han encapçalat una proclama
que adverteix sobre la situació de re-
troces de la nostra Ilengua, i demana
mesures concretes, com ara que a les
nostres escoles la llengua vehicular
de tot l'ensenyament sia el cata4
com a Catalunya -i com, en bona
mesura i hen lliurement va escollir
que si la comunitat educativa de ['es-
cola pública Ilucmajorera.

Perquè l'escola és fonamental.
Perú no hasta: poders públics i du-
tadans, cadascú al seu únibit, no po-
dem hadar, liem d'actuar conscient-
ment dia a cha, únibit a ìimblit. com
tanta gent ve rent de fa anys. Ahans
de trobar-nos entoilant cants nosk'tl-
gics com els deis poetes islúmics,
enyorant un món desaparegut per
sempre, irrecuperable. Perquè tots,
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homes i pobles, serem algun dia ecos
en la boira, i després oblit. Pot ser
ens hauria d'importar un rave, però
no em sembla exagerat el dret,
perança, de sobreviure un poc, vi-
brar en eco, en forma de memória,
en la durada d'un poble i una cultura
que són els nostres.

***

Canvi de tema: Quina impres-

sió et l'aria, lector, trohar un i nail al
diari foto i notícia amb el halle i al-
gun regidor de la vi la que han parti-
cipat a una vega d'infractors de la
Ilei que reivindiquen aque aquí no
hagi passat res'? Posem que l'os de
conductors borratxos que volen que
els llevin el càstig, pagant això sí.
Per no posar exemples mes bèsties
(perquè infringir per infringir, i amb
excuses sempre existents, s'infrin-
geixen cada dia un ventail amplís-
sim de normes, de les sanitaries a les
fiscals, passant per les penals. Ima-
ginava sopars ami -) narcos, o proxe-
netes, o comerciants d'oli desnatu-
ralitzat, o amants de cama massa ten-
dra, o colpejadors de dones que go-
sen existir i imaginar que són perso-
nes; pet-6 m'aguantaró el sensacio-
nalismc).

El let es que, guaitant la campan-
ya electoral, he vist als diaris
tres edils locals a una vega d' infrac-
tors urhanístics que demanen que,
pagant, ai Xò sí -o tampoc'?- aquí no
hagi passai res i caiguin sobre les se-
ves cases i parcel.les pirates totes les
bendicions administratives. A mi em
sembla d'un morro humaníssim,
pet -6 incommensurable, que hi hagi
gent que vagi a la seva sense manies,
ni cap escrapol, ni un mínim sentit
de la responsabilitat sobre els propis
actes. Però em sembla impresenta-
Ne que els representants de la lega-
litat juguin a aquests jocs. On ens
deixa això als qui provam de viure
cabais d'imposts i de llicències, ja
sia de grat, ja sia perquè no hi ha
mes endari yeti'? I si ara els heneim,
que farem amb els altres infractors
que clerna comencin xalet non, o ho-
tel, o urbanització pirata o el que sia.
La societat te el dret d'organitzar el
seu urbanisme, i les institucions
deure de fer complir la lie i. No fer-
ho deu fregar la prevaricaci6 o quai-
sevol altra figura legal igualment
malsonant. Si no vaig errai, ai xò de

l'urbanisme ja es ara materia de codi
penal.

I tots aquells expedients a xalets
il.legals de que bravejava no fa tant
la dreta municipal. Heu sentit parlar
de cap esbucament . ? O eren a la fes-
ta els expedientats? I, qui va pagar el
dinar dels nostres representants de-
mocratics? Els pobres constructors
pirates, amb el que s'han estalviat
passant de normes?

Que voleu que vos digui. A
no em fa cap Ilastima, algú que en-
vest a construir saben que esta
prohibit, o que no ho pot fer així,
saltant-se tantes de normes com
conve. El que em fa es rabat que a
damunt tenguin el morro d'anar a
plorar. I que s'acabin, any rera any,
xalet rere xalct, sortint amb la seva,
amb la tolerancia cómplice de qui
hauria de vigilar que el terme muni-
cipal no s'acabi de convertir amb
l'eixam de barraquetes o xaletarros
que ja és. Encara acabarem pagant-
los la xarxa elèctrica, o el clavegue-
ram, com ja pagam neteges de fems
o aguantam sobrecarregues de ser-
veis com la sanitat. Beneits que sont.

***

'i ambe es possible, de nit, a

Llucmajor, atravessar la plaça abso-
lutament deserta, fantasmai en el seu
luxe de fanais i rètols Iluntinosos,
un silenci amb motors Ilunyans -ni la
i noto habituai fent carreres passeig
amunt, passeig avait- que nomes
trenquen les teves passes. Produeix
un efecte curiós, plaça despoblada:
sense presencia física humana es
tanmateix un Hoc rotundament hu-
manitzat, artificial fins en els arbres
que la decoren. La naturalesa hi res-
ta a segon terme -LW volateig de teu-
lader, quatre insectes monstruosos
que surten d'un embornal a menjar-
se un xisclet aferrat a les rajoles, un
pressentiment d'òliba... naturalesa
adaptant-se a l'entorn huma -fins la
claror dels estels s'esborra i difumi-
na amh tanta claretat electrica.

La plaça és l'espai huma per na-
turalesa, per definició i história. I
niés al nostre entorn mediterrani: des
de l'agora grega simholitza el Iloc
de la convivencia, la ciutat com am-
i-ai comunitari: d'aquí deuen prove-
nir mots com civil, civilització, ci-
vilitat... tocats am h les riqueses i
miseries de segles. La plaça deserta

podria esdevenir, pensant-ho així,
una al.legoria alarmant del nostre
conviure, el d'un espai públic aban-
donat pels seus naturals habitadors,
el d'una deserció que deixa IllaSSa

Hoc a ai xó altre, també tan huma,
que és la usurpació, l'atracament, el
carterisme. Ara mes, que la publici-
tat de la campanya electoral sembla
cridar la víscera, la resposta sub-
conscient, substituir el debat, la re-
flexió haprescindible.

***

De les siquis del carrer del Con-

vent, d'institucions i d'empreses
concessionaries de serveis palles
que tracten al ciutada sense cap res-
pecte, sense ni la mica de bona edu-
cació, com si fos un súbdit, ja en
panarem un altre dia, si es que no en
parlivent ara mateix.

***

Ja acahant d'escriure, he tornat

a sortir a passejar. És diumengc i
ahir el Madrid va golejar el Barça.
En voltar cantó, en parla la Mdio a
tota d'un cotxe estacionat a un dels
nostres carrers-parking. Em pareix
el Butanito, sembla parlar ami) una
oient i no pareix que estiguin molt
d'acord. Ell: -Quiere decir que no le
parece bien la exhibición en un par-
tido de fútbol de la bandera constitu-
cional española? -Jo el que volia dir
(ella s'ha posai ncrviosa, però aixf i
tot s'explica) és que la bandera em
sembla lógica quan la selecció es-
panyola juga contra un equip estran-
ger, però quan juguen dos equips es-
panyols usar-la en favor cl'un i con-
tra l'altra... perquè el Madrid i el
Barcelona són dos equips espanyols,
no'? El sent encara a ell: -Bueno, ca-
da 1110 puede pensar conto le parez-
ca- com qui diu si estA tronada que
hem de fer, just ahans d'iniciar el
que sembla ser un comiat, que ja no
senti ré, perquè en aquell precís mo-
ment apaguen la Mdio. •
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Ho diu
el Mari

El món a l'abast
Maties Gardas

Sense moure'ns del terme, tenu
l'oportunitat d'assistir en primera II-
nia als grans debats que sacsegen el
món d' avui. Si no ho crcis, llegiu
els diaris. Que en el mon hi ha con-
flictes racistes'? IS) vet aquí que una
ONG fa saber per carta al director
que uns immigrans nigerians són
discriminats pel propiciani d'una ca-
sa perquè "no hi vol ncgres". Si un
dels grans prohlemes del món
d' avui són els detritus i les deixa-
Iles, per solucionar l'abocament de
bagatge d'obres el nostre bade, el
de Ciutat i el president Antich fan
una cimera per acordar que els en-
derrocs es tirin a les pedreres de
Can Set i Can Nu, a la frontera entre
Palma i Llucmajor. Si l'urbanisme
és un altre dels grans debats polítics
en curs, aleshores també tenim el
hatle i el seu regidor J' Urbanisme
que s'apleguen amh els propietaris
de casetes il.legals per fer una to-
rrada d'agermanament a Aquacity.

Parlant de deixar el moix per
guardar la sobrassada, crida Paten-
ció que cinc guardajurats privats ha-
gin estat detinguts per la Guàrdia
Civil acusats de robar ai ló que ha-

vien de vigilar. Els lets passaren a
l'hotel de Son AnteIm i ens oferei-
xen un apunt per a la reflexió sobre
la seguretat, la delinqüència i Petica
professional. Sobre qüestions
d'aquestes, eis muixims represen-
tants policiais de PiIla acordaren
ajuntar esforços per vigilar s'Are-
nal durant l'estiu que ve.

Sense fer-nos gaire !luny, en ple
debat entre sector pOhlic i sector
privat, i sense deixar el camp de
l'ordenació urbanística, no podem
oblidar la presentació davant el Go-
vern de les Balears de la universitat
del Puigderrós, o Jaume III segons
el nom que volen els promotors. El
diari que més ha arrufat el nas ha
estat El Mundo, que no s' ha cstat
de treure comentaris poc elogiables
sobre aquest projecte lligat a les em-
preses urbanístiques de Javier Ca-
hotO. Per la seva banda, el Diario de
Mallorca destaca l'incert futur de
l'autopista que havia de passar per
Llucmajor, un altre &hat estrella de
la política insular.

En el camp de la cultura. hem
sahut que Toni Catany exposarO
Museu Nacional d'Art de Catalunya
i que el jove Josep Miguel Ramis,
estudiant de 17 anys, ha guanyat un

premi de literatura juvenil del Club
Al fàbia. També ha trascendit per to-
ta la premsa la celebració del con-
curs internacional de cant en mem6-
ria de Francisca Cuart, en el qual ha
treballat amb entusiasme el qui en
va ser espòs, cl farmacèutic Pedro
Vidal.

Com a mostra que l'autodeter-
minació dels pobles alga passions
pertot arreu, han estat sonats els ar-
ticles d'en Tomeu Carrió, el santjo-
aner que dirigeix l' institut, sobre les
reclamacions independentistes de
Sant Jordi en front de Ciutat. Ara és
el moment que el hatle Lluc els hau-
ria de proposar l'annexió al terme
municipal més gran de Mallorca. Al
cap i a la li. només es tractaria de
fer córrer un poc més avail de la co-
ma Pregona la retxa que hi va traçar
amb l'espasa ferma el mític baile
Mut.

En fi, si les grans qUestions ens
agobien i ens volem refrescar, scm-
pre tcnim a mit la pinya de Can
Puig, que ara els diaris rellancen i
promocionen amb el titular "La
chispa de los mallorquines". Que no
ens falti la .vispa. •
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Adéu per sempre, Lluc

Abans de conèixer-te t'admirava, per la teva valentia,
pel teu coratge i pel teu esperit de Iluita, perquè vares ser
un dels capdavanters a Llucmajor en l'adopció d'un fill.

En aquests moments de tristor record un comentari que
una persona em va fer quan nomes havien transcorregut
dies des que en Matcu va arribar a ca vostra a Llucmajor.
Aquell comentari ern va ferir i vaig sortir d'aquella casa in-
dignada de veure com hi ha gent que és capaç de pensar
que només es la sang el que fa estimar un fill.

Corn anava d'equivocada, aquesta persona. Vaig in-
tentar explicar-li la nieva postura respecte al tema: li vaig
dir que quan dues persones decideixen fer una passa com
aquesta es perquè tenent tant d'amor per donar, que ne-
cessiten compartir-lo, si no, per que passen d'una vida cò-
moda, sense maldecaps ni preocupacions, a una vida mes
complicada pea) a la vegada mes plena'?

Això és isobar un sentit a la vida, una Iluita constant
per adquirir una felicitat plena.

Ara que ja us conec, puc dir que de persones com tu i
na Juanita, se'n troben poques, persones de fets i no de pa-
raules, persones solidaries, que són felices de veure que els
qui els enrevolten també ho són.

Ens varem conèixer gracies a en &llama, aquest infant
saharia que virem compartir l'estiu passat amb vosaltres;
a partir (I' aquí va néixer una nova amistat que hem anat
cultivant dia a dia.

Quina experiencia, Lluc!
Els primers dies varen ser durs. Record quan et va fu-

gir corrents i tu no el podies seguir a causa de les teves de-
licades cames; estaves exaltat, no sabies si podries conti-
nuar amb l'experiència, però superares la prova, arribares
a estimar-lo i encara veig les teves Ilagrimes cl dia del co-
miat.

Varem passar estones molt agradables amb vosaltres;
el fet de gaudir de la vostra companyia ens omplia de debò.
Gracies al bàsquet la relació també ha estat mes estreta,
perquè enguany els nostres fills juguen al mateix equip i tu
sempre disposat a qualsevol cosa.

I de sobte... Una terrible notícia. Tu, Lluc, ens deixes,
de cop i volta, per que'?

Na Juanita i en Mateu et necessiten. Jo nomes faig pen-
sar i repensar per que sempre  se'n van els millors. Això
només pot ser per una causa bona. Tu, Lluc, has let en poc
temps moltes obres encomiables en aquesta vida; segura-
ment a l'altre them necessiten persones com tu per ensen-
yar els que encara no en saben. Des d'on cts ens faras sen-
tir millor a tots els qui et coneixíem, però sobretot a na Jua-
nita i a en Mateu.

Ells han quedat, pet-6 ben segur que continuaran les te-
ves obres. Nosaltres els farem costat sempre perquè en
pocs temps ens heu fet apreciar massa.

Descansa en pau, Lluc, mai els teus no es trobaran sols.
•

F. Noguera
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Eleccions passades
per aigua

Un que escoltava.-

- Ja tenho la propaganda de les eleccions en marxa.
- Així es, i jo pens que en un mal moment.
- I això, per qué?
- Perquè tot aquest temps que malgastaran els partits

politics en mítings i propaganda electoral, no resoldran
tots els urgents i greus problemes que tenim a Mallorca ac-
tualment.

- Home...! Pei -6 supès que tots diran que tenen les so-
lucions.

- Sí, d'això n'estic hen segur, però les solucions d'uns
seran contritries a les d' uns altres... Jo ho veuràs!

- I així anam...!
- Per exemple, quant al problema de l'aigua, de l'actual

sequera per falta de pluges, uns diuen que nomes tenim ai-
gua per dos mesos i els politics de l'altre color que, amb la
dessaladora i pujar el preu de qui la malgasta, tendrem ai- .
gua a bastament.

- Com si aquests turistes que venen a Mallorca poges-
sin ser controlats...

- Sí, perquè diuen que amb l'anomenada Ecotaxa i un
increment als hotels del preu del litre d'aigua, els holders
aniran alerta.

- Res de res, perquè estt per veure si els hotelers vol-
dran pagar aquesta ecotaxa, si no es per llei.

- Si encara això servís per omplir els embassaments i
les bosses d'aigua subterrnies...

- Una cosa curiosa: ara ningú no parla de fer rogatives
a la Mare de Deu perquè plogui.

- No, el clero tampoc no diu res...
- Es coneix que, a toes manca d'aigua, mes manca de

Fe...
- Pentura aquests devots de "la Virgen del Rocío", en

Hoc de la "Feria de Abril" ens organitzen una processó
per demanar aigua a la Verge...

- Alerta, però, a les inundacions, que a Llucmajor no
estam preparats per suportar segons quines tempestes.

- Amb aquestes obres que s'estan fent per adobar la
xarxa d 'aigua i clavegueram, no n'hi hatnit d'inundacions,
perquè han posat les canonades més grosses.

- Tanta sort, perquè si després de totes aquestes moles-
ties que estan donant als ve .ins afectats, resulta que tenim
els mateixos embossos, haurem perdut el temps...

- I els doblers, que es pitjor.
- Jo crec que a Llucmajor no tendrem falta d'aigua,

que es el mes important.
- I, com ho saps, tu?
- Perquè els tècnics en la materia diuen que a la mari-

na de Llucmajor tenim una bossa molt gran d'aigua sub-
terrània, que ve dels Pirineus i que no s'acahart mai.

- Aix() també deu ser que en lloc de la Verge de la Ro-
ada, a Llucmajor tenim la Mare de Deu de Grkia...

- Sí, però si l'aigua ve de Catalunya, serà ht de Mont-
serrat, que l'envia... •
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De noms j de Hoes (LXXI)

Can Botilles

C. Calvhio
F. Janine

, Jaunie
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. Juliit

L'entrevista d'aquest mes corres-
pon a Can Boti Iles, finca situada al
Camí de Cala Pi. En el recorregut per
la !Inca ens han acompanyat la seva
propietria, Francisca Tomüs i
i cl seu fill, Mateu Pujol i Tomàs, als
quals volem donar les g6cies. Co-
mençarem el recorregut per l'entrada
del Camí de Cala Pi i situarem els
topònims clue troharem:

Ses Rotes, amb conradís i garriga,

hi ha ametlers, i a les vorcres del ca
-ní, garrovers. Hi distinguim Es Ses-

tador i El Palter. Els ametlers sem-
brats són de di ferents races: pou fela-
nitxer, verdereta, jordis i de l'engany.
Sa Garriga, situada dins Ses Rotes,
on podem veurc una barraca. Trobam
pins, mates, ullastres, porrasseres. un
poc de ruda, estepa blanca, estepa ne-
gra... Sa Sitja, la trobam dins Sa Ga-
rriga. Na Francisca Tonts recorda
que una vegada va anar-hi gent de
Bunyola a fer carbó. Es Garroveml,
creuen, els propietaris, que aquesta
tanca provenia de Son Grauet.
S'anomena d'aquesta manera perque
abans hi havia molts de garrovers, ac-
tualment el repoblen amb ametlers.
Na Clarissa o sa Caseta des Garro-

vera/, són unes cases de planta qua-
drada, amb teulada i una cisterna. Sa
Vinya d'Allà Dalt, la propietària ja no
l'ha vista mai, la vinya. Ara hi ha
sembrats ameders de la casta cristo
morto, que són uns ametlers que ne-
cessiten molta d'aigua. La paret que
fa partió amb Ses Rotes, és d'encade-
nat. Sa Tanca de sa Bassa, destaca sa
bassa situada a una vorera. Tota tan-
cada vie paret. Es Sestador Antic de
Can Bou/les. Sa Tanca Prima, deu el
seu nom a la magror de la terra.
Abans era garriga, quan es va casar la
meva padrina, Francinaina Tomis i
Noguera, la tragueren i hi sembraren
ametlers. Sa Tanca de ses Figueres o
Es Figneral, encara podem trobar fi-
gueres bordissot blanca, bordissot ne-



a

na Clarissa

cA
L.
0CIA 'LI	

\ eta v)z
ct . -Fc, 	 \ ./,
P:1 ci)" > 	 o

cLJ	 e II	
\ ./.

1	 \
-	 .

ca 	 c.)
z

k ) \ e* /
et	 ,,,	

,.

,
1 a 	\ -

,

	

, 	
/ . ? /	

, : , _ _ 7 c 0 : á _ 1.:::;___.`c:,. .,,, t , : $2
, ,	 w

4 1
\

et_
- ml---. --

CI

	,91iet	

/ , / 1 1‘ sa Barraca

\

4 eSs	 Rotes

es Sestadors

Vv‘I/la
LI es Corralet

des Sestadors
o

o '1 4

SO 	 100 	 60	 Lot 	 zo "d5

I. s'Hortet
2. s'Aljub
3. es Figuerals de Moro
4. s'Hortal de ses Guixes
5. s'Hortal d'Enmig
6. es Camí des Garroveral

'Partió de
Ca l'Oro

2
ses Cases de
Can Botilles

es
Garroveral



CI. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98

TAN EXIGENTS
COM TU.

AGRAIM LA
VOSTRA VISITA

TOPONIMIA
gra, coll de dama, parejals, ull de per-
diu i verdals. Darrerament s'hi han
sembrat ametlers: vivot, cristo morto,
guarins. Per aquesta tanca passa un
brancal del torrent d'Albanyeta. En
Vidal, anomenen d' aquesta manera la
garriga de Sa Tanca de ses Figueres o
des Figueral. A l' altra banda d'aques-
ta tanca, con frontant amb la partió
d' Albanyeta, el Hit del torrent es
sembrat de garrovers joves. S'Hortal

amb ametlers. Aquí es junta el
brancal de Can Botilles amb el to-
rrent d'Albanyeta. S'Hortal de ses
Guixes, destaca per la seva terra pri-
ma i per l'absència d'arbres. S'Hortal
&Emig, amb ametlers i garrovers;
tot tancat de paret. Sa Vinya, repobla-
da amb arbres fruiters: albercoquers,
pruneres, pereres i alguns tarongers.
Sa Tanca de s'Era, molt bona de te-
rra, la meitat és sembrada de figue-
res: hordissot blanca, hordissot negra,
auhccones i coil de dama.

Quines coses recordau de Can
Botilles?

Els records que tenc de quan ana-
va a Can Botilles són molt bons, pen-
san que hi anava amb els meus pares
i els ineus padrins, això vol dir que els

ineus records són els de quan jo era
una nina. M'agradava molt anar a ju-
gar a Ses Rotes, el pinar clue hi ha,
malgrat ser petit, em semblava molt
frondós, hi vaig passar bons mo-
ments. Record els missatges que feien
feina a ca nostra, mestre Joan "la Pa-
reja", en Pep de Montuïri i en Bernat
"Puça".

Els vespres es juntaven a Can Bo-
tilles, per passar la vetlada, gent
craquelles rodalies, gent de Son Fe-
lip, cie Can Cantó, de Ca l'Oro, de
Ses Comes, de Son Galileu. Quan
era temps de la collita d'ameties tení-
em collidores. Els vespres es pelaven
les ametles i era ben entretengut per-
que sempre es contaven coses.

A Llucmajor, la posada de Can
Botilles es al carrer Orient n.10, on
viu el meu fill.

Què fèieu a la finca?
Sembràvem blat, civada, ordi ¡fa-

ves. També teníem animals: una guar-
da d'ovelles, pores i aviram.

La terra de la finca és pertot
igual?

No, hi ha trossos de la finca que
són millors uns que els altres. Tot es
call vermeil, però les tanques mes bo-

nes són Es Figueral, un tros de Ses
Rotes i Sa Tanca de s 'Era.

A la finca hi ha molta paret seca
feta, recordau qui foren els parede-
dors?

Sí, sí que record els parededors,
eren en Pep, casat amb na Magdalena
"Pollencina" i en Damià "Passarell".
Darrerament en I Jorenc Calderon (fu-
gué la finca, arreglava les parets que
es queien, aixecava els enterrossals i
esmotxava.

Veiem que repoblant la
finca, amb quins arbres ho feieu?

Principal men t la repoblam amb
garrovers i ametlers. En un principi
sembravem races duites de fora, com
per exemple, cristo morto. Ben aviat
varem veure que feia una ametla
grossa amh un hessó petit i que ne-
cessitava molta d'aigua per fer-se.
També sembrarem guarins, però, al
meu parer, no són gaire bons. Hem
arribat a la conclusió que aquestes ra-
ces no són del tot recomenables en te-
rrenys com el del Can Botilles, on no
plou gaire.

Moltes gracies i fins el mes que
ve. •
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ENTREVIS

Sebastià Salvà

29 anys al servei dels lectors de premsa

Coloma Julià

Fa 29 anys justs que en Sebastià Salva Ballester en
Sebastià des diaris, és l'encarregat de repartir els diaris
mallorquins per les cases de Llucmajor Ellfeia de pica-
pedrer quan el marc del 1971 va tenir ocasió de dedicar-
se a aquesta feina, i ara ha decidit deixar-la per dedicar-
se a conduir un autocar de turisme.

Ell coneix més que ningú els lectors habituals de la
premsa mallorquina i sap de memòria quin minero té ca-
da casa, perquè són moltes les cartes, els diaris, les re-
vistes, que dia a dia ha repartit pels carrers de Llucma-
jor

Com va ser que et decidires a ser corresponsal ad-
ministratiu dels diaris?

Perquè un amic meu, en Sehastiï Monserrat a) Set, ho
va deixar. Ell repartia el "Diario de Mallorca" i el "Bale-
ares" i em va dir a veure si m'interessava fer aquesta fei-
na; n'hi havia d'altres que tambe la volien, pea) me la do-
naren a jo.

Vaig trobar que això m'aniria be, el dematí repartia
els diaris i durant clos anys els horahaixes encara anava a
fer de picapedrer, després me'n vaig encarregar de fer el
correu. Ahans era competencia del tren i aleshores ho
era de l'empresa d'autocars Clar a) Ca'n Bolen°. Jo tam-
be vaig conduir Il anys un autocar d'aquesta empresa.

En què consistia la teva feina?
Des del moment que m'enviaven els diaris els havia

de repartir a tots eis subscriptors. Jo era cl corresponsal
administratiu i això vol dir fer nous subscriptors, recollir
les quotes de subscripció i després anar a passar comptes
cada mes a la redacció de cada diari. A mes de les subs-
cripcions hi havia la venda; ho n' he venuts molts de dia-
ris al marge (lets subscriptors.

Hi havia molta gent subscrita als diaris manor-
quins l'any 1971?

Sí, sobretot al "Baleares", hi havia 234 subscriptors,
en aquell temps encara duia les fletxes de la falange, però
mes envant hi va haver una puja i molta de gent es va
despuntar. El "Diari de Mallorca" tenia 130 subscriptors.

Fins passats 10 anys no vaig repartir 1 —última Hora",
amb 80 subscriptors i després "El Día", un diari que aca-
bava de sortir.

Darrerament es mantenien aquestes xifres?
Els suhscriptors ciels duffers dials de Mallorca que

vaig repartir eren uns 157. Ara 1 - 016111a Hora" en te
180, "El Mundo" (abans "El Día") en té 70 i cl "Balears"
en cataLt, 30. El "Baleares" abans era un diari (le! govern

En Sebastià Salvà Ballester ha estat 29 anys el corresponsal
administratiu de la premsa mallorquina a Llucmajor

i va passar de ser franquista a centrista i després socialis-
ta , fins que el va comprar el Grup Serra. Quasi tots els
subscriptors d'ara són mestres d'escola.

Què més reparties?
Vaig repartir les cartes de Gesa molts d'anys i cartes

dels banes, de "La Caixa" i de "Sa Nostra". També he re-
partit des d'un principi "Llucmajor de pinte en ample",
aviat fart 19 anys; partírem de zero i ara repartia 334 re-
vistes. Aquests darrers anys s'han mort alguns subscrip-
tors, i això mateix ha passat amb els diaris. Sempre hi ha
un moviment d'altes i baixes.

Ha estat una tasca dura?
Aquesta feina es dura perque tot ha de ser al moment:

les cartes, com más prest millor, els diaris avui mateix.
No es podia deixar res per al sendemà, i cl cobrament és
pesat perquè sempre es troben cases tancades.

Tambe és una feina (tuna perquè has d'estar exposat al
temps, al ['red i a la calor, a l'aigua i al vent. Jo co-
mençava la feina a les 5 de la matinada, llavors no hi ha
tantes noses, però de vegades hi ha gelada.

He fet moltes hores de feina per arribar a fer "un ca
nostra".

Què t'ha fet decidir a canviar de feina'?
M' ha convençut un amic meu, ja que tenc el carnet de

concluir de totes les categories. He trohat que cm conve-
nia agafar la feina de conductor d'un autocar de turisme,
sobretot per assulliptes de la jubi lack') i perque tendre va-
cacions i un dia a la setmanalliure, cosa clue no he tengut
mai.

I ens haurem d'acostumar a no veure en Sebastià, un
dia sí i l'altre tamhé, amb el seu motoret carregat de pa-
per per tots els carrers i u qualsevol horn. •



L'Obra Cultural
Balear comunica a
les seves amistats

tan sensible pèrdua.
Agrairem la vostra

assistència el dimarts,
dia 7 de marc de 2000
a les 20.30h per a la
conducció i posterior
enterrament a Plaga.

No s'avisa particularment
Un grup de músics s'han
dignat a acompanyar-lo

segons la forma acostumada

Casa mortuòria:
c/ Bisbe Taixequet

Llucmajor
ES IP	 L. Ft



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Temps
passat

Festes de la Beata any 1930

1)

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat
Joan Clar Coll

Carrosses i pageses per
les festes de la Beata Santa
Catalina Tomas l'any 1930.
Quatre anys després fou ca-
nonitzada. Dotze al.lotes i un
al.lot vestits de pagesos de
bon de veres, no com ara que
són reproduccions, es posa-
ren clavant de la camera (1' un
fotògraf desconegut. Es feren
tres impressions, dues d'elles
molt encertades, pea) una
deixa molt que desitjar.

Hi podem veure na Cata-
lina Sastre Verdera, de mal
nom "Bovera"; na Maria
Marquet, des forn de ca'n
Marquet des camí de Ciutat;
na Catalina Antònia Clar Ginard; el pages és en Tomeu
Font Ripoll, a. En Font de ses medics; al seu costat la se-
va gcrmana Isabel, que un any després de la foto, als 18
anys, va ingressar al Convent de les Germanes dels Sagrats
Cors; la segueix na Isabel Mates (a. de ca'n Mates), que te-
nien una botiga al carrer del Born al cantó amb el carrer
Major; na Francisca Clar Ginard, sa mestra Ginard; en pri-
mera línia hi ha na Francina Aina Salva, (a. Moragueta o
Calafata) que vivia al llogaret (C.Major); seguim amb
n'Àngela Rubí, sa franceseta, casada  amb en "Sampolí"
des carrer de St. Llorenç; Na Catalina Mulet (a. Boet), do-

na d'en Tia Tomassetes; n'Aina M. Julia, que morí l'any
següent als 18 anys; devora ells hi ha na Margalida Coll
Tomas (a. Passarell); i per acabar hi ha na Isabel Ferretjans,
la dona del vidrier.

Totes elles tenien entre 17 i 18 anys, i algunes d'elles ja
ens han deixat.

NOTA:
* Es pot donar el cas que algun nom o alguna dada si-

gui equivocat, per això vos agniirfem clue Si qualcú ens
pot informar, que ho faci cridant al 971 66 01 90, prefe-
rentment de les 21 a les 23 hores, o deixan avís per posar-
nos en contacte. Al proper número de revista sortiran els
aclariments i correccions que siguin pertinents.

També volem agrair la col.laboració que hem tingut
per part de les persones que ens han informat, especialment
na Catalina Sastre (Bovera) i na Catalina Julia (de ca ses
Ventures).

**En relació a la foto del mes passat dels "quintos" del
34, hem d'agrair la col.laboració de Miguel Salva (a. Ra-
có).

Tanabe hem de rectificar el nom de l' home assenyalat
amb el número 14: on posava Antoni Ballester, ha de dir
Antoni Cardell.

També hem rebut informació dels assenyalats com a
desconeguts 4 i 6. El 4 ens han in format que era de Cugu-
lutx, però no hein descobert el nom, i cl 6 és en Francesc
Salva.
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Processó de les festes de la Beata.
(Foto cedida per Joan Clar)

1.- Catalina Sastre (a. Bovera)
2.- Maria Marquet
3.- Catalina A. Clar (a. Ginard)
4.- Tomen Font (a. de ses metlles)
5.- Sor Isabel Font
6.- Isabel Mates (a. de ca na Mates)
7.- Francisca Clar (a. sa mestra Ginard)
8.- Francina Aina
(a. Moragueta o Calafata)
9.- Àngela Rubi (a. sa franceseta)
10.- Catalina Mulet (a. Boet)
11.- Aina Maria
(a. de ca ses ventures)
12.- Margalida Coll (a. Passarell)
13.- Isabel Ferret jans •



CULTURA

Testimonis documentals de la nostra història
Sebastia Carde11 i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

(XXXII) Reglament de
la Societat de Trencadors

titulada La Fe (1873)
Primera part.

El segle XIX es una època de desen-
volupament de diferents tipus societaris,
entitats creditícies, fundacions de bene-
ficência particular de caracter econòmic
i social i altres institucions semblants
imitant experiències originades a l'es-
tranger. Així es veu per les diferents or-
dres sobre foment de creació de caixes
d'estalvis, associacions de beneficência
mútua, companyies de socors mutus i
bancs de Ilauradors.

Aquestes institucions, en general, fo-
ren promogudes per particulars i fomen-
tades des d'instancies superiors per la
influência de nous corrents i les refor-
mes als models seculars de Fordinació
social. Es produí l'estahliment del II ittre
exercici de qualsevol indústria o ofici
útil, la ilibertat mercantil i la supressió
de privilegis deis cossos d'oficis i dins la
recerca d'alternatives per a substituir els
veils sistemes de previsió i poder fer
front a l'infortuni o a la vellesa.

Els distints gremis s'esforgaren, ja a
la segona meitat del segle XIX, per tal
de crear entitats societaries i satisfer les
necessitats socials i, quant a la història

ucmajorera, per comprendre aquest fe-
[mitten es fa ben palesa la necessitat
d'estudiar la reglamentació d' aquestes
corporacions gremials que es conserven
tant a l'Arxiu del Regne de Mallorca
com a l'Arxiu Municipal de Llucmajor.

El Reglament de la Societat de Tren-
cadors anomenada La Fe té cl seus ante-
cedents en la societat La Unión i tot do-
mint a conèixer el contingut d'aquella
amb la seva íntegra transcripció docu-
mental, conservada al fons administra-
tin del nostre Arxiu Municipal, ens es
un bon exemple del que diem, per al que
es necessari un estudi i anal isi de la seva
problematica.

Els picapedrers de Liumajor es va-
ren segregar dels de la Ciutat l' any 1604
i a s' Arenal hi havia una secció autòno-
ma de trencadors clue tenien el seu em-
blema consistent amb les seves princi-
pals eines com cl tallant. L'eufbria cons-
tructiva i per tant la del gran consum de
materials fou evident durant els segles
XVIII i XIX amb l'explotació de moites
pecireres com la de ca s'Hereu, Gaident,
Son Fui lana. Son Mulet, Son Verí i les
properes al mar entre Cap Roig i Rega-
lia, Punta des Pou Salat, sa Fossa i el ca-

16 de sa Cova sens oblidar ses pedreres
de la Seu. La Mare de Deu de la Mame-
lia era la patrona dels trencadors, la ca-
pella de la qual el segle XVI es podia
veure sota la torre campanar de la nostra
antiga església parroquial havent-se con-
serval la seva imatge i aquesta advocació
passa després a l'oratori de s'Arenal al
segle passat.

Aquest regiment ciels trencadors
l'any 1873 demostra la importancia de la
indústria extractiva i dona iloc posterior-
ment al Reglamento de la Unión de Can-
teros. Sociedad ele Ahorros y Auxilios
mutuos de Lluchmayor, entitat registrada
al Govern Civil el juliol de l'any 1901.
La finalitat societária era crear una caixa
de resistência i donar recursos els seus
socis quan ho necessitassin i cl Regia-
ment constava de 53 articles i això ens
dóna una idea de la seva importancia.

CAPÍTULO PRIMER()

Artículo 1°.- El objeto de la Socie-
dad es crear una caja de resistencia y
proporcionar recursos d los socios cuan-
do los necesiten.

Art°. 2°.- Para conseguir el fin que se
propone La Sociedad pagaran los socios
una cuota mensual de uno, dos, tres 6
mas reales de velion.

Art°. 3°.- Los socios que se suscriban
por una cuota determinada no podran va-
riarla sino cada tres meses. El minimum
que establece La Sociedad en las cuotas
es un real de vellon.

Art°. 4°.- Las fechas de las entradas
de los socios seran precisamente los pri-
meros dias de los meses Enero,
Julio y Octubre.

Art°. 5°.- Los que a mediados de un
trimestre soliciten entrar en Sociedad de-
be ran pagar el tiempo atrasado del mis-
mo 6 aguardar que principie otro.

Art°.- 6°.- No se admitira ningun so-
cio en quien haya recaido sentencia eje-
cutoria de pena infamante á no ser que
sea por causas políticas 6 de contraban-
do contra la Hacienda publica. Y seran
excluidos todos los que recayga sobre
ellos dicha sentencia durante su perma-
nencia en la Sociedad sin que puedan re-
clamar los derechos que tengan en la So-
ciedad.

Art°. 7°.- Quedan igualmente esciui-
dos y pierden sus derechos los socios
que adeuden tres mensualidades y des-
pues de avisados por el Recaudador no
las paguen dentro el termino de ocho
dias, y los que hayan de ser citados ante
el tribunal para que hagan efectivas las
cantidades que tengan prestadas de la
Sociedad terminado que sea el tiempo
para el cual las tomasen.

Art°. 8°.- Los socios que se separen 6

renuncien no podran hacer reclamacion
alguna. Los que les toque la suerte de
soldado, se alisten al servicio de las ar-
mas podran pedir sus derechos y si quie-
ren continuar siendo socios delegaran
persona que los represente.

Tambien podran pedir sus derechos
los socios que se dediquen á otro predio
al trabajo de cantero si el dueño del pre-
dio tiene sociedad y le propusiera e a-
mine de la Sociedad "La Fe" esta para
inscribirse en la suya.

Art'. 9°.- Si algun socio enfermase 6
quedase inutil para trabajar no estara
obligado á pagar mensualidades todo el
tiempo de la enfermedad 6 inutilidad,
pero tampoco participará del capital que
haya aumentado la Sociedad durante cl
tiempo que no haya contribuido.

Art°. 10°.- Los socios que necesiten
dinero podran tomarlo prestado de la So-
ciedad si se halla en fondos con el inte-
res de medio por ciento mensual.

Art". 11°.- Ningun socio podra tomar
de una vez mayor ni menor cantidad clue
cien reales ni por mas tiempo que por
seis meses y á lo menos por tres meses.

Art'. 12°.- El socio que tonic cien re-
ales no podra pedir otros ciento, clue no
medie de tiempo un nies lo menos, ni
tampoco podra pasar cie doscientos rea-
les la cantidad clue tenga prestada.

Art°. 13°.- Cuando sean clos 6 mas
los socios que pidan di nero á la vez, y la
Sociedad no pueda satisfacerlos á todos,
se partira entre los solicitantes el clue
exista 6 se sorteara cual de ellos dcba to-
rnados.

Art°. 14°.- Para prestar dinero a los
socios sera preciso que estos presenten
Ia Junta Directiva clos hombres que ga-
ranticen la cantidad la cantidad que tome
prestada caso de no satisfaeria á su de-
bido tiempo, los cuales uno de ellos de-
bera poseer bienes immuebles.

Art°. 15°.- En las liquidaciones ge-
nerales 6 parciales que haga la Sociedad
participaran los socios de sus beneficios

proporcion de las cuotas con que hayan
contribuido para la formacion del capi-
tal.

Art°. 16°.- Para la liquidacion de los
socios sera siempre con sujecion al acta
de arqueo trimestral ultima.

Art°. 17°.- Ningun socio podra tomar
dinero prestado sin antes acreditar ha-
Ilarse al corriente de las mensualidades
con respecto á la sociedad.

Art'. 18°.- Ningun socio podra retirar
creditos que tenga en la Sociedad clue no
haya cumplido los cincuenta años lo me-
nos de socio exceptuando los compren-
didos en el artículo 8'. de este Regla-
mento. •

AMLL 3716



åCuina
Tradicional

Antònia M. Bonet

Del món que enrevolta l 'Opera ho podem conèixer tot.
Interprets i autors s'han vist en l'obligació de sorprendre els
seus admiradors, que sempre han seguit les passes dels Idols.
Fins i tot s'han creat plats hatejats amb noms famosos per
homenatjar o per satister els capricis dels DIVOS. No es ma-
la idea tastar les refinades preparacions gastronòmiques pre-
ferides per ells.

Un exemple vàlid podria ser aquest:

- Canelons Rossini
- Ensalada Melba
- Filet Pavarotti

Canelons Rossini

Per a quatre persones:
- I fi plaques de canelons, cuits segons les instruccions del fa-
bricant.
- 299 grs. de vedella capolada.
- 100 grs. de llomillo de porc capolat.
- 1 cervell de xot.
- 3 cullerades de salsa de tomàtiga.
- 30 grs. de pa blanc ratllat.
- 100 us. de formatge parmesIi ratllat.
- 2 rovells d'ou.
- un raig de xerès.
- I tnIhna.
- I ceheta trinxada.
- mantega.

Es posen a fregir les earns i el cervell amb unes cullerades
de mantega; a mitja cocció s' hi afegeix la echa, tomatiga,
xerès, pa ratllat, els rovells d'ou, sal i pehreb6. Amb aquest
compost es l'itrceixen els canelons i es col.loquen dins un re-
cipient que pugui anar al forn.

Es cobreixen de la salsa que seguidament s'explica; s'es-
polsen amh abundant formatge radial, la tòfona lancinada, pi-
lotets de mantega i es gratinen al forn, el temps suficient per
tal que es dorin pronunciadament.

Salsa per recohrir els canelons

Posats al foc 50 grs. de mantega i sis cullerades rases de
farina, es remouen per mesclar-les. Hi afegirem sal, pebrehõ,
nou moscada i 3/4 de Ilitre de Ilet; continuam removent fins
que la salsa comenci a quallar; incorporam 3 cullerades de for-
matge parmesà. Després de 2 minuts mes de cocció, abocam
Ia salsa sobre els canelons que ja tenim preparats.

Ensalada Melba

Es trien les fulles més blanques d'una !letup, de la varie-
tat "romana" i es disposen dins una plata rodona; al seu costal,
daus de pinya americana, seguim amb 'In -nines de cor de car-
xofes acidulades, guindes sense pinyol, gerds madurs i, final-
ment, per Linear el cercle, un caramullet d'amedles tendres es-
caldades i pelades.

Es recobreixen tots els ingredients amb una citroneta Ili-

gada amb maonesa.
Citroneta: Oli verge, suc de Ilimona, sal i pehrebb.

Filet Pavarotti

Per a cada comensal, un filet de vedella de 150 grs. em-
polsat de farina, sal i pehreb(); es fregeix al punt, dins mante-
ga; es reserva i dins la mateixa pella es ¡lambda mitja copa de
brandi. Continuarem la preparació afegint mitja copa de mar-
sala, una tòfona negra filetejada, i dues cullerades de salsa es-
panyola (es pot substituir per fons d'estofat de vedella, al qual
haurem afegit pastanaga i api).

Es redueix la salsa, s'incorpora el filet i 30 grs. de mante-
ga.

Per muntar el plat, es disposa el filet a un costat, cobert
amb la salsa i les tOfones; a l'altre costat, un ncotllo de patató
al forn que haurem preparat milt) antelació.

Elahoració del motllo de patata 
Tres patatons trinxats a rodanxes fines, cuits al forn dins

motllos individuals, col.locats en capes alternats amh aquests
altres ingredients: sal, pehreb(), formatge parmesà, tòfona i
mantega. •

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR



C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

Com anam
de cultura llucmajorera

a) Es Rafal des Porcs, Son Pocos, Capocorb Vell, Be-
tlem

h) Míner, Son Mendívil, Son Mut, Son Tete.
c) Galdent, Son Mosson, sa Torre, s'Àguila.
d) Vinagrella, Alhocàsser, la Romana, Mea

2- Antoni Calmés va ser:

a) un folklorista algaidí que vivia a Llucmajor.
h) un hotcler felanitxer que vivia a s'Arenal.
c) un folklorista manacorí que vivia a s'Arenal.
d) un hallador de jotes i boleros que tenia un restaurant

a s' Estanyol.

3- La Batalla de LInemajor va tenir lloc l'any:

a) 1349
h) 1520
c) 1229
(I ) 1715

4- L'amo en Joan Mèger de ses Males Cases va ser:

a) un 1 .rare franciscà famós per les seves predicacions.
b) el fundador del santuari de Gràcia.
c) un novel.lista del segle XIX d'ideals republicans.
d) hatle conservador i estudiós del folklore Ilucmajorer.

5- Han estat fàbriques de sabates:

a) Ca sa Randilla, Can Meco, Can Seu.
h) Ca sa Randilla, Can Pola, Can Tomassetes.
c) Can Parrí, Cas Pagarrot, Can  Puny il.
d) Can Claret, Can Maná, Can Ceril.lo. •

1- Són possessions del terme de Llucmajor:

PERRUQUERIA

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

C/ DES RAFALET, SOLAR A-65

POLÍGON INDUSTRIAL SON NOGUERA
07620 - LLUCMAJOR - MALLORCA

TELÈFON 971 660 422
FAX 971 661 922

http: www.p118.com • e-mail: p118@p118.com

corNfe_s,

jocs ecitAcLitit4s,

MT

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

CENTRE OPTIC
EXPOLENT



divendres 17 22h
dissabte 18 22_30h
diumenge 19 20h

març 20(10

venda anticipada: SA LLIBRERIA

Avda. Ramon de Sant Martí, 2 - Tel.: 971 66 01 46 - LLUCMAJOR

ILLA MOTORS, S.L.

El passat dia 26, férem la presentació dels nous models entre el quals hi ha el nou Rover 25, amb diferentes motoritzacions
i equipaments. Anam des del motor de 103 CV passant pels 109, fins als 145 de gasolina, i com a destacada novetat hem
tret el nou utilitari que amb un motor turbo diesel de 100 CV, permet un avançament amb la rapidesa d'un cotxe de gasolina.
Amb la mateixa potencia hi ha el Rover 45, familiar, de 4 o 5 portes, i com a cotxe insigne el Rover 75.
Aprofitant aquest acte s'ha inaugurat el local d'exposicions de la nostra agencia a Llucmajor, amb una nova imatge.
L'afluencia de gent interessada pels nous models fou continuada i en certs models nombrosa.

RECREATIU
Llucma 'or

(OMEDIA w OLORAMA)
ESI:RI7 A 1 DIR161DA PEP'

I TOMEU CAIZJELLAS

divendres 31 marc 22h
venda anticipada: SA LLIBRERIA

I ABET I CAS

ACE LERADAS



CENTRO DE CUKACIÓN

Per a una vida mes sana i vital:
Ioga - Dansa oriental - Homeopatia - Reiki

Informació:
Tel./Fax: 971 12 05 79 o Mòbil: 607 24 15 76

Carrer del 501 11 • 07620 Llucmajor

CULTURA

Als set segles de les ordinacions
de Jaume II de Mallorca

Bartomeu Font Obrador, de la Reial Acadèmia de la
Història

Un esdeveniment històric d'especial rellevància i sig-
nificat és la commemoració del setè centenari de les Ordi-
nacions de les pobles pel rei LAMM II de Mallorca i per tant
Ia gènesi de les viles reials de la nostrada pagesia mallor-
quina. Aquel I ilunyà succes de l'any 1300 es, dories, l'ini-
ci urbii ben planificat que ha permes en el decurs del temps
Ia grandesa de la major part de l'illa i que aquest any és
obligat recordar i celebrar-ho així com cal per totes i cada
una de les viles reials que gaudiren d'unes prerrogatives
extraordinàries de caràcter socioeconómie, aprofitant una
epoca que marca el moment culminant del procès formatiu
europeu i s'inaugura pel nostre regne, gràcies a la concèr-
dia entre Jaunie II, de Catalunya-Aragó i el seu oncle Jau-
me H, de Mallorca, un període de progrés i d'afirmació de
Ia personalitat regnícola.

Les nostres viles o poblats forans durant el segle XIII
eren governats pels bailes de fisonomia i atribucions di-
verses i en primer Hoc els del magnats i porcioners admi-
nistradors de terres, cens alodials, etc. amb altres servi-
dors a les seves ordres en les cúries i camps, tenint en
compte el repartiment reial que amb la seva respectiva ju-
risdicció s'estenia a gran part de Mallorca i l'exercici civil
i criminal corresponia per tant a l'autoritat &Is bailes que
cren al mateix temps jutges de la seva cúria. Els bailes
reials, directes representants del govern reial, tenien auto-
ritat sobre di ferents nuclis poblacionals com ague!! Sanç de
Sadoa que era baile de Castellitx, Llucmajor i Montuïri,
com Ramon RotIan, baile d'Inca i de Ginyent, com Beren-
guer, baile de Manacor i Beliver, etc. Es tractava de go-
verns legítimament constituïts no obstant la diversa suma
de les seves alqueries que amb el seu propietari obden
l'autoritat del seu senyor que vivia voltat de familiars i
servidors, amb independencia de tipus quasi feudal, si es
vol, ja que molts d'aquells prodecien de terres en les quals
regia el feudalisme.

Era patent el nombre de transaccions comercials que ja
a partir de la Conquesta es realitzaven. El tràfec de gens

que anaven i venien de totes parts a l' ilia o viceversa era
sorprenent i extraordinari. Conqueridors que venien i nou-
vinguts que compraven, quasi sempre anil) els doblers dels
nombrosos jueus. Vendes importants d'esclaus i esclaves,
blancs i negres, cristians i mahometans de procedencia dis-
tinta els quals estaven al servei dels seus senyors i eren els
vertaders treballadors de les terres. Molt complicat era
aquell estat de coses per a l'illa i els pobladors, els forans,
es a dir els pagesos, sobretot, ja que existia un greu perih!
per al desembarcament de pirates o corsaris, a l'estil de
l'època, i perquè vivint els seus habitants en forma tan dis-
persaT resultava difícil la seva defensa. Era raó que tingué
present el monarca per fixar amb un centenar el nombre
dels veins de cada nova pobla als gnats es va atorgar una
extensió de dotze quarterades, fixant abans que res el lloc
de la nova església, el cementiri i la casa rectoral, seguint
després la projecció dels carrers amples i rectes, amb la
plaça al costat del temple parroquial, la quartera, etc.

Coneixedor perfecte cl rei Jaume II del caràcter i cos-
turns dels mallorquins i amb la finalitat d'estimular un més
ràpid desenvolupament de la seva obra concedí gràcies i
privilegis a tots aquells qui acudissin a edificar les seves
liars dins el perímetre fixat pels ordenadors i també sis
quarterades de terra de cultiu i altres dotze de garrigues i a
tots aquells qui tinguessin deutes contrets pels pagaments
d'interessos i del capital els concedia una prórroga de tres
anys.

També volgué crear un sistema de reguiu, procurant
trobar fonts i obrint pous, construi nl aljubs i basses i apro-
fitant fons existents i dipòsits antics, va manar un sistema
de síquies pel servei dels nous repobladors perquè pogues-
sin regar les seves terres i fer la seva horta. Això es el que
es contenia en cl "Liber aquarum forentium", joia de gran
importiincia histórica, avui desgraciadament perdut. Lluc-
major ha conservat aquelles disposicions. També el mo-
narca volgué dotar les viles de fortificacions voltant-les de
murades i valls -Llucmajor ha conservat el nom de carrer
des Vall que es part essencial de l'anomenat Quadrat i ai-
xI mateix la denominació de la Porta de Mar que ens duu,
passades set centúries, el record del seu sistema defensiu
per imperatiu reial, encara que no s'ha trobat cap rastre
d'una possible murada antiga a la part del migdia de la
població-. Per als indrets que auguraven un més nipid crei-
xement, el sobirà va assenyalar altres dotze quarterades
fora de la murada, pet-6 ben _juntes a la vila que amb el
temps permetessin també edificar cases i en aquesta po-
blació extramural, ja des dels seus inicis, la conegueren
amb el lienguatge vulgar de s'arraval.

Es ben sabut que abans de Pally 1300, la major part de
les viles que es diuen fundades per Jaume H, ja existien i
un exemple es la vila de Manacor que l'any 1300 mantenia
plet entre un veí seu i un de Porreres sobre la possessió
d'una quintana que ja havia estat donada pel noble Nuno
Sans a trenta prohoms de la mateixa and -) l'en6rrec d'es-
tablir aquell Hoc i per tant la vila manacorina ja tenia es-
glésia, rectoria, cementiri, presó, plaga, quartera, pcixate-



ria, carrers, mercat i "forum" i no obstant per les dades que
ens ofereix el document i pels articles indicats, Manacor
seria fundada pel mateix rei. I si aquesta vila existia com a
tal i fins i tot ja tenia la seva importancia, com hem d'en-
tendre aquesta segona fundació i la de les altres viles sem-
blants? El nostre rei volgué agrupar abans de tot la pobla-
ció dispersa de Mallorca i convertir amb una terra ple-
na de bones poblacions perquè la principal preocupació
era la defensa del seu petit regne.

Viles com Sineu, Inca, Artt, Pollenca, Sóller i altres les
deixà com estaven abans, ja que es formaren a l'època del
Conqueridor. Tornant a citar el "Liber aquarum foren-
tium", pel que fa a la normativa reconstructora, aprofitant
esglésies, cementiris i places, com les viles de Felanitx i
Manacor, al menys; a altres perquè així conveni als seus
projectes, com Petra, Alcúdia, Binissalem i Algaida o can-
viaren el nom primitiu o assumiren en canvi el (le Palque-
ria de la nova ubicació i a les qui corrien perill Ics dottt de
mes mitjans cie fortificació com Alcúdia i Santanyí. Tot
això ens situa davant [obligati' pregunta de si el nombre
de viles fundades fou realment onze. La documentació per-
met afirmar que foren alguncs altres mós i el mateix Ga-
briel Alomar en el seu interessant treball sobre Urbanisme
regional -un dels estudis Ines importants publicats fins
avui- Anna clue foren catorze.

Jaunie Il. rei de Mallorca, fonament l'estructura d'es-
tat sobre el model d'una "commonwealth" somniat per
Jaume el Conqueridor, ja clue les tres corones de Catalun-
ya-Aragó . Mallorca i Sicilia que regien poblcs indepen-
dents entre ells, d'ètnies i cultures variades, es trobaven
unides ideal del prestigi del signe comú de les barres

reials. I aquesta unió fraterna fart que arribi al cim amb
l'aspecte polItic, comercial i cultural.

Jaunie II moria en pau a la ciutat de Mallorca a la pri-
mavera de l'any 1311, després d'un regnat fecond espe-
cialment a la última dècada de la seva vida. La creació de
les noves pobies amb criteris sorprenentment actuals a les
illes de Mallorca i Menorca que donà origen a l'equilibra-
da estructura urbanístico-poblacional que han viscut des
ciels seus monarques privatius fins a l'actualitat i que sols
la gran allau turística ha estat capaç de sentenciar a mort
aquella admirable iniciativa reial, exemple de moderació i
equilibri entre els distints elements poblacionals vinguts de
terres llunyanes; la construed() també de recimes amura-
llats de Montpelier, Perpinyi, Alcúdia, Maó i Ciutadella;
l'erecció de l'absis o Capella Reial de la Ciutat de Mallor-
ca; l'acabament dels palaus-castells de Perpinyt, Montpe-
lier, Bellver i l'Almudaina i la introducció del Rcial d'Or
de Mallorca, primera moneda amb valor de divisa Ilancada
al mercat internacional en tots el regnes hisptnics.

Algunes de les nostres viles de la pagesia mallorquina
que deuen la fundació i empremta urbana al nostrc Inel it rei
Jaume II, de Mallorca, conegut coin el bon rei Janine, pre-
paren la commemoració dels set-cents anys anti) vertadera
il.lusió i entusiasme, esperant clue sigui cl millor homenat-
ge que li poguem retre i servesqui (l'exemple per a les fu-
tures gcneracions, coin a bons fills que tant devem als nos-
tres avant-passats i primers habitadors de les nostrcs pobles
reials. •

FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Cajeta)

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

COR rjU

Línia de joieria
per a home en
or la hei (18K)

DESCOMPTES ESPECIALS

cy. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR



SOCIETAT

I>S a penya
/des falcó

El passat mes de gener, el Conseller de Cultura del
C.I.M., i aspirant a diputat del PSM, en Cecili Buelc, jun-
tament amb la comissió de patrimoni del Conseil Insular i
el halle Lluc Tomas.

Al Conseller l'acompanyaven: l'historiador del C.I.M.,
l'arquitecte de FODESMA i dos membres de la Comissió
de Patrimoni; en Gabriel Pons, regidor de l'Ajuntament
de Llucmajor, i na Nanda Ramon, clona del primer regidor
del PSM al poble, que fou regidor de cultura quan regia
l'Ajuntament el PSOE amh un pacte amb altres partits.
També hi assistiren membres de la fundació clue es crea per
a la restauració del claustre del convent. Es presidida pel
halle Lluc Tomas (PP), i en ella hi ha un membre de cada
un &Is altres partits: PSOE, PSM, UM i AS!.

El cost de la restauració del claustre i de les 28 pintures
descobertes per l'historiador Ilucmajorer Miguel Amorós,
podria superar els 400 milions de pessetes, que pagarien
l'Ajuntament . Padministració autonómica i la central.

Molta gent ha de participar en aquest bull it. Esperem
que una vegada passada la campanya electoral, les aigües
es calmaran, i tot es dura a bon termini. El poble hi guan-
yara. Si no es així, i s' interposen els interessos partidistes
a l' interès artistic i cultural, hi ha molts dels ingredients ne-
cessaris per a que el bid lit surti lava parada".

• • •
La visita del Conseller d'Obres Públiques Josep A. Fe-

rrer Orfila al terme de Llucmajor, a instancies del nostre
batle, va ser per a veure sobre cl terreny els punts més con-
Ilictius en carreteres que hi havia en el nostre terme. Les
rotondes, falta de il.luminació i semàfors a la ronda Carles
V, i cl Inds greu la Ronda Migjorn.

S'hi poden posar tots els pegats que vulguin, per() la so-
lució només passa per treure cl transit de Llucmajor, i això
es pot fer de clues maneres: lent una autopista, que possi-
blement arruinaria a mes d'un dels comerciants de les ron-
des, o hé lent el que ha avançai l'actual Govern Balear. Fer
una desviació de la carretera de S'Arenal sortint del poble,
però aprop d'ell. No seguint el traçat de l'autopista que es
volia fer. I també es pot ampliar i condicionar la carretera
vella de Llucmajor a Palma, passant per darrera S'Aran-
jassa.

• • •
Per fer això, hi fan lalta doblers, molts de doblers, i de

doblers se'n duen molts a Madrid, i amb els del PP ens en
tornen pocs.

De doblers en tenen pel que volen. Tenien pressupos-
tats 50.000 milions per l'autopista, i n'oferien 100.000 més
a invertir en un any si na M. Antònia Munar els venia les
Balears per 4 anys més.

Els mercaders forans, aquesta vegada no varen poder

convencer la presidenta d'UM, (moix escaldat d'aigua fre-
da tem), i degut a això, ara hi ha problemes perquè ens do-
nin per carreteres els milions que ja es tenien pressupostats.
Apliquen el sistema que els Estats Units aplica a America
Central i del Sud. "Amb una el garrot i anti) l'altra la sa-
fagnaria".

• • •
Ens alegram que s'hagi constituit l'Associació de WI .-

nats de les Rondes, per a mirar d'aconseguir una major se-
guretat al punt Ines negre del terme de Llucmajor. Voldrí-
em clue els mals auguris dels quals hem parlat no es com-
plissin.

• • •
El mussolet, el Iletraferit, fullejant la Fora Vila de Mig-

jorn, ha observat que hi ha una plana amb un anunci
d'EMAYA amb contenidors de vidre i fems que diu: "Per
una Palma niés neta. Fés el teu paper. Collabora". Deuen
dur els Ilucmajorers, campaners, santanyiners i saliners les
seves deixalles a tirar a Ciutat? Si es així, no deuen guan-
yar per benzina.

• • •
Llegírem al Diario de Mallorca del passat 21 de febrer,

que el bade de Palma i el de Llucmajor, acompanyat del
regidor d'urbanisme local, es reuniren amb 4.000 parcelis-
tes il.legals que demanaven que es legalitzacin all() que és
il.legalitzable. Vots són vots, siguin de qui siguin. Tant si
són de la Curia Episcopal com si són de tril.lers.

Farà cosa d'un mes, el Director General de la Policia,
va alertar que Mallorca era un Hoc preferent per a la ins-
tal.lació de les mafies de l'Est i Centre-Europa. Si arriben
a ser molts, ara que no podran fer votar els argentins a
Lluc (Escorca) i a Formentera, també seran vots a tenir en
compte.

• • •
El passat dijous dia 24, a les 2355 h., els militants de

diferents partits politics esperaven, a la Plaga Major del po-
Me, el moment del sits de les 0000 h. per començar la
campanya electoral aferrant la propaganda als taulers que
hi ha destinats a aquest fi. I en aquells moments, el presi-
dent d'un partit local digué en veu alta (cosa que sentiren
els membres d'un altre partit):

- No importa aferrar-los massa be. Tanmateix vendran
els de s'Arenal i els taparan.

A punyetes! El nostre novel] pitonís local, el qual els
coneix molt lid, ho va endevinar.

I que no és "guapo" això? •



Esports
Resultats del mes de

febrer del C.E. Espanya
M. Rub;

P Regional Preferent

La Victòria, 2'- Espanya, 2
Espanya, I - Murense, 2
Soldat, 2 - Espanya, 2
Ferrioler, 2 - Espanya, 2

Juvenils 2" Regional

Barracar - Espanya (ajornat)
Espanya, 2 - Sineu,
Escolar, I - Espanya. 2

Cadets P Regional

Espanya, 14 - Murcnse,
J. Sallista, 4 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Pohlense, 1
Santanyí, 3 - Espanya, 4

Infantils 1 Regional

Alcúdia, 1 - Espanya, 3
Espanya, 4 - Poblcr, 2
Escolar, O - Espanya,

Alevins la Regional

Espanya, I - Ferriolense, 2
San Cayetano, 9 - Espanya,
Son Gotleu, 0 - Espanya, 6

Alevins 2" Regional

Espanya, 3 - R. Llull, 2
Escolar, 8 - Espanya,
Espanva. 0 - Manacor, 2

Benjamins futhol7

Espanya, 1 - Porreres, 3
Manacor, 3 - Espanya, I
Espanya, 2 - S'Arenal, 6 •

Catalina Oliver Tomi
Campiona d'Espanya

Promesa

C. Font

El passat 6 de febrer es va celchrar a Sevilla el Cam-
pionat d' Espanya Promesa. Enguany ús la segona tempo-
rada en que na Catalina Oliver Tomas hi participa tot i
que també corre el Campionat d'Espanya Absolut. En el de
categoria promesa, na C.Oliver es va proclamar campiona
d'Espanya de 200 metres velocitats, amb un temps de 24'
98 dècimes.

Els dies 11 i 12 del mateix mes, va participar al Cam-
pionat d' Espanya Absolut a Donostia, en el qual va quedar
setena a la classificació. La jove atleta Ilucmajorera té 20
anys, esta a Madrid, al centre (Fait rendiment BLUME on
compagina l'atletisme amb els cstudis d'educació espe-
cial, amh l'especialitat de Logopedia.

Fins a l'estiu que ve na Catalina realitza controls de
preparació per als propers campionats d'Espanya, a l'aire
Il iure, Promesa i Absolut, que enguany tendran lloc el ines
de setemhre, i les millors marques seran les que aniran a
les Olimpíades de Sidney. Tant de bo hi vegem na Catali-
na Oliver! Hi ha esperances que aquesta possibilitat  es ve-
gi realitzada ja que, segons el seu entrenador, l'atleta Iluc-
majorera es troha ara en el seu millor moment.

Des d'aquestes planes la el icilain i Ii desitjam els mi-
llors exits. •



ESPORTS

Notes columbUiles del mes de febrer
Joan Jaume
Fotos: C. Julià

El Club Columbófil a duit a
terme un seguit d'activitats co-
I timhOffles aquest mes de febrer:

- Unes de caràcter local, acti-
vitats pròpies del club a l' in lei de
Ia temporada de curses: entrena-
ment dels coloms amh amol lades
dintre la nostra illa i sempre en la
direcció de Ponent, reunions dels
socis amh la final itat de parlar so-
bre el pla de curses de la tempo-
rada del 2000, les primeres cur-
ses, de velocitat des de l'illa d'Ei-
vissa, que han tingut Hoc els dies
13, 19 i 26 de febrer, amb resul-
tats Ines que satisfactoris quant a
velocitat i coloms enregistrats o
recuperats en dies successius.

- Altres de caràcter extraordi-
nari i que ja senyalàvem a les no-
tes columbófiles del mes de ge-
ner i que avui intentarem dar compli-
da in formació.

La Ines significativa fou l'exposi-
ció Regional, Nacional i Ibèrica que
tingué lloc al Casal de Ca s'Hereu els
dies 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquest segon mes
de l'any 2000.

Els actes foren un exit quant a or-
ganització i assistència. El Club Lluc-
majorer, amb en Joan Janer com a co-
ordinador de l'organització i amb la
resta dels socis que en tot moment
col.laboraren, controlaren, organitza-
ren i supervisaren totes les activitats
dutes a terme i sempre atents a les
salicituds que Ares persones de la
resta d'entitats feien per poder desen-
volupar les seves tasques sense cap
tipus de complicació va fer possible
aquests bons resu hats.

Les activitats començaren el dia
4, amb un acte a la Casa de la Vila,
seguit per un berenar per a tots els as-
sistents al casal de Ca s'Hereu,
l'Ajuntament, patrocinador d'aques-
ta activitat va quedar tiles que be, no
hi va [altar de res i a la boca de tots
els assistents nomes hi havia paraules
d'agraïment cap a les atencions rehu-
des. A la tarda, tingué Hoc el reparti-
ment de premis atorgats pel Club
Llucmajorer al concurs de dibuix in-
fantil dut a terme dies abatis a les es-
coles públiques i concertades de les
localitats de Llucmajor i s'Arenal de

Llucmajor, hi prengueren part els
col.legis Rei Jaume III, Nostra Sen-
yora de Gràcia, Sant Bonaventura,
S'Algar, Sant Vicenç de Pail i Son
Verí, els alumnes clue hi prengueren
part foren els de cinque, i sisè dc
primària de cadascuna de les escoles i
els jutges tingueren una tasca mes que
dificultosa per poder elegir tres de ca-
da centre, degut al nivell dels treballs.
Els dibuixos, exposats a un lloc de
pas obligat i rellevant foren admirals
per tots els visitants que tingueren co-
mentaris d'elogi. Les personalitats
que donaren els premis i diplomes fo-
ren l'Excel.lentíssim Batle de Lluc-
major, el President de la Federació
Espanyola, el President de la Federa-
ció Portuguesa i el President de la Fe-
deració Balear.

Alumnes premiats en el concurs de
dibuix:

Alumnes del Col.legi Públic Rei
Jaunie III.

- Margalida Mir Deyà
- Maria del Carme Garau Aulet
- Catalina Mulet Sitjar

Alumnes del Col.legi Públic
gar.

- Samanta Rodriguez Puga
- Rocío Rueda López
- Arancha Reina Bauzli

Alumnes del Col.legi Públic Son
Verí.

- Raquel Catalan Chaves
- Tania Quintana Castillo
- Francisco Cob()

Alumnes del Col.legi Conccrtat
Sant Vicenç de Paul.

- Alvaro Moilla Sánchez-Mateos
- Rocio Salas
- Rebeca Bravo Hernández

Alumnes del Col.legi Concertat
Nostra Senyora de

- Vanessa Gelabert Coll
- Cati Borràs Caldés
- Maria Antònia Paredes Cantal lops

Alumnes del Col.legi Concertat
Sant Bonaventura

- José Salas Tebar
- Alberto Oliver Cardoba
- Biel Forteza Ferrer

El capvespre repartiment de pre-
mis de l'Exposició Regional, &spits

S'AI- les activitats estigueren centrades a la
plaça Espanya, tonades mallorquines,
hall de hot i per acabar una torrada
popuI ar de llonganissa, hotifarrons i
panxeta.

El dissabte, 5 de febrer, les activi-



tats se centraren defora de la nostra
localitat i tingueren com a llocs de re-
ferencia la visita guiada i la trobada
columbOri la que tingué hoc a Inca al
"columhOdromo" On s'espert't els co-
loms de l'amollada de Calp, que fou
un fraci'ts. suhhasta de coloms i la
paella multitucliniria foren les dues

coses fetes. El vesprc, a l'Hotel Cris-
tina de la Badia de Palma de Mallor-
ca, va tenir Hoc el sopar i el reparti-
ment de premis dc les Exposicions
Nacionals i Ibèrica respectivament.

El diumenge 6 de rebrer, tingué
Iloc la cloenda d'aquesta activitat.

A niés de l'ah nivell de l'exposi-

ció per la bona participació que
hi hagué i per la qualitat dels ani-
mals presentats, s' ha de ressenyar
l'apartat filatèlic, una exposició
d'un alt nivell, propietat de D. Se-
basti;21 Mas i Veny, amb una molt
bona presentació i l'estafeta de
correus establida a l'entrada del
casal, que amb un segell comme-
moratiu i que una vegada utilitzat
per aquest acte serii retirat de cir-
culació i destrtfit, tingueren també
una gran acoll ida per part ciels vi-
sitants.

Des d'aquí volem agrair la
col.lahoraci6 i el suport que
l'Ajuntament de Llucmajor ha
tingut amh el Club Columbólil
Lluernajorer amh l'organització
d'aquesta exposició i que ha let
possible que los un èxit.

Dia 21 de febrer va tenir lloc
al Club una assemblea general
amb el següent ordre del dia:
- Presentació d' ingressos i despe-

ses, estat de comptes del Club.
- Dimissió del President i de la di-

rectiva.
- Elecció de nou President i direc-

tiva.
- Precs i comandes.

Mans Iliums
De cada 100 pessetes que els mallorquins pagam en impostos,
l'Estat espanyol se'n queda 59...i a nosaltres ens toquen les 41
pessetes de torna. I mentrestant hem de creure i aguantar
perquè tenim un Estatut de segona que no ens permet decidir
que volem fer a ca nostra. Nosaltres deim BASTA. I tu, que hi
dius?

vota Aft.
ERC
Esquerra Republicana
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ESPORTS
car fou el Trofeu Ciutat de Lluc-
major. La junta acordà al respecte
dur a terme la cursa Trofeu Ciutat
de Llucmajor del 2000. Seguida-
ment es va donar per acabada la
reunió.

Resultats de les curses d'Eivissa
del mes de febrer

Eivissa 13-02-00

.- Germans Ballester
2.- Tomàs & Tomàs
3.- Clar & Nettah

Eivissa 19-02-00

1.- Foster & Miguel
2.- Joaquim Jailer
3.- Llorenç Socias

Eivissa 26-02-00

D. Antoni Oliver i Garau, corn a
tresorer del Club Columbèfil Lluc-
majorer, donü compte de la situació
económica de Pentitat esportiva i va
fer un baking de la situació amb que
es trohava el club en el moment de
l'entrada a la presidencia de D. Joan
Janer i Andreu i de la situació en què
es troba actualment. Deixà ben clar
que aquests anys, no només han estat
d'un alt nivell amb l'aspecte espor-
tiu, ressenyant la reactivació del Tro-
feu Ciutat de Llucmajor, sin() també
en l'aspecte econòmic ja que la caixa
de l'entitat gaudeix de molt bona sa-
lut.

A continuació el president, Joan
Janer i Andreu, després d'agraïr la
col.laboració i fer unes quantes sol.li-
cituds, que foren ateses pels presents,
entre les que cal destacar la de conce-
dir la insignia d'or del club a en Lluc
Tomàs, batle de l'Ajuntament de
Llucmajor, seguidament presentà de

forma irrevocable la seva dimissió
que fou acceptada.

Es presentà com a nou president
D. Gil Garau i Mestre que fou elegit
per majoria dels assistents. Seguida-
ment el president va fer presentació
de la nova directiva, integrada per: en
Bernat Bonet corn a vice-president,
Antoni Oliver com a tresorer, en Je-
roni Tomàs com a secretari i de vo-
cals en Bartomeu Barceló, en Sebas-
tià Ballester, en Juli;'i Monserrat i en
Joan Jaunie.

El nou president va parlar de la
temporada de curses que ha començat
amb dues amollades des de 'Villa
d'Eivissa i va voler que la Junta Ge-
neral es pronunciàs sobre les cir-
cumsaincies que han de donar-se per-
que un colom es faci amh el trofeu
ciels quilòmetres. Després d'un debat
la junta es pronuncia a favor d'haver
de presentar el colom per poder tenir
dret al trofeu. El segon punt a clarifi -

1.- Germans Ballester
2.- Bernat Bonet
3.- Joan Janer

De les tres amollades que des de
d'Eivissa s'han dut a terme fins

a les hores, la mes ràpida ha estat la
primera en que les aus volaren a més
de 1.400 m/m. Aquesta primera cursa
es va fer el diumenge dia 13 de febrer
ja que el dissabte, data que es troba
programada en el calendari, va fer
molt mal temps i es va haver de sus-
pendre. La darrera, en vent de xaloc,
va ser un desastre per alguns, degut a
l'elevat número de coloms que no tor-
naren, però s'ha de dir que per a la
majoria les perdues no foren signifi-
catives.

En general la temporada presenta
bones perspectives i dia 4 de març ja
farem la primera cursa de velocitat
des de la localitat de Calp, Alacant. •
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Text i ¡Ulu: Joan Quintana

Enguany el CB Joventut Llucma-
jot - té un equip a I Divisió Nacional,
all() que anteriorment s'anomenava
Di visió Balear, equip patrocinai per
Destil.leries Francesc Vidal.

La categoria ve formada per deu
equips: sis de Mallorca (S'Arenal, Al-

Felanitx, La Salle, Muro i
Llucmajor), tres de Menorca (Sant
Lluís, Jovent d'Alaior i Alcazar) i un
d'Eivissa (Ca Nostra).

S'ha de destacar que a la catego-
ria, hi juguen els millors jugadors de
les IIles, i que hi ha quatre o cine
equips amb un nivell superior als al-

tres, també quant a la part econòmica,
sense que això vulgui dir que siguin
inaccessibles o impossibles de guan-
yar. A causa d'aix(), i al primer any a
la categoria, l'objectiu del Llucmajor
Destil.leries Vidal, es mantenir-la.

L'equip es format per Diego Ora-
Il, Julia Sastre, Oscar Bermúdez, To-
men Miralles, Dani Linares, Bernat
Sastre, Toni Estelrich, Norbert Schie-
belhut, Marc Tuneu, Pere Joan No-
guera, Pep Bisquerra i Xisco Pinya.
També ajuden als entrenaments i a al-
gun partit, alguns jugadors de Prime-
ra Autonómica, Sub-22 i Júniors.
L'entrenador és en Jaume Rosselló i
cl segon, en Xisco Losa.

Entrenen tres dies per setmana du-
rant dues hores i els caps de setmana,
partit. Els jugadors s'ho agafen amb
prou seriositat i amh ganes per anar
millorant i guanyant encontres.

Quail juguen com a locals, ho fan
al pavelló Polisportiu municipal, els
dissabtes horahaixa, quasi sempre a
les 19 h. i estaran contents i els amin a
animar i a omplir les graderies del pa-
velló. És gratuit.

També volem destacar la feina
dels delegats, Damia Ripoll i Simó
Rubí, del preparador lisie Toni Server
i de la fisioterapeuta Mina, que, tot i
que no juguen. ajuden els jugadors.
•
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ESPORTS

Mini-femení
Guillem Oliver
Foto: C. Julià

Na Cristina Cerda i na Maria Coll
se dediquen enguany a la preparació i
ensenyament de l'equip mini, un
equip que a mitjan lliga ja havia de-
mostrat una gran força i uns coneixe-
ments poc frequents en aquesta cate-
goria.

Les preparadores es dediquen
amb molta d'il.lusió a preparar aigu-
tics jugades que ja comencen a fer i
demostrar les possibilitats de l'equip.
Les jugadores s'esforcen i demostren
que tenen moltes ganes.

Els pares col.laboren perquè les
jugadores no faltin als entrenaments i
endemés, també en els desplaça-
ments. En aquestes edats l'esport es
per practicar entre amies i això es el
que són, un conjunt d'amigues que
s'ho passen bé i fan exercici lisie i
mental, riuen molt i quan el partit els
surt com elles volen són les niés feli-
ces de totes. Atentes sempre a les in-

dicacions de les monitores, són cons-
cients que estan aprenent una disci-
plina esportiva que és molt sacrifica-
da, però totes tenen la vol un tat de
continuar jugant fins a la categoria se-
nior. Així ho vegem, aquest és el des-
sig, que no hi hagi lesions importants
que les facin quedar assegudes a la
banqueta i que els estudis els perme-
tin continuar amb el seu esport prete-
rit.

Elles són, totes de deu anys, les

nou que surten a la foto: Antònia Oli-
ver, Nora Lucht, Eva Servera, Cristi-
na Noguera, Carme Garau, Cati Ga-
rau, Maria Coll, Xisca Sorel! i M.
Mar Puigserver, més ¡titres cine que
començaren ja entrada la temporada:
Alicia Alba, Lorena, Ai na Bonn fn.
Aurora Sanchez i Juanita Pérez.

Que continuin amb la mateixa
il.lusió i alegria, per goig dels seus
pares i espectadors. •

Dia 12 del passat mes de febrer va
tenir Hoc la presentació del nou equip
Ciclista Llucmajor, que es va dur a
terme amb un petit entrenament, i se-
guidament un berenar al bar Gran
Via, seu del club. Hi va assistir la
premsa, les autoritats del nostre pu-
bic, els responsables del cos tècnic de
l'equip i simpatitzants.

Els components de l'equip són co-
rredors de Llucmajor i també de
s'Arenal, i la Ilista és aquesta:

Pep Barros (manager), Martí Pas-
qual (Master 60), Pep Quintana (Mas-
ter 50), Jose Sancho (Master 40), Ma-
nuel Pozo (Master 40, Jose Podia'
(Master 40), Arturo Sesma (Master
40), Andreu Salva (Master 30), Gas-
par Valls (Master 30), José Luís Vinet
(M.30), Joan Rosselló (M.30), Antoni
Cladera (M.30), Antoni Fernandez
(M.30), Gabriel Antich (cicloespor-
tista), Pau Moya (cicloesportista), Pe-
re Quintana (cicloesportista).

L'atició del ciclisme a Llucmajor

es bastant important perquè hi ha un
gran nombre de persones que es dedi-
quen a practicar aquest esport.

Al marge de l'equip esmentat,
també tenim uns altres corredors amb
les categories com són Rafe] Sampol
i Genaro Ramos, aquest darrer amb
molt bones perspectives de futur. Cal
afegir-ne un altre, aquest dins de les
categories inferiors, que és en Fran-
cese Mateu Orfí.

El president de la Junta Directiva,
Jaunie Salva, juntament amb tots els

seus components, han aconseguit po-
sar en marxa aquest equip al nostre
pohle, i li desitjam el minor per a la
propera temporada.

Remarquem que el proper 12 de
març se celebrara una cursa ciclista a
Llucmajor. El punt de partida sera a la
seu del club (bar Gran Via) a les 9 h..
L'arribada al Santuari de Gracia, on
es tam!) dues passades per Gracia i el
darrer pas sera l'arribada de la cursa
devers les 12h. Constara d'uns 120
km. dins del terme de Llucmajor. •

Club Ciclista
Llucmajor

Andreu Salvà
Foto: C.



Entre noltros   

Dades extretes del Jutjat de Pau de Llucmajor.

Naixements
- Maria Magdalena Munar Cardell. filla de Miguel i

Andreva, nasqué el 18-1-00.
- Christian Prats Marrero, fill de Sebastià i Ramona,

nasqué el 23-1-00.
- Marc Simarro Bosch, fill de Fernando i Maria

Victèria, nasqué el 22-1-00.
- Rocío Mut Santana. filla d' Ignasi i Sandra,  nasqué

el 27-1-00.
- Francina Amengual Cantallops, filla de Bern -at i

Maria, nasqué el 28-1-00.
- Ainoha Urban Suarez, filla de Cristian Ezequiel i

Ernestina, nasqué el 28-1-00.
- Nuria Lorenzo Aguilera, filla de Jose i María del

Carmen, nasqué el 4-2-00.
- Zaira Galvez Soler, tilla de Pedro i Ramona, nas-

clue el 6-2-00.
- Adria Vadell Benavente, fill de José Luís i Maria

Isabel, nasqué, el 2-2-00.
- Marc Alexander Schimdt, fill de Klaus i Kristin

Hildegard. nasqué cl 5-2-00.
- Francisca Maria Alcaraz Ferretjans, filla de Jose

Manuel i Catalina, nasqué el 11-2-00.

Matrimonis
- David Ortega de Paz i Maria Obrador Bordoy, es

casaren el 20-11-99 a l'Església de Son Marrano, dins la
ParrOquia dc Sant Miguel.

- Cornelius Christian Fliitz i Jeni Lucia Ortega Mén-
dez, es casaren el 11-2-00 al Jutiat de Pau.

Defuncions
- Bartomeu Gelabert Gelabert, morí el 21-12-99 als

64 anys.
- Catalina Mut Cardel I. morí el 27-1-00 als 90 anys.
- Francisca Grimalt Binimelis, morí el 27-1-00 als 96

anys.
- Esperança Capella Sureda, morí el 31-1-00 als 69

anys.
- Margalida Clar Ferrer, morí el 29-1-00 als 89 anys.
- Bartomeu Alcina Ginart, morí el 16-1-00 als 57

anys.

- Francisco Llambias Ballester, morí el 31-1-00 als
85 anys.

- Joan Vaguer Oliver, morí el 3-2-00 als 80 anys.
- Jaume Garcias Antich, morí el 4-2-00 als 76 anys.
- Sebastià Clar Salva, morí el 8-2-00 als 79 anys.
- Catalina Sastre Salva, morí el 9-2-00 als 89 anys.
- Joana Maria Calafat Oliver, morí el 11-2-00 als 90

anys.
- Isabel Sanchez Mayas, morí el 12-2-00 ills 93 anys.
- Bernat Salva Ferretjans, morí el 13-2-00 als 88

anys.
- Agnes Marie Berta Stumpe, morí el 10-2-00 als 98

anys.
- Catalina Tomas Servera, morí el 16-2-00 als 79

anys. •



,Passatemps
Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

12 instruments musicals

L UH A D	 SC	 EAUTGKA
E OS L TEI	 TJIEAVR
I BI L S	 AEVASTNGI
D EG D ENE	 SSO SOT
V CS T R	 BR	 F	 IUATNA
A LT 0 V ON ZEVZOGJ
H EC RMHC ABAF SAS
GDZ P RUT AVOXDIB
R YA X 13	 FT	 NLENGTE
A SES LEMIATOAJ	 I

RZAROXLIRACIA
S GL I	 EGVOECNATP
E XA U	 F	 IS	 DYG JURE
A SMI PONNOTAFVO
B IV T T AL ATLXZAT
M AC T P	 AEMFOCEVH

Solució del mes passat

-Ataronjat	 -Roig
-Carmesí	 -Rogent
-Corall	 - Rosat
-Empurpurat	 - Vermellós
-Purpuri

Respostes al qüestionari 2

1-h: Miner, Son Mendívil, Son Mut, Son Tete.
2-c: un folk lorista manacorí que vivia a S' Arenal.
3-a: 1349.
4-d: un baile conservador i un estudiós del folklores

lluemajorer.
5-h: Ca sa Randilla, Can Pola, Can Tomassetes. •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i clivendres (9 a 14)

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

Divcndres horahaixa (1630 a 20h)

Carrer Majm; 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR

A Pes forat
-es nric•ix 

Sa nova està parada

Sabem que hi ha contactes entre l'Ajuntament, el Pa-
trimoni (CI.) i els propietaris per arribar a un acord que sa-
tisfaci, cl rMixim possible, a cada una de les parts que tenen
a dir amb el que es pot fer amb el molí d'en Boet, (antic
molí de moldre sal). Però... com Os sabut, "las cosas de Pa-
lacio van despacio", i aquest perill públic és hora d'esme-
nar-lo. 0 hurra o barra.

I... Déu ens guardi d'un ja està fet!. •



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Medicina General (Igualatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Neurologia
Aparell Digestiu

Anàlisis Clíniques
Cirurgia General

NutriciO i Dietètica
Dermatologia

A,T,S, (Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

LLUCVAJOR

IIORARI:
les 9'00 h.

a les 21'00 h.

IMEQBA
CAN PLANAS

Clinica Dental
Odontologia
Ortofincia

Maximo Facial
Traumatologia i Cirurgia  Ortopèdica

Ortopedia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu

1/4	
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUI)

MI 1 )11 l/\ -	 IPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - K.V. PREVI ASA - SANITAS - VELALI(
1:A1,1AM:A - \NINTH	 }R - 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

Movistar Empresas

1 Servicios Centrex
1 Linea RDSI
1 Linea Duplo y Básica

Centralitas

1 Vía Digital

LAS POSIBIL1:
•aka "A

TELYCO LLUCMAJOR
Plaza Espana, 54
Tel; 971 12 10 83 Fax: 971 66 40 46
07620 Llucmajor

111411.
TELYCO ARENAL
Trasime, 16
Tel: 971 26 93 10 - Fax: 971 26 93 10
07610 El Arenal

Allita-
TELYCO CNN PASTILLA
CI Cicerón, 3 b
Tel: 971 26 62 32 Fax: 971 26 62 32
07610 Can Pastilla

Y 	 C
TECNOFONIA S.L,
Servicio Técnico Post-venta TELYCO
07007 Reyes Católicos, 33
Tel: 971 27 34 06 Fax: 971 25 02 71



U •BLAUPUNKT

IliedSignal
1UTOM011% I

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

Trace Inverter

Utility Company

Solar PV Module

Solar Home

JA TENIM

ENERGIA

SOLAR A
Optional

MONOFASICA  Battery
13ank

I TRIFÀSICA

CONSULTAU

PREUS




