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El pensanient de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

>Editori al
Ara, majoria absoluta
Els resultats de les eleccions generals, celehrats el 12 del passat mes de

març han estai clars i rotunds. La nit electoral aquesta vegada va ser curta i
tranquil.la, i des del primer moment del recompte, i a cada dada que horn
coneixia, tot apuntava a una rotunda victòria del Partit Popular (PP) que, al
final, es convertia en majoria absoluta per a la l'ormació política de José Ma-
ría Aznar. Les enquestes per enèsima vegada no n'encertaren ni una i el
triomf de la dreta va sobrepassar de bon tros els sonde jos i les previsions
mes optimistes.

S'ohre, idO, un nou panorama per a la política estatal. Aznar ha esde-
vingut el primer representant de la dreta espanyola que governara amh ma-
joria absoluta. Si be els nacionalistes catalans i hases han mantingut la fi-
dclitat de l'electoral, en aquesta ocasió han perdut tota opció i =he tota la
influencia que tengueren a la passada legislatura. Simplement ara el PP no
necessita el suport (ids nacionalistes per governar. Per tant, adéai siau.

L'altra cara de la moneda, la garrotada patida pel Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE). El pacte, acord o compromís preelectoral amh Esqucrra
Unida, negociat i assolit amb presses i fora temps no va motivar els votants
socialistes ni els comunistes, i la sagnia de vots fou tan espectacular que el
candidat del PSOE a la presidencia del govern, Joaquín Almunia, va anun-
ciar la di missió abans que es coneguessin els resultats definitius.

Balears i Llucmajor no fore!) cap excepció al panorama estatal, i el PP va
aconseguir uns resultats mai no assolits en anteriors convocatòries eleeto-
rals, tant generals com autonOmiques i que, sens duhte, suposen una bona
dosi de vitamines després de ser col.locat als escons de l'oposició després
del Pacte de Progrés.

En aquests moments, el govern d'Aznar i la majoria absoluta que te tot
just ha començat el camí. El PSOE, amb el consol (1 haver guanyat les au-
tonòmiques andaluses, ha iniciat un període de reflexió que alguns
quen d'ohligada renovació. Els nacionalistes estan a l'expectativa i també
tots eis ciutadans progressistes, en espera de com el PP plasmara aquesta
majoria absoluta de què gaudeix.

Sanitat pública, educació . Ilengua, autonomies, economia i trehall,
són incògnites que quedaran aclarides en els propers mesos. •



El Camí Vell de Gràcia,
només per a ciclistes

Francesc Verdera

L'Ajuntamcnt de Llucmajor s'ha convertit en el primer
consistori mallorquí que pren la iniciativa de destinar una
de les carreteres del terme municipal per a ús exclusiu dels
ciclistes. Es tracta de l'anomenat "camí veil de Gracia" o
de "ses voltes" que, amb un sinuós i empinat traçat de de-
vers dos quilòmetres, puja fins al santuari Ilucmajorer.
Aquesta carretera, quasi des del primer revolt, ara només
queda a disposició dels ciclistes. Nomes es permet de cir-
cular vehicles motoritzats dels residents i propietaris de te-
rrenys i de finques a les quals nomes s'hi pot accedir per
aquesta via.

Els responsables municipals han procedit al nou asfal-
tat de la carretera i, atenent la proposta del Club Ciclista
Llumajor, que presideix l'excorredor Jaume Salva, han
creat un itinerari reservat als amants de l'esport del pedal.
Justament el passat dia, jornada electoral el camí veil de
Gracia va ser escenari de la disputa de la cinquena prova
del trofeu "Un hivern a Mallorca".

"Ja que els vehicles poden pujar i arribar a Gracia per
Ia carretera dc Cuta -afirma el bade, Lluc Tomas- ha estat
possible d'acotar el "camí vell" per tal que els ciclistes
tenguin una ruta de muntanya únicament i exclusiva per a
ells". Segons el bade, l'asfaltat de diferents recorreguts,
que sense ser exclusius dels ciclistes, els permetrà de prac-
ticar el seu esport preferit amb mes tranquil.litat que no en
les saturades carreteres principals del

Completant les inversions municipals destinades al ci-
clisme, Lluc Tomas anuncia que esta prevista la construe -
ció d'un velòdrom en els terrenys que per a ús esportiu
contemplen al polígon industrial de son Noguera. •

LOCAL

Moció reprovatbria contra
el director del col.legi
S'Algar, de S'Arenal

Arnau Tomàs

Els actuals plenaris ordinaris mensuals de l'Ajunta-
ment de Llucmajor s'estan convertint en una capsa de sor-
preses, perquè els temes contemplats a l'ordre del dia, en
un principi són minims, coin aquest clarrer, en el qual no-
més n'hi havia tres, incloent l'aprovació de l'acta anterior
i l'apartat de precs, esmenes i qfiestions. Pea) vet aquí que
després es presenten dues mocions del grup popular, unit)
caracter d'urgència, el referent a la reprovació del regidor
del PSOE i portantveu suplent del partit, Sr. Gregori Esta-
relies i alhora director del CP S'Algar de s'Arenal, per, se-
guns paraules del portantveu del PP, "fer política en con-
tra de l'Ajuntament", en obrir una subscripció popular en-
tre les families de l'alumnat per reparar els banys de col.le-
gi esmentat.

El primer tinent de bade d'Urbanisme, Sr. Joan J. Jail-

me, que presenta la moció, va instar al Sr. Estarelles a rec-
tificar la conducta en emprar el seu "carrec de director de
S'Algar per fer política en favor del seu partit i fer pagar a
les famílies unes obres que corresponen al Govern balear,
ja que no són de manteniment, sin() de reconstrucció".

L'afectat per la mock"), Gregori Estarelles, va respondre
que "si preocupar-se des del 92 perquè s'arreglin els banys
del col.legi es fer política, dones sí que en faig, de políti-
ca", mostrant documentalment tots els escrits que ha enviat

l'Ajuntament i als tècnics per a l'arranjament de les de-
ficiencies del col.legi, la majoria sense resultats positius.

Joana LILfisa Mascaró, del PSM, va considerar la mo-
ck') de desqualificacions personals, que no s'han de fer en
un consistori, "perquè van en contra de tots els que som
aqui

Tomas Cantallops, regidor per UM, també es va mani-
festar en contra de la moció, tot dient que "Estarclles es
una persona preocupada pel col.legi que dirigeix" i "que va
fer allò que calia com a director".

Rabasco, d'ASI, va donar l'aprovació a la moció, cen-
surant el procedir d'Estarelles afirmant que aquesta actitud
és plena "de provocacions, que tira la pedra i amaga la ma"
i "que les famílies ciels alumnes vénen al meu despatx a in-
sultar-me per problemes que no són de la nostra in-
eumbencia".

Finalment„loan J. Jaunie va Linear la discussió mani-
festant haver rebut recentment un escrit de la Conselleria
d'Educació en el qual manifesta que es farà carrec de les
Obres de reconstrucció dels polemics banys del col.legi
S'Algar de s' Arena!.

Una altra moció, aquesta aprovada per unanimitat, so-
bre la problematica de la manca de pluges, el regidor
d'Agricultura i Medi Ambient, Sebastia Artigues, va dir
que Llucmajor es el Ines afectat de Mallorca per la segue-
ra, que repercutira en la ramaderia per falta de farratges,
pels sembrats, que encara que plogui, moriran, i les amet-
lles que no maduraran, alhora que solliciten al Govern
que prengui les mesures adients per tal de solucionar el
problema. •



Concert de rock a l'Odeon
	

Nova oficina de
"La Caixa" a Llucmajor

Limit en directe al passat 1.1acinarock

El proper dissabte 29 d'abril al Pub Odeon de Llucma-
jor es celebrari un concert de rock a ci'irrec de Limit (grup
guanyador de la passada edició del concurs Pop-Rock de
s'A renal).

El grup, Ibrinat per en David Ordines (veu), Joan Ra-
monell (guitarra), Carles Sans (guitarra), Sebasti Pujol
(teclats) i els Ilucmajorers Biel Rosselló (bateria) i Rafel
Vicens (baix), presentarO el seu actual repertori de teilles
de Hard-Rock melòdic compost per composicions *pies
i diverses versions (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Extre-
me...)

El concert començaN"-i a part ir de les 23:30 bores. •

Música tradicional
El proper 14 d'aquest mes d'abril el grup "Sona-

dors de Llucmajor" oferiran un recital en una vetllada
de cançons tradicionals al cafe. Colon, a les 22 h. Tot-
hom hi es convidat. •

El dia 17 de març es va ohm ir la nova oficina de la Cai-
xa de Pensions "La Caixa" a la cantonada dels carrers Ri-
poll i Nicolau Taberner.

El motiu d'aquesta segona oficina a Llucmajor és per
donar un minor servei a la gent d'aquesta zona i a la gent
de pas, i també per evitar la saturació de l'oficina de la
Plaça Espanya.

Es faran ci'irrec d'aquesta nova oficina la directora,
Magdalena Fuster Bennisser i la subdirectora, Maria An-
oiels Mas Barceló. •

Trobada
d'alumnes pintors

Els passats 25 i 26 de març es va celebrar a Valide-
mossa la I Trobada de Pintura de Balears, d'alumnes. Hi
participaren alumnes d'Arts pListiques de diferents centres
d'ensenyament de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Entre els més de cent partici-
pants hi havia alguns alumnes de Maria
A. Noguera Barceló, de Llucmajor, que
varen disfrutar pintant, pastel els més
joves, i oli els majors. Hi hagué molt
ambient artístic i tots els participants
foren ohsequiats amh un diploma de
participació.

Espere ut que a la Il Trohada hi
hagi tanta participació coin en aquesta,
que ha resultat un autèntic exit. Les
obres s'exposaren a la plaça de la Car-
toixa, hi bagué algunes vendes i, so-
hretot, molta il.lusió. Felicitam el Sr.
Josep Minar per aquesta iniciativa així
com tam hé el bade de Valldemossa per
la seva atenció i cordialitat. •



LOCAL

The last spot show
Directora de culte perduda a un bar de placa

El passat 3 de març Isabel Coixet vingué a Llucmajor
a filmar un anunci publicitari destinat a televisió. L'esce-
nari utilitzat fou el cafe. Colon i hi participà un nombrós
grup de Ilucmajorers com a figurants. El producte prota-
gonista de l'spot n'era la cervesa Kaliber.

Gràcies a lemes com aquesta, Coixet ha pogut realitzar,
fins avui, tres Ilargmetratges:

Va debutar el 1988 amb Massa yell per a morir jove,
on ens mostrava amb ulls joves, els carkters i manera de
viure de la gent de la seva generació en una gran ciutat.

El 1996 estrena Things i never told you (Coses que
mai et vaig dir), film let de retails quotidians de gent co-
rrent, exceLlents ditlegs, bons actors (Lili Taylor, Andrew
McCarthy, Alexis Arquette), grans moments i unes imat-
ges molt belles.

I Festival de Teatre
de la Confederació Estatal
de Teatre Amateur-CETA

Mallorca-2000

Divendres 14 d'abril
LLUCMAJOR

Teatre Recreatiu a les 21,30 hores

Federació de Teatre de Castella- Lleó
Coliche Teatre

Presenta:
Que te estoy viendo, cerdo...

Textos de Darío Fo

Dissabte 15 d'abril
FELANITX

Auditori Municipal a les 10 hores

Federació de Teatre de la Comunitat de Madrid
Grupo de Teatro El Hambre

Presenta:
Good night Chejof

BINISSALEM

Teatre Municipal a les 18'30 hores

Federació de Teatre Amateur de Catalunya
Grup de Teatre El Centre

Presenta:
Pedra de Tartera
de Maria Barhal

Diumenge dia 16 d'abril
l'ALMA DE MALLORCA

Teatre Municipal a les 10 hores
Associació Internacional de Teatre Amateur-AITA
Grup de Teatre San Martin de Caracas (Veneçuela)

Presenta:
Fotomaton

de Gustavo Ott

Teatre Municipal a les 18 hores
Federació Balear de Grups de Teatre Amateur-FBTA

Grup de Teatre de la FBTA
Presenta:
Pels pèls

de Paul Píirtner

Logotips col.laboradors
Govern Balear-Consell de Mallorca- Conselleria de Turis-
me- Ministeri de Cultura- Ajuntament de Palma- Ajunta-
ment de Llucmajor- Ajuntament de Felanitx- Ajuntament
de Binissalem- Teatre Principal- Teatre Municipal- "La
Caixa"- Globalia Air Europa- Associació d'hotelers dc la
Platja de Palma- Destil.leries Vidal Catany- Autocars Ga-
tell- Strong Il.luminaciO- Altres. •

El 1999 pre-
senta A los que
aman, drama rom ùn-
tic on un veil, altre
temps metge, conta a
un jove l'amor etern
no correspost que
sentí per una jove,
que n'estimava un al-
tre, que a la vegada
estava enamorat
d'una al ire dona.

Creadora
popular gràcies a les
compreses, els mò-
bus, el yogurt i ara la
cervesa i directora de
cultre grkics a histò-
ries que ens I in sentir
menys sols. •
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Un ciutadà
belga demana

informació sobre
la familia Salvà
Oliver de Palma

Un ciutadà belga, Jan Verdoot de-
mana per carta si qualcú ii pot donar
noticies d'una família que lé per 1h-
natges Sal va i Oliver, i que ell va
conèixer fa uns 39 anys, quan agues-
ta família vivia al número 28 del ca-
rrer Alamo (avui, Alher) del barri del
Rafal de Palma.

Segons les dades aportades per
Jan Verdoot, la família en qiiesti6, en-
tre els anys 1961 i 1963 -que es quan
va perdre tot contacte amb ells- esta-
va formada per un matrimoni i dos
fills: Antònia i Antoni. Segons diu
l'interessat, el pare de la família era
de l'Argentina i la mare era manor-
quina. Si tots clos són vius, ara cieuen

tenir entre 75 i 80 anys, mentre que el
fill i la filla deuen estar entre els 55 i
60.

Per facilitar la localització
d'aquestes persones, Jan Verdoot ha
escrit una carta als qui tenen els ma-
teixos 1h natges que la família que cer-
ca. En aquesta carta hi ha clues foto-
grafies: una correspon a les persones

que vol retrobar i una altra a la casa
de Palma on vivien.

Si qualcú té notícies d'aquesta fa-
mília que, tot i viure a Ciutat durant
els anys 60 te uns llinatges hen Hue-
majorers, pot escriure a Jan Verdoot,
Parmastraat, número 25. B9120 Mel-
sele Beveren, 13elgica. Telèfon i fax
32 03 7750973. • 4L'OCB farà campany a favor de la normalització

dels noms i llinatges al registre
El dia 27 de febrer va entrar en vi-

gor la modificació del Reglament del
Registre Civil (BOE del 26/2/2000),
que desplega la Llei estatal del prop-
passat dia 5 de novembre. Aquesta
Llei permet la substitució automàtica
del nom de pila en qualsevol de les
Ilengües espanyoles, sempre que
l'equivalent onomastic sigui notori,
ès a dir, del domini públic. Igualment,
una "simple declaració clavant l'enca-
rregat del Registre Civil" permet la
regularització ortogràfica ciels
ges o cognoms per adequar-los a la
I lengua pròpia.

Aquesta "extraordinaria facilitat
legal", pensa l'OCB, acaba amb el
procediment "burocratitzat i soy in
dissuassori" implantat durant la Iran-
sició política. Fa clue a partir d'ara "ja
no hi hagi cap excusa perquè la gent
que vulgui que cl seu nom i Ilinatges
oficials corresponguin als reals, en
floc de continuar cluent-los traduïts o
mal escrits al DNI i a tom la paperasa

ho corregeixi hen facilment".
L'OCB considera que la coffee-

ció als noms i llinatges, que identifi-
quen i singularitzen cada persona, és
tan important a nivell individual com

Ia dels noms de Hoc o topònims a ni-
yell col.lectiu. Per aquesta raó va de-
manar fa uns mesos a la Conselleria
d'Educació i Cultura que s'involucras
en aquesta materia, i a més a més
dura a terme corn a Entitat cívica en
els pròxims mesos diverses accions
per convencer els mallorquins que re-
gularitzin els seus noms, començant

per dur una serie de personatges po-
pulars al Registre perquè "prediquin
amb l'exemple" i demostrar que ara
aquest canvi "es la cosa Ines senzilla
del mán, a més de constituir un acte
de coherencia personal, d'autofirma-
ció i de lleialtat lingüística per part de
tots els que demanaran el canvi". •
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S'Arenal
Nou recital poètic i Pancaritat

Tomen Slbert (text i foto)

- Ens trobam davant una nova primavera, dies de sol i
de bellesa, esperances i Mid d' una temporada turística que
promet ser tan bona com la dels darrers anys pel que fa a
continuar creixent en benestar social en general, encara
que tenim a la vista una possible manca d'aigua i les ca-
rreteres semblaran més estretes a causa de l'augment de
trànsit. I ningú no vol retirar el seu vehicle. Ni jo tampoc.

Festcs de Pasqua, processons pels carrers arenalers, fe
i dcsitjos per a un món millor. I el dissabte dia 29 tenim la
celebració del "XI recital poètic de s'Arenal", una mani-
festació cultural que va néixer a l'empar de la Parròquia. El
recital sert a l'antiga Capella, a partir de les vuit dc rho-
rabaixa; actuaran la majoria de rapsodes d'altres edicions,
amb algunes novetats, per veure de millorar.

L'endemà, el diumenge dia 30, acte religiós a l'església
parroquial i, seguidament, festa del Pancaritat. La gent, es-
perem que molt nombrosa, es traslladarà a peu al Pont de
ses Set Boque, escenari bell i evocador, a la possessió de
son Verí on hi haurà festa, bulla i alegria per a tothom que
hi vulgui participar.

Col.legi S'Algar

Hi ha problemes al CP S'Algar, al carrer de Sant Bar-
tomeu. Sembla que aquests problemes vénen de temps en-
rera i que, per circumstàncies que no coneixem, no ha arri-
bat encara la solució.

Aquesta revista ha indagat sobre l'esmentada pro-
blemitica i cl batle, Lluc Tomis, va assegurar que la Con-
selleria d'Educació procediiii, en dies propers, a solucionar
això que no funciona, o a fer-ho de hell nou, així com con-
vengui.

Campionat de pesca

En aigües de la nostra badia arenalera va tenir Hoc els
dies I i 2 d'abril el Campionat de Balears de pesca des
d'embarcació fondejada, organitzat per la Federació Bale-

ar de Pesca i el Club es Cap-Roig, de Llucmajor.
Es Cap-Roig participa amb dos equips, l'A i el B. Els

pescadors d'ambdós equips han estat: Miguel Vidal, Joan
Truyols, Biel Cabot, Francesc Molina, Joan Perelló, Karl
Udo, Pere M. Verger i Cecili Martínez, sota el patrocini de
l'Ajuntament de Llucmajor.

Noticies breus

- A l'associació d'Hotelers han tengut Iloc unes inte-
ressants jornades de formació professional sobre el sistema
de gestió dels plans de qualitat, coordinades per Rebeca
Pitti.

- Al "XII Gran Torneig de True de Mallorca", els are-
nalers Tomeu Ferrer-Francesc Ramis i Miguel Mas-Jordi
Mulet aconseguiren el I loc segon i sisè, respectivament.

- La revista "S'Unió de s'Arenal" ha convocat nova-
ment els premis "Arenaler de l'any" i els seus set finalistes,
per votació popular. Encapçalen la classificació Jaunie Oli-
ver, Miguel Vidal, Notre Llinás, Sor Catalina Bosch, Bar-
tomeu Xamena, Rafel Morales i Pep Coll.

- La UD Arenal de futbol, de III nacional, es a punt de
perdre la categoria. Si no sorgeix un miracle la propera
temporada jugarà a Preferent.

- Jaunie Alzamora Bisbal va ser homenatjat pels seus
companys de redacció. Algunes entitats esportives també
feren entrega d'una placa com a testimoniatge de gratitud.
Enhorabona, Jaume.

- Jesús Sánchez Riutort, des de feia uns mesos gerent
de l'Associació d'Hotelers, ha tornat a ocupar la placa a
IBATUR, a la Conselleria de Turisme, d'on provenia.

- Alejandro Lifión i Leyre Mahíllo, de s'Arenal, es pro-
clamaren campions de Mallorca d'atletisme, en la catego-
ria aleví.

- I lins al proper mes, amics i amigues. •

El passeig Miramar en an (lia de festa, aquest Invent.



Inauguram la nova oficina
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LOCAL

Llucmajor,
Rua 2000

Gui llern Oliver

Molt vistosa i Ilufda ha sortida en-
guany Sa Rua Ilucmajorera. Ha estat
una desfilada plena de color, de colo-
rins, de paperins, de paperots, de ca-
mionets, de camionots, d'homonets,
d'homoniqueus, de merdensanes, de
ni nets, de ninerrangos, d'al.lotets, de
bergantells, de bergantelles amb els
seus vestides i pedagots que, al man-
co tots ells cridaven fort l'atenció i
mos feien fer la mitja rialla a tots els
qui veiem la desfilada.

I veiem passar els grups de Cor-
netes i Tambors, en Tomeu, que hi
va d'etxurat i tots els altres, molt di-
vertits, i la Guagua i la gent de la Re-
sidencia, n'Antònia, na Magdalena,
na Maria, pageses, pagesetes i page-
sets, tots molt aguts i ben mudats. El
Pony amb el carrelet amb dues bales
de palla, el tractor angalanat de verd,
tractorista i tot destressat d'aviram,
amb tota la comparsa. Les associa-
cions de pares i mares deis col.legis
de Llucmajor, de Nostra Senyora de
Grkia de Sant Bonaventura, del
col.legi públic Jaunie III...

No era sols el que se veia... I la
preparació... que i n'en direu? leis-vos
una idea...

- Maria, on compram la roba?
- D'aquesta, a Ca' n Sbert ja l'han

acabada, emperò m'han dit que di-
mecres en tendran mes; te la donaran
tallada... val dues in il pessetes.

- Que, chits, vaja un pressupost! El
nin, la nina i jo... quin gastèrum!

- Tampoc no és tant. Llavors pen-
sa que na Francisca te els patrons; tu
que emits grassoneta, pensa a donar
un poc mes de cintura i d'anques...

- No sies tan poi: aguda, filleta,
que tu no estàs gens magra.

- Mira que mos hi posam tres set-
manes abans i encara no ho tendrem
enllestit d'hora.

- Pensa anti -) la perruca i el ca-
pell...

- Saps que hi anirem de mudades!
- A I' hora de part ir mos veurem a

ca n' Antònia i mos pintarem la cara.
Això i d'altres coses, i les que no

sentírem...!
Aquestes converses de les

"mamis" eren d'allò Ines entretengut.
La imaginació que hi posaven i la de-



Enterrament
del Carnaval 2000

Enguany per no perdre es fil
cremarem es carnaval:
té sa cupa principal
de tot s'efecte 2000.

Aquesta lesta tan noble
la vint anys recuperada
E ally passat va per
l'autoritat cmprenyada
mos volia fer men jar
sardines de fora poble.

Enguany tenim hatle nou
que Wagrada niés la lesta
amb sa cara tan xalesta
va beneir sa somera,
l'any que ve hi dura un hou
si es sant li calma sa liera
que a s'Arenal fa renon
Sa - fiera? M'has dat un xasco!
qui et pareix qui és? rima ami-) asco!
i és una fierai que eguina
1 -4146,menteIk tant com xerra
predicant s'odi i sa guerra
a sa (tenu.° mallorquina.
Sa posada de Gomera
qüe .-ara ja Os municipal
per fer un bail de Carnaval
no quedaria darrera.

Ara, si volai ballar
en obrir es casal (l'es veis
hi podreu anar a hallar amb ells,
que tenen molta ballera.
Fins i tot te campanar
per poder-hi talai ar
on es sa guardia civil
a mig camí de ca'n Cura
o sa Casa de Cultura
en 'ver passat l'any dos
a sa banda (l'es Convent.
Que cremi en es foc ardent
com cada any es Carnaval,
enmig de renon i gresca;
té sa cupa aquest pardal
de que no tenguem casal
i per la vila es jovent
vagi a lloure i a la fresca.

Et cremarein, Carnaval:
ja tornaras d'aquí a un any,
hi haura mig poble venal
i s'allie mig, alemany.

Cremaras coin fogueró
Carnaval de tiquis miquis,
just enmig d'un iducmajor
tot ple de clots i de siquis. •

dicació en la leina, donaren aquests
resultats.

Llavors venien els presos... de
Nàpols? No, d'Alcatraz.

I les sevillanes? Molt vistoses,
amb el seu "patio andalús".

Que me'n diras de les ximbom-
bes? Molt bona idea, d'en Pere.

Homes vestits de dona i dones
vestides d'home...

Provocatives, no ho trobes? No fa
res, són els darrers dies...

"Discotequeros"... I flavors els ni-
nets ami -) caminadors... I que ho va-
ren esser de graciosos... I en Lascolas
que?... Jo ja patia per si els camina-
dors passaven per ull... quina culada
que hagués pegat... Es veia que ell
passava gust, i se'n donava de Fro...

La barca, les negres, els mosque-
teros...

- I en Joan Morla..., i en Jaunie
Serra ....¡ en Toni Fullana..., i na Ma-
ria Nicolau... I els amos del Ralal
Veil...

- aquests no anaven des-
lressats.

- No, perà saps que reien de
molt... I jo tamhé.

- No va ser tot, això.
- Clar que no. El dijous hi bagué

Sa Rueta. Diuen que en neixen pocs
de nins? RIO no sé d'on varen sortir,
pet -que n'Ili havia moltíssims i quasi
tots se portaren hé, si Ilevain un parell
que passaren gust de fer animalades
amb els esprais...

- I el Darrer Dia?
- L'en terrament del Carnaval.

Molta de gent endolada, niés que
mai; cada any unam a [nés.

- No te passis que ara xeram de
desfressats.

- D'això xerr jo, i de res niés.
- Ala icki, així m'agrada, perquè

tu ets un bon (les fressat... •



ELECCIONS

Eleccions 2000
Una de les coses a destacar en

aquestes eleccions ha estat la poca
participació, han votat un 62.62% en
front al 72.62% de l'any 1996.

Pel que fa als resultats dels dite-
rents partits politics el Ines signi fica-
tiu és l'enorme augment del PP -ha
obtingut més del 50% dels vots- en
detriment del PSOE que respecte a
les passades eleccions ha perdut 945
vots seguint per altre banda la tònica
de l'Estat espanyol, igual que EU que
ha passat de 758 vots el 1996 a 335 el
2000. Els partits nacionalistes han
tengut comportaments diferents, el
PSM perd vots i UM en guanya,
igualment passa amb els verds. El
més remarcable pot esser la gran di-
ferència entre PP i PSOE en les dues
darreres eleccions: A les eleccions de
1996 el PP va treure 545 vots mes
que el PSOE, en torn a un 11%;
aquest any ha aconseguit 2.256 vots
d'avantatge respecte al PSOE. Lluc-
major ha votat majoritariament el PP.

A part d'això es molt curiosa la
diferencia de vot entre el Congres i el
Senat. El PP i cl PSOE treuen menys
vots al Senat que al Congrés, mentre
que EU fruit del pacte amb el PSOE,
passa de 335 al Congres a 2.615 al
Senat. Els partits nacionalistes tambe
pateixen aquestes diferències. A més
a mes es molt significatin el gran
nombre de vots nuls al senat, concre-
lament 458 let aquest explicable pel
disseny poc clar de les paperetes.

En definitiva aquestes eleccions
generals a Llucmajor han estai carac-
teritzades per l'augment de vots del
PP i la pèrdua d'aquests pel PSOE. •

Resultats al senat dels candidats més votats

PP PSOE EU PSM UM

Blanc NulsEduardo
Gamero

Jose M
Ruiz

Ramon
Socias

Ignasi
Ribas

Catalina
Boyer

Monserrat
Santandreu

Josep
Melia

Maria J.
Rodriguez

Llucmajor 2992 2905 1395 1227 438 409 210 170 108 216

Arenal 964 887 1459 963 163 76 126 81 75 169

Urbanitzacions 1452 1367 588 425 108 73 76 56 53 68

TOTAL 5408 5159 3442 2615 709 558 412 307 236 453



RESULTATS A TOTES LES TAULES DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR

FARMS
TAULES

PP PSOE PSM EU VERDS UM ERC Altres * Blanc Nuls
%

.Votants Cens

1-1-A Ger. Caritat (C/ Peraires) 182 65 25 3 2 3 0 1 1 5 65,6 437

1-1-B ii 212 70 35 4 0 7 0 1 6 5 68,2 498
1-2-A Ger. Caritat (C/ S. Joan) 175 82 23 11 8 4 0 6 5 0 54,9 528
1-2-B 208 102 30 6 6 10 1 2 7 0 57,2 650
2-1-U Institut 192 151 22 13 13 12 1 3 4 1 72 572
2-2-U Ca Ses Beates 236 158 37 8 3 15 1 1 9 1 72,4 647

3-1-A Col. S. Bonaventura 148 86 23 4 2 14 0 1 4 3 71,4 399
3-1-B 232 98 24 2 2 7 1 1 3 5 68,3 549
3-2-U La Cuna 325 96 51 9 11 18 3 2 0 5 72,8 714
3-3-A La Cuna 210 114 41 9 10 15 2 2 7 3 68,7 601
3-3-B „ 283 111 38 20 3 6 1 2 11 10 64,6 750
4-1-U Rectoria 292 101 61 10 3 10 2 0 7 1 67,9 717
4-2-A Ses Escoles 244 117 26 9 7 19 0 3 2 1 66,3 645
4-2-B 211 80 20 10 3 5 4 3 3 2 70,4 484

TOTAL LLUCMAJOR 3150 1431 456 118 73 145 16 28 69 42 67,5 8191
4-3-A Local parroquial 111 112 7 10 6 1 0 3 3 0 50 505
4-3-B 113 119 4 10 3 0 0 1 2 2 50,6 502
4-4-A Club Nàutic 211 271 6 24 10 4 0 1 3 1 56,8 935
4-4-B 192 252 8 25 14 7 0 5 2 3 55,1 921
4-5-A Col.legis'Algar 133 245 4 20 9 6 0 1 5 1 54,3

55,6

780

8424-5-6 g 150 245 16 37 11 3 0 1 4 1
4-6-A Co?. S. Vicenç de Paul 107 157 4 9 6 3 0 1 3 6 54,8 540
4-6-9 111 151 5 11 9 6 0 1 9 9 56.5 552

TOTAL S'ARENAL 1128 1552 54 146 68 30 0 14 31 23 54,6 5577
4-7-A Col.legi Badies 210 76 9 9 11 0 2 0 8 0 62,8 517
4-7-B „ 243 88 14 10 14 3 0 1 8 1 62,6 610
4-8-U Las Palmeras 462 105 22 26 10 18 2 3 7 2 63,6 1033
4-9-U Col.legi s'Algar 218 132 10 10 	I 11 8 2 5 1 9 48,1 843
4 •10-A Collegi Badies 219 92 13 11 10 2 0 1 5 0 68 519
4•10-13 204 102 9 5 12 1 0 1 4 0 66,5 508

TOTAL URBANITZ. 1556 595 77 71 68 32 6 11 33 12 61,1 4030

TOTAL
TERME MUNICIPAL

5834 	 3578 587 335 209 207 22 53 133 77 62,0 17798

* Partits que han tret menys de 20 vots entre totes les taules. Els 53 vots es reparteixen entre 8 partits.
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Vetllada de música tradicional
Espirafoc

Aquesta vegada fou el Grup de
Músics i Joves Balladors de Llucma-
jor qui protagonitza la vetllada de mú-
sica tradicional que organitzaren Es-
pirafoc i l'OCB, el divendres dia 24
de març al cafe Colon.

Despres de quasi It) anys de la se-
va formació, el Grup de Músics i Jo-
ves Balladors ens oferí un recital ple
de canons inédites, la majoria
d'elles, corn la jota dels Carboners o
la de la Ballada, compostes pel mestre
Sebastia

Tal vegada abans de res, caldria
destacar d'aquest grup la capacitat de
conjunció que ha tingut respecte del
ball de mostra i del ball obert. En un
temps en que el ball obert ha substituït
totalment el ball de mostra, aquest
grup ha continuat mantenint d'una
manera o d'altra els temes musicals i
també les coreografies. Fou per això que se'ls oferí la pos-
sibilitat de mostrar al poble tot un repertori de temes que
potser són menys coneguts pea) no per això menys elabo-

rats.
Poguérem escoltar reelaboracions de temes populars

com Es hall de sa neu, o Ses Vermedores o fins i tot Ses
Collidores que conserva la melodia d'una d' aquelles
cançons de treball, concretament de la tonada de fer oli.

D'actuacions, n'han fetes moltes. Tal vegada s'hauria
de destacar la que fan cada any a Son Bieló amb la secció
de ball però a més, han anat a Cales de Mallorca, Sineu,
Sant Joan, Campos, Sencelles i han participat a la Mostra
de Cuina, a la Trobada d'Agrupacions Infantils del Dorado,
a la Diada de les Ines Balears, etc.

Tancaren- la vetllada amb la Jota de sa hallada, tema
que compongué el mestre Sebastia Oliver per a aquest
grup. Diu així:

Hent vengut afer aquesta alegre ballada
tots ets cantadors, tatubé ets sonadors,
desitjant que amb gust tot l'hagueu disfrutada
amb sos Nhisics i Joves Balladors •

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)
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Les obres de rehabilitació
de Ses Escoles, en marxa

Els treballs d'aquesta primera fuse comprenen quatre attics

Franc:cm!. Verdera
Fotos: C. Julia

Les obres de rehabilitació de ses
Escoles han començat amh l'execu-
ció de la primera part de la rase inicial
del projecte, obra del s arquitectes
Bartomeu Nicolau i Francesc Garau.
Aquesta primera actuació, limb un
pressupost de devers trenta-set mi-
lions de pessetes aportades mitjançant
credits per la Conselleria d'Educació,
compren concretament quatre aules.

Les obres de rehabilitació i de re-
forma suprimeixen Paula de la part
superior, i solament la part baixa sera
ocupada pels altimnes. El pis sera Inr-
mat per una torreta simb6lica, mentre
que l'espai restant es destinara a ma-
gat zem. D'aquesta manera, en no re-
baixar l'actual alçada de es
conserva Pestetica i la configuració
origial del complex, dissenyat per
l'arquitecte Guillem Fortesa, mentre
que amb Phabilitació d'un Úiiic espai
docent, ubicat a la planta baixa, s'eli-

minen les barreres arquitectòniques,
COI)) correspon a un centre escolar
que contempla la integració de mi-

nusvalids.
Els trehalls de la segona lase su-

posen la construed() de tres noves ;tit-
les per a parvuls. Dues d'elles seran
destinades a [alumna( de tres anys i
Ia tercera dependencia sera per a re-
cursos, i tam hé s'hi preveu la (Julio-
caciá de nous banes.

L'execució de les obres, correspo-
nents a l'ala de migjorn del complex
docent de ses Escoles ha obligat a so-

lucionar alguns obstacles de planeja-
ment que durant uns mesos han ftenat
el projecte. Part del terreny a ocupar
per aquestes aules era qualineat com

zona verda en el Pla General d'Or-
denació Urbana de Llucmajor. La bo-
na coordinació entre els responsables
de la Casa de la Vila i de la Conselle-
ria d'Educació ha perines una rap ida
solució al problema urbanístic i ha
propiciat Pinici de les obres que ac-
tualment s'executen.

D'altra banda, Educació ja comp-
ta amb els planols corresponents a la
totalitat del projecte de rehabilitació
que té un pressupost total de (levers
300 milions de pessetes. Fins al mo-
nient, es procedia de forma escalona-
da, lase a lase. Amb el projecte apro-
vat i decidit en la totalitat s'aconse-
guira una continuïtat en l'execució
perq tie a mesura que hom compta
mill) el finançament per part de la Co-
munitat Autenoma, es podra procedir
a l'adjudicaci() dels treballs al con-
tractista que els haura d'executar. •
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El espacio tiene Formas diferentes, ¿cuál quieres conducir?

Atos y nuevo Atos Prime

IC El misrno concepto de esp.., 	 o con dos formas erentes. Para que puedas elegy la que ma, .d con tu estilo de vida. Seguro que lo tienes claro,

¿o no?. ¿Atos o Atos Prime? Motor 1.0 de 55 cv. 5 puertas. dirección asistida, cierre centralizado. elrvalunas eléctricos delantero s. barras de protección
unont

lateral, airbag de conductor. Hyundai Atos desde 1.200.000 ptas. ( 7.212.15 euros). TELÉFONO DE ASISTENCIA AL CLIENTE 902 246 902.
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Pep Fortesa, medalla de bronze

a l'Olimpíada Nacional de Física
Catalina Font
Foto:

- Com arribares a participar en
aquesta Olimpiada nacional de físi-
ca?

- Primer en vaig presentar a les
proves selectives del districte univer-
sitari de Balears, en les quals vaig
quedar primer classificat (el 2n va ser
un alumne de Menorca i el 3r un de
Sant Josef) Obrer, de Palma). Amb
aquest resultat ja podia participar a
l'Olimpfada que va tenir Hoc a Gra-
nada els dies 23 i 26 de marc.

- Quin tipus d'examen vares
fer'?

- Eren sis hones d'examen, tot cl
mateix dia amh unes pauses entre ea-
da exercici: un primer de mecanica,
un d'electricitat i un dividit en dues
parts, Òptica i circuits. Van ser unes
proves difícils i la durada va fer que
acabàssim hen cansats. Aquests exa-
mens representen molta dificultat tot i
que hi vagis hen preparat pet -clue sem-
pre surten coses que un no ha vist
mai, fins i tot les proves de Selectivi-
tat són més senzilles.

- En quin Hoc quedares a
I 'Olimpíada?

- Vaig aconseguir medalla de
bronze, la qual cosa no significa un

tercer lloc ja que donen medalles per
percentatges sobre el primer classi fi-
cat. De totes maneres he de dir que
aquesta es per a mi una molt bona
classificació i em satista prou, perquè
he tengut Poportunitat de participar
en unes proves a nivell nacional mob
interessants.

- Què penses estudiar, l'any que
ve?

- La meva idea es estudiar Físi-
ques. M'agradaria molt poder dedi-
car-me a la investigació tot i que ac-
tualment és bastant difícil i allí) Inds
corrent es dedicar-se a Pensenya-
ment. •
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"Quadems de
/-* Fum Major

Així canta Llucmajor
(i la música que sona)

Miguel Cardell

Asfaltaren a tota presa tot el tros

del carrer del Convent que havien
esventrat les síquies: durant una llar-
ga mesada, en aquest escenari com a
altres, els Ilucmajorers hem pogut
comprovar com ens tracten a nivell
de súbdits tant l'Ajuntament que ens
hauria de tractar amb el respecte de-
gut als ciutadans, com Sogesur que
ens deu la deferència própia d'una
empresa pels seus clients. Vull dir
clue quan han d'obrir el teu carrer,
di ficultant cl trinsit atilt) successives
modificacions d'itineraris accessi-
bles, quan t'han d'empestar la casa
amb pols i fang, quan t'han de tallar
l'aigua repetidament. i un Ilarg etc.
de molèsties, el mínim que podríem
esperar es una carta avisant i dema-
nant disculpes, una in formació pun-
tual que estalviàs la part de les
molèsties que amb un poc de previ-
sió són evitables. Res d'això ha pas-
sat al Carrer del Convent: más d'un
cha els caramulls de terra feien im-
possible a la madona envellida o la
mare amb el cotxet sortir del carrer
de Santa Cindida, de cop i volta et
trobaves hores seguides sense aigua
corrent, tota una nit vessava aigua
potable a pressió de la canonada es-
panyada cavant, ningú no prenia me-
sures per evitar que el camió d'una
empresa d'aigua tapis hinica sorti-
da possible d'un carrer... (això sí: ara
que hem hagut d'estrenar la grua
municipal, perquè tambe hi ha gent
sense cap mania, quan es veu estreta,
d'estacionar a Iloure, aquesta ha acu-
dit puntualment i i - tpida: tot això que
hem avançat, Ines la cortesia telefò-
nica d'uns municipals clue feien el
clue podien per donar una informació
clue no sempre els arribava amh la
puntualitat necessc'tria).

Asfaltaren "corrensos" cl nostre
carrer, quan amb els clots, l'estrèpit
de rritquines, les incomoditats i el
desgavell automobilístic tornaven
les velles llegendes urbanes a recor-
dar histõries d'aquell desgavell
d'obra clue va ICI -, en temps del Ge-
neralísimo, Dragados: un desgavell
que encara pagam.

Asfaltaren "corrensos" el Carrer
del Convent, molt mes aviat que, per
exemple, cl sofert Carrer del Vall,
supès clue perquè arrihaven els Da-
rrers Dies i la Rua: pet -6 l'asMItaren.

llavors, amb les festes, aquest asfalt
modern que hi posen, aquest clue, a
l'estiu, aguanta la calor solar i fa
más xafagoses i irrespirables les nits,
en eixugar-se enganxava paperins i
serpentines com fòssils d'una festa
inevitable i teba, de la rua municipal
i processonera que n'és la referèn-
cia: aquest servidor, prefereix la mes
anarquista i oficiosa cremada del
Carnaval: quatre pedaços de dol i la
cara tapada, sense suhvencions de
ningú, ni pretensions ni hrasieres ni
venecianes, i tira milles clue per fer
una rialla basta això, mes clue sam-
bes de manlleu protocolari o èxits de
los cuarenta principales clue raped-
rien niés calor, menys roba i mes ba-
llera per part de la concurrència, Ile-
vades padrines i pares amb vídeo
que atropellen cl públic quan passen
els nins endiumenjats, an, an Jo-
seagustin, Joseagustinet mira la di-
mera...!

***

AlEi quedaren, paperins i ser-

pentines, fossilitzats dins els pegats
asUtics, com aquelles copinyetes,
cornets i estrelletes de mar dins
aquells blocs de pk'Astic transparent
que venien (claurers, destapadors,

poms de canvi de marxes, subjecta-
encenedors...) als souvenirs de
S'Arenal, temps era temps, quan
semblava que ni l'aigua, ni les ca-
rreteres, ni el paisatge, ni les platges
no s' haguessin d'acabar mai. I tre-
pitjant-los va anar a votar el poble
constitucionalment sobirà aquell dia
dotze de març amh obstinada segue-
ra. Be, el que hi va anar, que l'abs-
tenció ja es la segona força política.

***

E Is resultats d 'aquelles elec-

cions legislatives són ben coneguts
(dels de la vila, crec que en teniu de-
tall concret i complet, xifres inexo-
rables, a aquesta mateixa revista).
dels seus fruits en menjarem quatre
anys com a poc.

Comentaristes i opinadors de to-
m mena i filiació hi han dit ja la se-
va, de la cosa de la sensacional
victèria aznarista. Que a mi em sem-
bla clue ha estat, essencialment, co-
lossal i merescudíssima derrota
d'unes, diguem, esquerres, que en-
tre PSOE i IU han perdut más de tres
'unions de vols. De manera cicie el
PP ha agrenat en diputas i percentat-
ges sense pujar más que uns pocs
centenars de mils de vots (pocs, en
relació als mi lions de que parlam,
pet-6 prou per pujar malgrat l'absten-
cionisme creixent): xifres que reve-
len un escassíssim trasllat de votants
del PSOE, que s'hauria de sumar a
ranomenat vot deferent, un vot que,
sociolOgicament, se'n va sempre cap
a qui governa, i que, per exemple,
tendria entre els seus practicants un
bon percentatge de pensionistes: el
vot de la por perduda?

Amb tot, es inevitable explicar-
se la cosa acudint a la certa satisfac-
el() del cos electoral per la situació
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econômica, que s'explica per una
bonança internacional que cl PP es-
panyol ha sabut i ha pogut adminis-
trar amb prudência qui sap si deuto-
ra dels seus aliats catalans i que, pa-
radoxes de la vida, s'ha beneficiat
en bona manera de mesures prou ca-
pitalistes que va prendre, als seus
anys de govern, el partit que encara
s'anomena socialista.

Amb tot, la clan del resuitat elec-
toral sembla que s'ha d'anar a cercar
en el correctiu que una part impor-
tant de votants habituals de l'esque-
rra espanyola han decidit aplicar tant
a PSOE com a IU: al primer perquè
ha estat incapaç en quatre anys
d'aprendre una Iliçó que estava ja
prou dictada: la del rcconeixement
de culpes i errors (tan greus que, per
mi, han fet un mal quasi irreparable
a la democracia: el de justificar la
creença popular que tots els politics
són iguals i just la comandcra i l'am-
Nei() els dirigeixen), un mea culpa
que havia i ha de passar per canvis
fondos a tots eis nivells de la jerar-
quia partidaria com aspecte visible
d'un replantejament de programes,
grans objectius i maneres de fer. No
ho varen fer d'hora, i així els va i
mes se'n mereixen. Mentre IU, ma-
lalta encara d'indecisió postcomu-
nista, bombardejada per uns mitjans
de comunicació hostils, fossilitzat i
encara mês les idees, no ha donat ni
una passa per entendre quina alter-
nativa d'esquerres, radical, pedagò-
gica, necessaria i comprensible i as-
sumible, demana una part important
de l'electorat: cony l'act nalització
del missatge obrerista a la nova so-
cietat dc la satisfacció material i
' apro fun d i ment en les deman des

d'una nova ótica social.
Aquesta era la tendencia i ai

han anat les coses, sense importar,
per exemple, que l'any 99 l'Estat Es-
panyol fos soci europeu on els
trehalladors perdícm poder adquisi-
tin, un 0'6 per cent, que sembla poc,
pea) ti -cies comptes (i afegiu-hi que
ja sera una pèrdua consolidada a
l'hora de discutir increments sala-
rials i percentatges per anys poste-
riors: que, de moment, el Banc d'Es-
panya ja deia, just sabuts els resul-
tats electorals, que hauran de ser
anys de contenció salarial, Ines li he-
rització del mercat laboral, i conten-
ció de la despesa pública, és a dir
menys duros per sectors tan precaris

com la medicina o l'escola, o tan ne-
cessaris com la investigació).

***

Parlava, clar, al nivell que a
aquestes eleccions es discutia, l'es-
tatal: que es a nivell de votar Aznar
o Almúnia, imatges Ines que progra-
mes, idees vagues mes que punts
concrets, el nivell mental de bona
part dels electors a Lill país on el se-
tanta per cent de la gent no llegeix
mai un diari si no es esportiu, ni obri
un Ilibre, ni va al teatre, ni a Liii con-
cert ni a un centre cultural.

Aquí a les Illes l'ensurt dels par-
tits del Pacte de Govern autonòmic
Homes ha estat comparable a l'eulb-
ria deis Populars que passaven el
50% i els seus ilistons  històrics en
vots comptats. I una galopant abs-
tenció que no s'ha de menystenir ni
ignorar, ni de molt. El resultat passa
per una remuntada anímica d'uns
peperos que, de moment, no han tro-
bat altra manera de fer oposició au-
tonômica que retreure al govern pro-
blemes que ells matcixos no han
arreglat, o han ajudat a provocar, en
Ia seva eternitat al poder (per no par-
lar del Bitelgate, que encara no sa-
hem he on s'ajeura). I per una
evidencia davant cis oils dels qui go-
vernen: no es pot ter mós oposició
de l'oposició, convé guardar desa-
cords de matís, maximalismes de
programa i escenografia de campan-
ya durant tres anys ilargs, convé
aparear indecisions, accelerar les
consultes necessaries i posar mans a
la feina de governar, cohcrentment
amb el desig que interpretaven a
l'hora de pactar, sense Ines excuses
de nouvinguts ni precipitacions, pea)
tot d'una. I sahent que els poders
factics econènlics i periodístics que
tan be jugaren amb les cartes canye-
Ilistes van per ells i hi aniran facin el
clue facin.

Per exemple aprovant l'ecotaxa
ja, i la dels cotxes de Bogner, per
molt que es queixin de la magror del
negoci uns empresaris que no s'atu-
ren d'engreixar flotes que ompliran
carreteres de guiris al.lucinant, de fer
parquings ii.legals i massius en zona
agrícola o d'usar la via pública com
magatzem dels seus negocis. Per
exemple protegint els veritables
agroturismes deis intrusos faisaris
que nomes ofereixen turisme en zo-

na agraria.
Pen), sobretot, fent aliô que el

filòsof i periodista alemany Hans
Magnus Enzesberger qualifica com
heroisme de la retirada: començar i
empènyer la feina històrica de modi-
ficar i reconvertir un model de crei-
xement i explotació del turisme que,
obsolet de la anys, errat des del prin-
cipi, ens ha posat a punt pel col.lap-
se dels recursos, aigua, absorció de
residus, territori, transport...: aquest
model que en fa rics alguns i a molts,
en nom de la qualitat de vida, fa
temps que ens mena a viure a in in-
dret que podria ser paradisiac o, al
manco, feliçment habitable, pet-6
s'assembla cada vegada mes a un su-
hurbi.

***

I a Llucmajor municipi, corn ha
anat.? Mirau les xifres, que parlen to-
tes soles. Socialistes, esquerrans, na-
cionalistes, rcgionalistes, verds, etc.,
faran bé d'iniciar, i aplicar a la polí-
tica municipal i a la seva política de
partit, una reflexió hen seriosa.

Perquè ewe clue, d'altra banda,
ens haurem de limitar a imaginal -

d'on treu ASI les peles per les seves
mentideres, monotematiques, crispa-
dores, ultradretanes i naziespanyo-
listes campanyes. Aquestes que, ben
hatasunament, han usat espais eke-
tomais sense presentar-se a les elec-
cions (que no em sembla tan greu
des de la ilibertat LI 'expresió dura
corn il.lustratiu des de la coherencia
i les maneres de qui exigeix tant als
altres i tan poc a ell mateix) i, sobre-
tot, tapant nomes alguns cartells i
lent campanya pel PP.

***

Ho deixarem anar aquí: tampoc
no em fa l'efecte d'haver escrit res
que ja no hagués estat escrit. Di-
guem que he provat de resumir una
mica les reflexions inevitables pas-
sada la tira deis vots d'una campan-
ya freda i amb poc debat (tambó a la
vila, al manco si no hi comptam el
PP: en dir-vos que, enguany, ni
m'han tirat a la finestra invitació pet
míting del PSM...).

Francament, a mi no em sembla
que Espanya vagi tan hé, tot i que
l'empenta econômica internacional
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ha tengut un efecte innegable (i pot-
ser positiu, pea): tan positiu?), i crec
que molta gent vota, avui per avui,
mes amb la por de perdre el que té
que amb !'esperança o la idea de mi-
llorar les coses: pot ser 1)cl -clue, sen-
se creure que el vot ha deixat radi-
calment de ser idolègic o de fidelitat
partidista -com s'expliez), si no, que
en caiguda brutal el PSOE conservi
125 diputats- si que crec que massa
gent FR) es planteja la política com Si
l'hagués d'afectar Ines que la porno-
grafia sentimental de Rociito i com-t• •
panyia o el circ omnipresent del fut-
bol.

***

I,Ilavors, en la nit de la victõria,

els ultra-sud del PP insistien en el
conegut cantussol: Pujol, enano, ha-
bla castellano. I amb el President de
la Generalitat, insultaven una insti-
tuciá, un partit que lins ahir eis havia
let costal (Roma no paga trzadors?),
una ampla comunitat de catalano-
parlants que potser s'hauria de plan-
tejar com hi ha a Espanya tant de se-
paratism: perquè, a veure, implicit i
explicit, el lema conté un missatge.
Com el model rabasquista de bilin-

pels mallorquins com a con-
dick') pel monolingilisme (leis espan-
yols immigrants aquí, i emparant-se
en un argument colossal i antic: som

casa nostra. El Pujol enano... Os un
eslõgan durament separatista: si els
catalans, i catalanoparlants en gene-
ral, fássim realment espanyols, el
nostre idioma hauria de ser conside-
rat patrimoni comú, riquesa a com-
partir, i no una nosa, un motiu d' in-

suit. Pea) canten Pujol enano -coin
ens ho canten a la practica els pepe-
ros d'aquí- que es la versió hooligan
de polítiques com la clue fa que els
mateixos que defensen la letra i als
ordinadors, o l'espanyol als USA,
prenguin part per les multinacionals
que es ne;„,wen a projectar més pel.lí-
eu les en catala (nomes un de cada
quatre!) als cinemes de Catalunya o
als nostres.

Un separatisme,1111/1divisió civil
entre uns nosaltres i uns ells que so-
na a racisme, i que, en Rabasco, es
justifica amh el pintoresc i dramitic
som a casa nostra, que és radical-
ment insolidari i maleducat, egoista i
comodista: i també argument antic,
no gens distint del que permetia, per
exemple, a la cavalleria (leis USA

massacrar sioux, comanxcs o apat-
xes argumentant exactament som a
casa nostra i les nostres !leis són les
vostres. Per exemple. Colonialisme
en diríem d'aix6 si tractassim de
Hoes Ilunyans o històries antigues.
ara resultarZi que fins i tot és la pos-
tura políticament correcte, i els into-
lerants som nosaltres que ens ()brim
a qualsevol, sense importar-nos pro-
cedencia, demanant nomes una mica
de respecte, voluntat de conviure, en
base a un programa minim que, des-
prés d'anys de predicar i explicar,
d'ajornar mesures mes fermes, no-
mes demana a qui sia que accepti 110

ser-nos enemic , no apostar per la

nostra marginació, per la desapari-
ció, rapida o ajornada, perõ inexora-
ble que ens identifica com a
pohle, que accepti ser un afire dels
nostres, o que els seus fills ho sien.

***

Pea) els lets són els fets. I els

vots els vots. I axí canten els joves
peperos, així vota Espanya. I així vo-
ta Llucmajor. Així canten paperetes.
I així ens va. •

Maria Vaguer Salvà ha resultat guanyadora
d'una paga de 100.000 pessetes al darrer sorteig celebrat

de «SA NOSTRA D'OR», corresponent al mes de març.
Aquí la veim amb el Delegat de l'oficina de Llucmajor, Sr. Llorenç Oar.

Enhorabona.

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS
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Ho diu
el diari 

De batle a professor d'universitat?
Maties Gardas

El mes de març, alguns diaris han ressenyat el 700 ani-
versari de la fundació de Ics viles de Mallorca per Jaunie II.
Bailes i regidors hi han exposat les celebracions que tenen
previstes per enaltir aquesta efemèride, i així sabem que
Llucmajor editara un mapa i diversos llibres, que recupe-
Taro l'escut de la vila en temps medievals i que ressuscitarà
els antic cavallets que dansaven en dies de festa. Aquest
es el programa que anuncien Antònia Sunyer i Lluc Tomas,
el qual esta ben satisfet de com van les coses pel poble. I és
que, segons el hatle, Llucmajor es "un poble en que histò-
ricament hi ha hagut molt de moviment, com ocorregué
amb la pèrdua de Cuba" (sic). Es veu que això del "movi-
ment'' li agrada molt al bade Lluc, encara que des de 1898
passa als anys 60 i bota els anys 30, que també n'hi va ha-
ver de "moviment" encara que no l'anomeni. Ja es veu
que la histeria no és el seu fort perquè confon els reis de

CENTK0 DE CE/KACióN

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 Sol 11 • 07620 Llucmajor

_itSEitAlt
Industries Semar, s.a

CI. Tombs Mosereal, 6 - 8
66 ()I 57 - 11(1.: (3629 Of (1 I UCMAJCV)

Mallorca: "Jaume II va ser un rei important, no nomes per-
que va morir aquí (!!!), sine perquè dissenya l'entramat
urba de les Illes". Cero patatero, que li diria n'Aznar!.

En tot cas, continua la seva explicació: "A partir dels
anys 60, hi hagué un moviment molt gran". I amb tanta re-
menada conclou que ara tenim de tot i molt, guarderies,
dos instituts, "una mica d'agricultura i calçat", un polígon
a tota vela, un camp de golf i moltes més coses, entre les
quals hi haura la primera universitat privada de Mallorca.

Justament en relació amb aquesta universitat, el DM ha
cregut convenient dedicar ducs pagines d'entrevista domi-
nical a un promotor seu, Juan Salcedo, economista, sociò-
leg i rector de la universitat privada de Madrid que es la
mare del projecte Ilucmajorer. L'entrevista rebat les opi-
nions adverses -"campus de la senyorita Pepis"- que alguns
rectors havien manifestat i canta les excel.lències del seu
model academic. Del qual, per cert, ha desaparegut tota re-
ferencia al nom de Jaume III, un rei decapitat que recordam
amb una creu apuntalada devora uns contenidors de fems i
en qui no deuen confiar gaire els promotors quan veuen
que ni el baile de la vila té gens clar qui va ser.

Per cert, és ben sucosa l'entrevista quan s'hi explica
que la universitat privada de Madrid va contractar el batle
que l'havia autoritzada una vegada va haver deixat el ca-
mec. No queda clar si l'exbatle madrileny va ser agafat
com a sociòleg i psicòleg (l'entrevistat es contradiu en
quatre línies de diferencia), però sí que s'hi entreveu una
porta oberta per quan un edil queda sense feina. Si te me-
rits, es clar. Com a professor d'histeria, el nostre batte ja
esta demostrat que no hi pot tenir plaça; com a especialis-
ta en inversions japoneses en el camp de la luminotecnia, la
seva gestic') en la non nata fabrica de Petra, no li avala un
curriculum brillant. Pere si en el pla d'estudis hi posen
una assignatura de restauració de canteranos... això ja
figues d'un altre paner. •

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



 

Targeta ciutadana
o targeta

palmessana?

Gràcies, Manuel
Toni Vade!!  

La nit del 18 al 19 de març Don Manuel Bauça ens va deixar, sobta-
dament. Havia estat vicari de la nostra parrèquia de l'any 1976 al 1980.
Ell va néixer a Pollença dia 16 de desembre de l'any 1933. Se va ordenar
de capella dia 21 de desembre de l'any 1957. Es llicencia en teologia a la
Universitat Gregoriana de Roma, disciplina en la qual es doctora a la Uni-
versitat de Freiburg (Alemanya).

Entre les seves missions pastorals podem recordar el Seminari Major,
del qual fou rector, el Centre d'Estudis Teològics, la Delegació d'Ensen-
yament, i les parrOquies de Llucmajor, Felanitx, Pla de na Tesa, i darne-
rament col.laborava en la parròquia de Sa Indioteria. Des del juny passat
era membre del Capítol de la Seu.

A part de tot el seu curriculum intel.lectual i pastoral, voldria aprofi-
tan aquestes 'filles de Lluemajor de pinte en ample per agrair la vida de
Don Manuel. He cle con fessu que som un admirador sen. Ens uneix una
bona amistat, COM a alumne seu i capella.

Un home molt senzill, apassionat pensador. Els estudis a Alemanya li
havien donat una estructura mental i vital molt organitzada. Si hé, jo di-
ria, que era un home que posava el cor en el seu pensament. Pensava molt
les coses, i era capaç de fer una teoria del !nés  in  de la vida
quotidiana, pet-6 s'ho creia de debè, i s'ho sentia; hi posava sentiment.

La seva passió per la teologia es notava, just sentint-lo parlar. Prepa-
raya les classes amb molta cura. Fra un professor molt exigent amb els
alumnes, i alhora molt exigent amb ell mateix.

Don Manuel no era un intel.lectual. Jo diria més bd, que era uit mís-
tic, i feia teologia des de l'enamorament del Crist. Era un home de fe, i
d'un anion exquisit per l'Església. Era crític, i molt treballador.

La Ialta de salut li va donar a Don Manuel una sensibilitat especial i
una força de voluntat impressionant. Molts que anaren amb cl' a Terra
Santa aquest estiu, quedaren esglaiats del seu testimoni i la seva capaci-
tat cl'atimiració.

Gracies Manuel per ser així, per ser tu. Sabem que ens ajudaras a con-
tinuar la bella tasca del viure, des del cel, on esperam trobar-nos hi tots
,junts. •

Arnau Tornàs

Com era d'esperar, la implantació per
part de l'Ajuntament de Pai na de l'anome-
nada "targeta ciutadana", que servira -o
haura de servir- basicament per obtenir des-
comptes a les línies d'autobusos de I' EMT,
te moites protestes per part dels usuaris de la
part Itwana, perquè aquests t'escomptes són
molt !nés elevats per als residents empadro-
nats a Palma que no per als no residents, els
quais se senten discriminats, ja que molts
habitants dels altres poble tenen la necessitat
ineludible de desplaçar-se a la capital per
anar a son Durcta o a d'altres centres sani-
taris com a Sant Joan de Déu, i 110 és just
que per no ser residents hagin dc pagar l'au-
tobús molt mes car clue no els de Palma.

Més discriminatori resulta el cas de
s'Arenal (Llucmajor) que, a causa de la di-
visió ami) el terme de Palma, els usuaris de
l'autobús de I' EMT no poden obtenir els
mateixos avantatges dels residents, tot i que
els autocars d'aquesta empresa municipal
envaeixin el terme de Llucmajor per recollir
passatgers d'Aquacity, amb els consegiients
avantatges econúmics que representa, per la
gran quantitat de passatgers que, a l'estiu,
empren aquest servei.

Per al hat le de Llucmajor, Lluc Tomas,
el problema esta en el let que l'Ajuntament
de Palma te elevades perdues amb la sub-
venci6 dels autobusos de I' EMT. i no vol
augmentar-les subvencionant els passatgers
no residents.

- Perô aquestes perdues -(lemanam a
Lluc Tomas- no es veuen compensades am')
Ia I hua que recull passatgers de s'Arenal de
Llucmajor en un terme que no és el seu?

- "Jo crec -contesta cl batle- que ens fan
un fayot - , perquè no tenim cap empresa que
es pugui fer càrrec d'aquest servei".

Encara que segurament, segons not
rebudes, el col.lectiu de taxistes no sán de la
mateixa opinió, demanam al baile, Lluc
Tomas, com poden resoldre el problema,
que es majoritari, a causa de les queixes del
col.lectiu de la Tercera Edat.

El batle explica que "estam, amb altres
Ajuntaments, fent els estudis econ6inics
pertinents per determinar quina quantitat
haura d'aportar l'Ajuntament per subven-
cionar l'EMT, per tal que els passatgers pu-
guin tenir els mateixos avantatges que els
de Palma". •  

Don Manuel llauca (a l'esquerra), el dia de la .fesla dels 300 anys
del Seminari, el /9 de febrer (un mes ahans de la seva mort).

.1 la Ca. pella del .S'eminari Non.     
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Gloses
Per manca d'espai, a la passada revista, no publicà-

rem aquest glosat que ens leu arribar un alectat.
Encara que "a lestes passades coques menjades",

ereim oportú editar-les, ja que és possible que qualsevol
dia, a qualsevol carrer, hi torni haver "lesta", i els de la

zona hauran de menjar "coca".

A Lluemajor s'Ajuntament
amb ses obres des carrers
o es que se'n riu de sa gent
o és que ha perdut es papers

en es Bisbe Taixaquet
una setmana emplearen
començaren i acabaren
asfaltat i tot ben net

però en es Carrer des Convent
triés de sis setmanes fa
que un tros en varen gratar,
i se demana sa gent
au meu quan acabarà‘?

i des Vall que direu'?
si en cotxe en voleu passar
pentura l'hi esbucareu
què no el volen asfaltar!?

i en es Carrer de Ciutat
pareixia estar llest,
i tot torna ésser un forat,
això sf que ho és ferest

què en veis cap de governant
per ses obres controlar'?
o es que per anar elegants
no es volen empolvar?

però s'empolven es vdnats
d'allà on ses obres fan
que pensen tots emprenyats
meiam quan s'acabaran

i és que crec que els es millor
per tots aquests governants
anar a dinar o sopar
o sortir a televisió
i ses dues mans posar
a baix d'aquest bon griló
que és cada mes poder cobrar. •

Un Ilucmajorer afectat
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Els banys del col.legi S'Algar
Un que escoltava.-

- Ull bon rehombori s'ha armat amb els vnters del
col.legi S'Algar de s'Arenal.

- 1, que passa?
- 0 no ho saps? Si fa molts dies que en parlen...
- BO, pe1'6 jo, com que a s'Arenal hi vaig, poc, sohretot

a l'hivern, no sé els problemes o les coses noves que hi sur-
ten.

- IdO resulta que en aquest col.legi de s'Arenal de Lluc-
major, tenen, des de fa temps, els banys espenyats, i no hi
ha manera de trobar el responsable d'adobar-los.

- IdO digues que aquest director de l'escola no deu ser
molt entes en qüestions administratives, perquè crec que
toca saber quin organisme ha de respondre de la solució
d' aquest problema.

- Uep! Ai xò no és tan hic ml de trobar com pareix, perquè
resulta clue el director, dinen que fa anys que demana al
nostre Ajuntament de Llucmajor que adobi els banys, i en-
cara no ho aconseguit.

- Perquè no és (leis seus, per6 aix6 es molt estrany. A
veure si no és Ajuntament a qui pertoca de solucionar
aquests banys?

- Aquí pareix que estn es re. Diuen que l'Ajuntament
diu que és el Govern balear a qui toca dc donar la solució.

- Ara ja ho veig! Aix6 és política bruta! pequé entre
"galgos i podencos" el problema no es resol.

- Sí, com moltes de vegades, pareix que es tiren la pi-
Iota uns als altres.

- Perè, on van, mentrestant, els al.lots, a ter les neces-
sitats?

- Home, supès que hi haurn altres banys en condi-
cions...

- O se'n dawn anar fora del col.legi, a la garriga...
- Perô encara no acaba aquí la cosa, perque diuen quc el

director, que també és regidor socialista de l'Ajuntament,
desesperat, va obrir una subscripció entre els pares de
l'aluinnat per pagar un llenterner, i adobar, d'una vegada,
aquests hanys.

- Aix6 sembla un disharat. Que vol dir fer pagar als pa-
res aquests desperfectes de l'escola?

- ido, que ha de fer el pobre home, si tant l'Ajuntament
com el Govern no se'n responsabilitzen?

- 1 que (linen els parcs?
- No ho sé, però em figur que deuen estar ben empren-

yats.
- Tal vegada pensen clue, com que són els seus fills

que ho espenyen, són cils qui ho han de solucionar.
- Podria ser, perquè he sentit a dir que aquests al.lots de

s'Arenal són ben "gamberros".
- No podem fer distincions en aquest tema, perquè els

al.lots, avui, no hi ha qui els controli: pintades, destrosses
i altres brutors, en fan tant a s' Arenal com a Lluemajor. •

expert ELÈCTRICA
a 1 sap:. 1

Sens dubte te convencerei   

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

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

TOPONIMIA

De noms î de Hoes 	(LXXII)

C. Calviilo
F. Jaunie
J. Jaunie
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. Julia

L'entrevista d'aquest mes
l' hem feta a Miguel Tomàs i
Clar, propietari de Ca l'Oro, el
qual ens ha contat un poc la
història i ens ha dit quills són els
topònims de la !Inca.

Ca l'Oro és una segregació
de Son Simó, té una extensió de
devers 52 quarterades i les fin-
ques que l'enrevolten són: Can
Cantó, Can Botilles, Son Felip,
Ses Comes, Es Rafal, Son Si-
mó i el torrent d'Alfabia.

El pare de Miguel TomAs i
Clar, Jeroni Tomàs i Tomàs, la
va herdar de sa marc, na Franci-
naina Tomàs i Noguera, que l'heretà
de Catalina Noguera i Puigserver. la
seva mare.

Ens podríeu dir l'origen del

Ca l'Oro

topònim Ca l'Oro?
El meu padrí quan jugava a car-

tes sempre voila dur l'as d'oro.
Quines són les coses que recor-

dau de quan éreu jove?
Record que quan era un al.lotet

anvem a Can notilles a passar la
vetllada. La gent gran jugava a car-
tes i jo sempre badava, mirant com
ho feien.

Un any, havent acabat l'escola, a
l'estiu, vaig anar-hi a fer de missal-
ge, a fer unes meses d'ametles.
M'aixecava coin els altrcs i cobrava
cada setmana.

Recordau alguns dels missat-
ges que hi tenguéreu?

Sí, en record alguns. Del primer
que jo lene noció és d'en Pere Joan.
Els altres foren: mestre Miguel
"Santanyiner", en Joan Rotger i el
darrer que hi va estar fou mestre Mi-
guel "s'Algaidr. També tenguérem
dos missatges porrerencs, en Pau i
en Manolo. Posteriorment els meus
parcs se'n feren cirrec, ja que era di-
fíci I trobar algú per a dur-la.

Antigament amb el que treia la
li ilea es podien mantenir dues famí-
lies, ara ja no dóna tant. També s'ha
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I. ses Figueres deMoro
2. es Corral
3. sa Tanca de sa Bassa
4. es Garrign
5. sa • Fariqueta des Sestatiors
G. sa 'Litiqueta de ses Figueres
7. es Figuerals de Moro
8. sa Barraca
9. es Planter ,■•
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Una imagen inspirada. Rover 75

No sólo una inspiración digna de ver sino,
sobre todo, de conducir.

ILLA MOTORS, S.L.
Avda. Ramon de Sant Marti. 2 - Tel.: 971 66 01 46

LLUCMAJOR
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de dir que molts d'arbres s'han mort
amb la sequem.

Quins són els topònims que hi
trobam?

Es Garrig6, on pasturaven ca-
valls i egües. Ses Tanques des Ga-
rrigó, són dues tanques alégides. Sa
Tanqueta de ses Figueres. Sa Vinya,
encara n'hi he vista de sembrada,
tambe hi havia albercoquers i cire-
rers. Es Garrigó de ses Abelles, deu
el seu nom als hues que hi havia so-
ta els ullastres. Es Sementer c/c ses
Abel/es. Es Sementer de s'Aljub,
amb molts d'ametlers. Es Turó, sem-
brat d'ametlers, garrovers i de qual-
que figuera. Es caracteritza per la se-
va terra blanquinosa, argilosa. Du-
rant Pestiu les ovelles no es mouen
d'aquest redol perquè és el més fresc
de tota la finca. El sòl de la resta de
la finca és call vermeil. Sa Garriga

des Turó. Sa Corneta, amb ametlers i
qualque figuera. Es Garrig6 de sa
Cometa. Sa Sivina. Can Beques,
sembrat d'ametlers i de garrovers.
Destaca una barraca on quedaven els
dos o tres dies que hi Ilauraven.
Aquest tros no pertanyia, en un Fin-
cipi, a la fi nca, era del conco Julin,
germn dc la meva padrina, per
herencia es va afegir a Ca l'Oro. Sa
Meta d'Alla Baix. Son Pascol, amb
garrovers, ametlers i un tros de ga-
rriga.

En el nostre recorregut hem
vist que hi ha figueres, ens podríeu
dir quines varietats teniu?

Les varietats que más abunden
són les bordissot blanques i les ala-
cantines, també tenim: de la senyora,
coil de dama blanca, coll de dama
negra i, una que nosaltres anornenam
bordissot rossa, és igual que la bor-

dissot blanca, pet -6 les figues te-
nen una tonalitat més rossenca,
són molt dolces.

Què sembràveu a Ca
l'Oro?

Hi sembràvem blat, civada,
laves i el Ilegum per al consum
de la casa.

Què vos agrada més de
Ca l'Oro?

Una de les coses que más
m'agraden dc Ca l'Oro es la se-
va cacera, s'hi fan molts de co-
nills i moltes perdius.

Què ens podríeu contar
de la relació de les finques
d'aquest redol de Llucmajor
amb s'Estanyol?

Cal dir que l'alga és molt
important per conservar les eres.
Si ens fixam veurem que quasi
totes les cases i solars antics de
davant la mar de s'Estanyol per-
tanyen a les families propietnries

de finques de per ad. Podem ano-
menar-les: Es Masdéu, Son Bosca-
na, Can Ferri, Son Fideu, Son Rei-
nés, Marola, Son Cortera, Can
Cameta, Can Botilles. Com hem dit
abans, l'alga s'usa per a mantenir
una era, aleshores, quan la mar treia
alga, la gent, que tenia els solars da-
yarn la mar, podia guardar-la a ca se-
va i la podia traginar, amb cl carro,
quan la necessitava.

La relació de la gent, de per
aquest redol, amb s'Estanyol ve de
molt antic. Record que quan era pe-
tit sempre hi anava amb la mewl pa-
drina i coneixíem tots eis pescadors i
els mariners d'allà. •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Forti)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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MASSANELLA SA

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma
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A. SASTRE

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

Amb la finalitat de poder prestar els serveis

funeraris sense necessitat que la familia s'hagui

de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com

a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon

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

vos atendrà personalment el nostre representant,

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

CI Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62

(Llucmajor)

Temps
passat

a

illíttiRM

Alumnes de primària
de Sant Miguel

Antoni Monserrat
Ignasi Bared()

Aquesta foto correspon a una excursió que els nins
d'educació prim4ia del col.legi de Sant Miguel, poc ahans
de la seva desaparició, feren al Santuari de Gràcia. Els
seus professors eren D. Gori Rub( i D. Bernat Burguera.

Poe temps després, amb la tancada del col.legi de Sant
Miguel, passaren a donar classes a l'escola parroquial
els alumnes que no havien de fer el batxiller. Aquells que
havien de cursar estudis de batxiller se n'anaren al colic-
ni de Sant Bonaventura.

La foto és de devers l'any 1958.

*NOTA: a la revista del passat febrer (núm.208), a la
foto dels quintos de Ca's Buss°, entre el núm. 20 i 21, da-
rrera en Biel Castel] hi ha en Bartomeu Adrovcr
(de's Llobets).

A la de] mes de marc (núm.209) al núm.2, on dela Ma-
ria Marquet havia de dir Maria Mulet (des cafe des Brai),
casada amh en Toni Marquet (es forner).

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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos pa ra que no pares.

RENAULT
Agencia RENAULT

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



II.- Marc Vidal (de sa Mainuma)
12.- Anboli Moragues
13.- Bartomeu Taberner
(fill des celador Biel)
14.- ,loan Gari (es barber)
15.- 1.1orene Monreal
(mestre (l'obres)
16.- Rani Puig
(de ca' ii Simi') de Son Verí)
17.- Benoit 1,1ompart (a. cormena)
18.- Cosme Oliver Campins
19.- Monserrat Vick (a. monjo)
20.- A. ,Jiménez
21.- Joan Caldés Mikier
22.- Maties Noguera Pons
(Novedades)
23.- Guillem Salvà Mir
(1,1epassata)
24.- Vicente Juan
25.- Onofre Picornell (de sa caseta)
26.- Antoni Vega
27.- Màxim Rubio
28.- Guillem Salvil Oliver (a. tic tac)
29.- Joan Mulet Fullana (Vcrines)
30.- Rafel Catany Alòs
(a. Catanyet)

Fob) cedida per D. (;(,ri Rubí

1.- Francesc Monserrat (a.Fig6)
2.- R11111011 Jiménez
3.- D. (;ori Ruin
4.- Marti Oliver ((le ca *midi* Barril)

Sebastià Manresa
6.- D. Heroin Hit rguera
7.- Pedro !Iambics (a. Moixeta)
8.- 1,Iorene Pons (a. Pinero)
9.- Ramon Sinó (a. Moscatell)

,j01111 RI/SC. 1111a

JIIIi/1 	 er (a. Taiwit)
Joan Vidal •
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Ses Escoles es restauraran

I tat en l'adequació provisional de •
l'actual edifici per fer-lo útil per
aquest curs.

(1) Per al proper curs es pensa inver-
tir-hi 180 mitions perol de tealitzar
totes les reformes necesshries (menja-
dor, gininhs, aula d'usos múltiples,
calefacció, etc) per fer dc les escotes
de Llucmajor unes escoles que gall-
deixin de totes les dependencies que
la normativa actual d'edificació de
col.legis exigeix,ça mes dels avantat-
ges que suposen) unes escoles de G.
Forteza en que els espais, la Ilumino-
sitat 1 el contacte and) la natura, són
qualitats que ara per ara, per ques-
tions d'economia, ja no es poden fer.

E 	
Ronda Ponent

MAGATZEM SES FORQUES, S.L.

OPINIÓ 

Informe: "Ses Escoles"
Redacció

El mes de marc passat, davant la inminencia de les
eleccions generals, l'ex-batle i actual president del PP lo-
cal, Gaspar Oliver, a un acte públic que el PP va fer al pas-
seig de Janine III, va Iloar l'efickia del seu partit a l'hora
de restaurar "Ses Escoles" i va criticar la inoperimcia de
l'actual Govern Balear.

A aquest acte hi havia votants i simpatitzants del PP

que havien participat a la manifestació que es va dur a ter-
me davant la Sala, que aleshores ell presidia, (febrer 1999),
demanant solucions per el problema escolar. Aquests sim-
patitzants, quedaren sorpresos, dc la tergiversació de la re-
alitat que es va fer a l'acte electoral, cosa que ens comuM-
caren a la revista.

Perquè es puguin jutjar els fets i comparar-los amb les
paraules de cert politic en epoca electoral, hem elaborat el
segtient in forme:

"Ses Escoles"

(1) Després de les eleccions
generals del man; del 96, km
anomenat pel Govern Central
(PP) corn a Delegat del MEC.,
el Sr. Romero. El nou delegat
assistí a una assemblea de
l'A.M.P.A., al Teatre Recreatiu,
en la qual es comprometé en fer
el possible per a que l'opció
la restauració de "Ses Escoles"
fos una realitat.

En un temps raonable, juliol
1996, començaren les primeres
obres, (arreglar l'estructura i
canvi de teulada). Es va prome-
tre que (1): "en el proper curs es
pensen invertir 180 milions per
tal de realitzar totes les reformes
necessàries".

Revista "Llucinajor".
Scion bre 1996
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Reformada l'ala de migjorn
(2) de "Ses Escoles"

Les obres, un& un pressupost de devers 55 milions, s'han realitzat aquest estiu.

F. Verdet -a
Frost C. Julia

- Menue professorat
abonnai del CP Rei hume Ill
eren de vacances, cl ministeri
SEducaclia ha realitzat la se-
rina faxe de les otites de re.
M'aria i rellabilitataõ del ten.
ire eseolar. And) on pressu•
Nu. de devers cinquanta-cine
:riions de pessetes. she corn-
Ideia la posada pont tic rala
esquerra de. r edifici i aloi
s'han culmina: els treballs te.
alirzatl'any passai

"Les obres. realitzades els
:rimais dc juliol i agost, es re-
fcreiuti 3 Ia renoraziO de Rs
ardes desti rades a parvuls
C:oneretament, rebaixat
els celrasos i reduit les
depentlencies perque la Rd
actual estableix meny5 aluni.
res per aula (rint-i-cinc),
menue que la construcci6

preveia una capacitat [no
a 45 a Itou res 	 FAItleació
Prindiria. El 1936, data de
rentriala en iiervei del centte
escolar, no va existir rensenyament per a parvuls.

A resquata i le ses Escules. s'ubiquen les so :iules de
preescolar Quatre d'aquestes ja alberguen l'educaciá in-
lantil (de 4 a 5 loirs i de 6 ab any a) mentre que les restants,
de nova consuma:in, es destiner) a la posada en 'nana de
redue:Kin infantil dels nujs petits, de 3 a ans.).

Els alumnes de les aules esmentades, contrer) arrdt els
seus propis [onyx, separats dcl:Iresta tralunines, ;as( COM

luna ampla zona tresplai en
haver-se condielonat eis te-
rre:lys de migjorn del ;Teinta
escolar: La tefornia tambó ha
inel6s una nova instal. lacid
ries:16ra, menire que la de la
calefacció sembla que ha que-
dru pendent per u una de les
properes fases de les obres:
IYaltra banda la rotonda de
l'ala de ni igjorn de redifici ha
estai reconstruida i tancada de
vidrieres. Encara no s'ha deei ,

dit el deal de l'habitacle recu-
perar, per6 una th les ornons
que discaleiAen els responsa-
bles es Ia seva utdozaci6 corn a
.sai  de professors. La reforma,
dicta a terme el passai estiu,
iambe inclou noves dependen-
cies per a la Direcció. Cap

Secretaria i per a
l'AMPA. nini curo orna remode-
1.166 del local que acolhei la
lova Int , liolcca del centre.
pe montent, s'han finalitrot

rarintii'de ses Escii-
1.s 11-1 queda pendent—rida
dicta de rediiMes aines de

qual estan ¡mes istes per al ......... any. El minisieraTarti:
cacuí ha reagi-iat una in versid que supera els cent ridliTin's

-.'Se;;T37,7-es segurament ja seran
Ir ii aai.J..).vern Balear ja rre a ocie aie ...

pibper 3ny l'ext,culiu. que itia;pie.SRI .eTirlariniChErfriS:'
slixtur:i de fer ai.rtec. il ieS corn titierici-t3S-d'Ettricircio.4.-

(!) Pel setembre del 97 s'hi ha-
vien invertit 55 milions dels 180 ne-
cessaris, i mancaven 125 ludions que
s'havien d'invertir en Ares fases que
mai arribaren, ja que el Sr. Romero,
amb el pas de les competencies edu-
catives al Govern Balear, (gener 98),
va haver de deixar el seu dirrec al
conseller Manuel Ferrer nomenat pel
Govern "Matas".

Revista "Llueinajor".
Setembre 1997

(3) El mes de marc de 1998 es posh un cartel! anuncia-
dor de les obres que mai no es realitzaren. Dels 125 mi-
lions que mancaven per acabar "Ses Escoles", hi va haver
successives rebaixes fins que es passi a 75 'M'ions, dels
quais 110 n'arriKi cap. Hi va haver una successió d'arqui-
tectes de la conselleria i particulars, amb projectes i contra-
projectes de manera que es perdé un temps preciós, durant
cl qual la preocupació dels pares per la seguretat dels seus

il ls anava augmentant. A finals de novembre de 1998 es
detectaren a una aula uns crulls i l'aparent desplaçament
d'un mur lateral. Quatre cursos (l' LS.(). fcn -en desallotjats.
El que en principi era preocupació per part ciels pares, que
es sentien engamas, es con vertí en inclignació i esclati en
conflicte.

Cartell posai el marc del 1998
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El Govern, incapaç d'aturar les protestes
de pares i alumnes de ses Escoles

J. hilCOLALi.
L'Associació de pares

d'alumnes (APA) de se,
Escoles proaseguira 8V \

les pestes que iniciaren
ahir els alumnes i a purtir
de les 9.30 hares es moho-
limaran i aniran u peu des
del collegi tins co l'Ajun-
Lament.

segons dades de la
direct-id del centre, dels
526 alumnos inscrits en
aquest
nomes assisti-
ren a classe
uns 30 d'Edu-
cacid infantil i
20 crEducaciti
primaria.

A noes. una
sei antena
d 'ii I co iii n e
d*Entimay 	 •
Second'
Obligatoria
mobil it?.
improvisadament pela
careers de la vita fins arri-
bar davant l'Ajuntsznent,
on Caren rebuts pet bath:,
Gaspar Oliver. 1-.El decisió
que els altionnes no arms-
sin II ChISIte fau acordada
dimecres passat en rios-
semblen general dels
pares. 1,:objectito era infor-
mer de la seva -deacon-
fiança i tenter envers la
seguretat dela edifaaa de
6es Eacioles.••

AVUI, eta pares pren-
dran el protagonismo als
seus tills i es mobilitza.
run, tot I que ahir aeon-
seguisam que la Ijirecia6 . •
Tècnica de la Conselleria
d'Educació accedia n cum-
plir lee sevos reivindica.
clone, que es resumeixen
en tres compromises. Aca-
bar abans de setembro la
reforma j foonentaLia del
subset de fa,Llifici del pall-
&Adis que roman lancet:

realitzar snob
la maxima
urgència la
reforma inte-
grel del centre,
incluent també
Ia fomentació
do: tot el subisal
de rediroci:
construir un
ginuiils cobert.

La rnobilit-
zació. segolis

va explicar star et vicepre.
sident de l'APA. Miguel
Carden, obeetx a La neces-
sitat de .donar cool-tier
la magnitud del problems
en el qual es troMen
alguns centres educatiu-s i
la ferma olecisia de l'APA
envers la necessitat de fer
complir els compromise i
adquirits pel Govern-.

Per tal quo aquest
Mirror propOsit es con,
plena. els pare,. re:AM-La-

non un seguiment puntual
del derienvolupainent de
lea actuacions per part Lie
Ia Conselleria.

Iles de VAPA. ahir tam-
bol en va uonounicar que
solticitara que el Collegi
d'Arquitectee certiliqui
quo els edilicia de roes
Escolie tie corren actual-

meat perill d'esfondra-
ment. En el supe-oit que
l'informe ragui ponitiu. VA-
PA exigira al Govem que
habiliti noves aules prefa-
bricades per acellir ela
alumnos d'aquestes cloca-
sen. El Govern taintal ha
donut el vistiplau a toques-
ta rampant:,

-if COMPROMISOS
DEL GOVERNy .6 , 1 Abans . que, 	 .

:, r r:COrnend el turs
a que ve, les 4,

, aules	 tancades
.: shauran rehabilitat

:i . " 	 Es farà una
reforma tile-Ila i

2
. 	 .• gral de tot el

1 centre (equ i pa -
I menis, installació
.1.--c1C610facció, etc.)

i	 :7--- r i
I ; ,	 i Construcció3
_	 d'un gimnas

.¡ 	 a cobert.

Noyes
promeses
també
incomplertes.

avui divendrea, u la playa
de «levant la Sala. tindra
floe l'habituai mercat chile
divendres, la quai cone pot
provocar nombrases
en-Muses de transit al cen-
tre.

Això no obstant, l'Executiu ha
accedit a les peticions
realitzades per l'APA

Ahir norn es
acudiren a etas se
uns 50 tic Ls 526
ahmunes i nscrits al
centre i e d'ESO
rstaiilzare  n una
mobilitm cio)
improvis ada

Tot el dua dable eLs po.s.audissos I /es s-aUltis esilgurnrrs - demerts.

Dian de Ralears 11 l'ART FORANA
Diss.otxe, Ode febrer de 1999

«Sense escola no tenim futur»
1114,1 miler d'alumnes pares collapsaren els ca. rrers perfer sentir les seves reivindicacions

LLUCMAJOR

Reforma de
Its auks
obres ale ref be-

ato	 les qualm

q,44I rams,

ran. tam - ode Jo

s'bo consembt nest del

parse stIfosaos bk-wies

oprraris lo linatefle.

rd., Mn/ po 	  p."-
eallsOlor let proofs140. j

(-0■■ •• lu

El bode GoArwzr Ober, Lioni ze ntomeof l'Alonooneorperxdoda,els mom/numic pool
eh senas nat el inv.. manor enor,, rot d ono ti..... on form sown, pawow.ows

Anaren dos dies per
"Ses Escales" i titian

desaparegueren els periodistes, desaparagueren els
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El alcalde Oliver,
"satisfecho"
los acuerdos con
la Conselleria

El alcalde de 1..lucmaior,.9aspar
(.2.1iler4T1. recibió ayer un co-

mul °

ires de alumnus del colegio
hum Ill. Oliver manifestó a
este periódico sent irse "Zre-
cho- con lac acuerdos alcanza
dos cove la APA y la Conselle-
ria Educacitin. -Esta es una
h i storia muy larga , pero creo
que_altor51Tay  una satisfaccióri
general por los compromisos
v aasumpoidropealrtifeeldiae lalri. ep_na..
to. 1.22easulines de mam qil u.
dicara las ()eras para la trforma
total del ediliciou. Oliver conRT-
dera que irrilanifestacián
ayer "tal vez ya no era necesaria
por los acuerdos conseguidos - .
El alcaldeinti lied la lentitud
de la adnunisirachin'eTrsolucio-
nar el problema por "ci mob
In:212pp que harsado desde
:Ce a s-u—mi-e-iOn •
cias
..—Por contra, los padres creen
que cl MISISIO(10 de Liü'cidïjor
no sc ha implicado iodo lo que

soluciOa r4iiila a los,problemas
II centro escolar. manifestación transcurrió en un ambiente festivo. Frno a.

6irgy

Unos 300 alumnos del Jaume III
se manifestaron en Llucmajor
Los nifíos harán huelga hasta que Educación certifique la seguridad de las aulas que siguen abiertas

l'el marc i, s'adjudiea ni la relOrma total ni la pareial de les 4 m iles. I.a Conmnitat Escolar-alumnes,
pares i mestres- liar jell tornat esser enganats.

I així arribaren les eleccions autonènliques mentre, en
qüestió educativa, el Govern Balear (PP) havia pealut la
credihilitat que havia sahut mereixer-se cl Sr. Romero quan
fou delegat d'educació del Govern Central (PP).

Es mal d'entendre perquè en 18 mesos de competencies
en educació a les flies en mans del PP balear (del gener 98
al juny 99), anti) un halle del PP al pubic, i governant a Ma-
drid el PP, es tornaren a incomplir les promeses Ides pel
delegat del Govern Central (1) i (2), la Conselleria d' Ed u -
cació (4) i el halle Gaspar (5). A no ésser que Cos com a
càstig a uns pat-es que s'havien atrevit a maul festal - el seu
rehuig a la manera d'actuar dels aleshores responsables de
l'educació a Balears i al pohle.

Tam hé es estranya la manca dc meinOria d'en Gaspar
acusant l'actual Govern de no ler res per "Ses Escolcs"
quan han passat nou mesos de la seva presa de poder, si te-
nim en compte que amh mobil de la manifestació dels pa-
res (Diario de Mallorca 6/1/99 (6)): "el alcalde justi tic() la
lentitud en solucionar cl prohlema por "el poco tiempo que

ha pasado desde que se asumieron las competencias ".
Del gener del 98 (transferencies al Govern Balear) al

fchrer del 99 (man i lestac iá de la comunitat escolar) havien
passat 13 mesos. 1 si les matentiques no m'enganen. I 3-
9=4, al pacte de progrés encara It deuen quedar quatre me-
SOS per poder-se justi hear davant els mitjans de comunica-
ció i dels pares, si ve el cas, dient el matcix que digué en
Gaspar.

Des del dia de les noves promeses (5/2/99) a les elec-
cions al Govern Balear (13/6/99), passaren quatre mesos
més en els quals tampoc es va fer res. Des de les com-
petencies havien passat IS mesos.

Actualinent, des de principis (let mes de mar(;, la reha-
hilitaeiá de "Ses Escoles" esta en marxa, i nomás han pas-
sat 9 mesos des de les eleccions, i 8 des de la presa de pos-
sessió del non "Govern Balear".

Tan ineficaç és?
Tan efectius foren els altres'? •



Crònica del Skrates a Esztergom

Visita a la aterceria Wógenazommer tèxtil B.7'.

Magdalena Figuerola
M. Colonia Barceló

El dia 4 dc man; de 2000 amb la partida cap a Hongria
de deu alumnes de Garantia Social de l'I.E.S. LLUCMA-

tt
 JOR acompanyats per les professores Ma Coloma Barceló

i Magdalena Figuerola es material itzava un projecte edu-
catiti que havia començat dos anys enrere.

El projecte lórma part del programa Sócrates Acció 1
Lingua E, promogut per la Comissió Europea d'Educació
i Cultura, cl qual emfatitza l'aprenentatge permanent com
a initjii per afavorir un exercici actiu de la ciutadania i la
millora de la capacitat d'inserció professionals. Els objec-
tius que pretén són:

- Reforçar la dimensió curopea de l'educació a tots els
nivells i facilitar un ampli accés trasnacional als recursos
educatius a Europa fomentant al mateix temps la igualtat
d'oportunitats en tots els sectors de l'educació.

- Promoure una millora quantitativa i qualitativa del
coneixemcnt de les Ilengiles de la Unió Europea, especial-
ment de les menys difoses i de les menys ensenyades, per
enlórtir la comprensió i la solidaritat entre els pobles que
composen la Unió Europea, i a la vegada, promoure la di-
mensió intercultural dc l'ensenyament.

- Promoure la cooperació i la mobilitat dintre de
l'educació, en aquest cas, estimulant els intercanvis entre
centres d'ensenyament i

- Fomentar les innovacions en el desenvolupament de
pràctiques i materials educatius i estudiar temes d'interès
coin(' dintre de I 'i'unbit de la politica educativa.

L'any 1998 va tenir floc a DublIn un Seminari de Con-
tactes a on N•firein trobar el soci (l'Escola de Comm; d'Esz-
tergom) per poder dur a terme el nostre projecte. Després,
el maig i el setembre de 1999, es varen succeir les dues vi-
sites preparatòries a Esztergom i Llucmajor en el trans-
curs de les quals es va treballar i concretar el projecte edu-
catin en torn a les tècniques comercials d'ambdues ciu-
tats.

Aix í va arribar el moment cl' inicar cl nostre viatge. Par-
tirem tots plens d'iLlusions ianib el cor estret ja que per a

Aula	 l'escala

tots els nostres estudiants era la primera vegacia que mar-
xaven tan Iluny de casa i per tant temps.

A l'aeroport de Budapest ens varen donar la benvingu-
da els estudiants i professors hongaresos que per dues set-
manes ens acollirien en el si de les seves families. Ens v5-
rem dirigir cap a Esztergom i després de distribuir tots els
membres de l'expedició en les corresponents families ens
despedfrein fins l'endemà que ens vàrem retrohar a la plaça
de l'Ajuntament per iniciar la visita a la ciutat i començar
a conèixer-nos uns als altres.

El dilluns començarem la tasca a l'escola, es a dir. in-
tercanvi d'experiències i metodologia educatives entre pro-
fessors i alumnes. Cada dia ens troMvem a les 8'50 del
mall a una aula que compartíem amb els deu alumnes
garesos i fins a les 14'00 es desenvolupaven les activitats
escolars programades. Iniciuivcrìì l'horari escolar amb la
classe d'hongarès i català. Aquesta hora solia ser molt mo-
guda ja clue la trobada donava lloc al canvi d'impressions
sobre el que els alunines havien viscut el dia anterior ca-
dascun amb la seva família. L'interès per l'aprenentatge de
les llengües era molt viu donat que dins d'aquell mare
s'aprofitava per desfer malentesos o per assegurar-se que
una vegada que tornassin a la convivência amb les families
serien capaços de poder expressar les seves necessitats o
els seus sentiments. Cal esmentar clue ja que tant cl cataHi
com Phongares Ain dues Ilengües minoritaries dins Euro-
pa, l'idioma pont que utilitzlivem era l'anglès.

Pel que fa a les activitats pròpies de comerç, vàrem re-
bre dues classes de professors hongareses. L'una va estar
dedicada a les diferents tècniques d'embolicar paquets i
l'altra al coneixement i l'ús de miiquines enregistradores.
Per altra banda, al llarg de les dues setmanes, es varen re-
alitzar visites als diferents tipus de comerços de la ciutat
per tal de dur a ternie la part prktica del projecte. A les vi-
sites els alumnes aten en les explicacions ciels propietaris o
encarregats dels negocis i recaptaven la in formació per re-
alitzar els seus treballs.

Quant a les activitats que dúiem preparades des de
Llucmajor, es va dedicar una classe a pintar teles amb la
têcnica de restanipat", la qual va despertar molt d' in teres
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Alunmes dels dos països pintant teles
(1nd) Ia tècnica de l'estergil

i va desfermar la col.laboració artística de tots els alumnes.
Els nostres alumnes feren una presentació en angles sobre
el seu poble i la vida a Mallorca per tal de dollar a coneixer
la seva terra als all111111eS i professors hongaresos. També es
va realitzar una exposició i explicació del treball i la me-
todologia emprades durant el curs en el mòdul de Commack')
específica (emprunt situacions reals, noves tecnologies...)
finalment, la solució d'un exercici escrit utilitzant docu-
ments que duguerem.

1 coni que no tot havia cresser trehallar, a més a més de
conèixer la ciutat d'Esztergom amb la seva impressionant
has  i castell (amh un fret] i una ventada de por), ta iii
N./trem visitar Budapest (amh Szentendre (amb neu)
i Kótharón (amb sol), on els alumnes varen poder disfrutar
tot un cha ciels hanys termals, saunes i piscina. Aquestes
quatre visites eren incloses dins el programa. Alguns alum-
nes tengueren l'ocasi6 de conèixer ¡titres indrets durant el
cap de setmana que passaren amb les seves respectives fa-

Malhauradament durant les dues setmanes pogué-
rem comprovar que el Danubi ja no es blau, tot i així ge-
nera un paisatge impressionant. Cal destacar la eMlida he

 que ens brina cl tinent bade d'Esztergom quan
visittrem l'ajuntament i la seva invitació a celebrar el
mil.lenni de la fundació de la ciutat durant la temporada de
primavera-estiu.

Vist en perspectiva, podem qual hear l'experiència de
molt positiva i enriquidora. Les pors i angoixes ciels pri-
mers dies s'anaven esvaint a mesura que els alumnes es fa-
miliaritzaven amb Penton). La convivencia i Fintercanyi
d'experiències derribaren mur que representaven la ine-
xistencia d'una llengua comuna i el let de pertlinyer a cul-
tures diferents, generant en el seu lloc l'aparició de vincles
terms entre tots els participants, els quals quedaren race-
tits en el trist comiat a l'aeroport de Budapest la matinada
del dia 18 de març.

En aquests moments estam preparant una exposició
amb material dui d'Hongria (fotografies, fullets turístics,
regals. llibres, monedes, full d'activitats, un vídeo...) que
recul I el que ha estat el projecte educatiu i sert inaugurada
en el mes d'abril a la sala d'exposicions de l'institut.

Nomes ens queda agrair l 'estimació que hem rebut per
part de les families hongareses i l'interes i col.lahoraciá de
tots el que han let possible el nostre projecte.

Els alumnes participants en el projecte foren: Víctor

Visita a aria niereeria Okada a an gran magatzem

Fuentes, Ai na Hermindez, Sebastii Urrea, Africa Frías,
M.AntOnia Vicens, Josep Mcnioz, Miguel Angel Solano,
Cristina Mercadal, Antonia Morcillo i Sheila García.

Els organismes que ens han ajudat econòmicament a
dur el projecte endavant I oren: l'Agència Nacional SOcra-
tes, mitjançant la Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
ports, l'Ajuntament de Llucmajor, l'Ajuntament de Ses

• Sal ines, la Mancomunitat d'Aigua de Campos, La Caixa,
Sa Nostra, PAMPA de l'institut de Llucmajor i el propi
Institut. •
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ENTREVISTA

<-avEntrevista
Margalida Tomàs, organitzadora

del taller de brodats

Coloma Julia

Na Margalida Tomàs Canyelles té 37 anys i en fa 10
que va obrir la tenda anomenada "Llaços i botons". Des de
sempre és molt aficionada als brodats i a les manualitats, i
per aquest moti LI va decidir, fa sis anys, d'organitzar uns ta-
Ilers de brodats, perquè sabia que hi havia una gran afició
que esperava aquesta proposta.

Com va sortir la idea de fer aquest taller de bro-
dats?

Perquè vaig pensar que hi havia gent que tenia ganes
d'aprendre a brodar. Jo acabava de fer un curset de ma-
nualitats a Palma i això em va acabar de decidir a organit-

zar un taller aquí.
brodats enscnyau?

Varem començar mill) punt mallorquí i punt de creu.
Ara també ensenyam punt de ganxet, passat, punt artístic,
"vainicas" i punt de nusos o "palestrina", molt de moda al
nord de Mallorca i per la banda de Manacor.

Hi participa molta gent a aquestes activitats?
Des del primer moment aquest taller de brodats ha ten-

gut molt bona acceptació, sobretot el dc punt mallorquí. Hi
ha gent que ve des del principi, n'hi ha que han apuntat
després, d'altres venen una temporada... Som prop d'una
trentena.

Qui s'encarrega d'ensenyar aquests diferents bro-
dats?

Ve una al.lota de Son Carrió, na Francisca Veny. Ve un
dia a la setmana, els dimarts horabaixa, de les 2,30 a les
8,30 i fa tres torns de dues bores; ensenya de tot, tots els
brodats que ales interessen a les alumnes. En sap molt i ara
li han de donar el carnet de mestra artesana.

Des de l'octubre hem començat un curset de randa de
macetes "bolillos", el dóna na Maria Garcia i ha tengut
molt bona acceptació. A part dels tallers hi ha unes dones
que broden per encàrrec.

Exposau els treballs que fan les alumnes?
Cada any hem exposat per les Fires de Llucmajor, aquí

a la tenda, fins l'any passat no exposarem a "Sa Mostra".
Per les Fires d'enguany creim que sera possible exposar un
brodat nou, a base de cintes, es original del Japó i es diu
"macuha". És un projecte nou que ens fa molta Music"). •
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Testimonis documentals de la nostra història
Sebastià Cardell i Tomns
Bartomeu Font i Obrador

(XXXII) Reglament de la Societat
de Trencadors titulada La Fe
(1873). Segona part.

Art°. 19°.- Reuniendo los socios
las circunstancias prescritas en el artí-
culo anterior, podran reclamar de la
Sociedad todos sus derechos y retirar
de una vez el capital intereses co-
rrespondientes si es que haya lOndos
y caso que no, debera ser satislecho
en el preciso termino de siete meses.

Art°. 20°.- Todo el tiempo que los
socios tengan capital en la Caja de la
Sociedad disfrutaran de su beneficio y
de los intereses que produzca.

Art°. 21°.- Cuando fallezca
socio, tendra la Sociedad obligacion
de hacer celebrar dos ni kas en sufra-
gio de su alma; y este articulo no sera
insceptible (sic) a climinacion ni va-
riacion alguna sin haber merecido an-
tes el asentimiento de todos los indi-
viduos que compongan la Sociedad.

Art°. 22".- Cuando i nuera algun
socio sus herederos recihiran de la
Sociedad la parte que le corresponda
segun el Acta de arqueo trimestral ul-
tima antes de su muerte.

De la Junta Directiva

Art°. 23°.- Para la administracion
y direccion de la Sociedad 11(th -a una
Junta Directiva compuesta de un Pre-
sidente, Vicepresidente y tres Voca-
les. En caso (de) curet - medal á ausen-
cia los individuos de esta Junta se su-
pliran unos a otros por el orden en
que van enumerados.

Art°. 24°.- Son atribuciones de la
Junta Directiva:

I°. Acordar la imposicion d redito
de los capitales y exigir su reintrego.

2°. Admitir socios siempre que
reunan las circumstancias para ser ad-
nuncios.

3°. Rendir cuentas tri oestrales
la Junta General.

4°. Resolver todo lo I-el -creme al
regimen y administracion de la Socie-
dad.

5'. Guardar y hacer guardar este
Reglamento.

Art°. 25°.- Los cargos de la Junta
Directiva y los del Depositario que se
nombrara son gratuitos y obligatorios

y su eleccion sera por sufragio entre
los socios todos los años. Para tomar
acuerdo cleberan asistir mitad mas
uno de sus individuos.

Art°. 26°.- La Junta Directiva po-
dra nombrar para su descanso un Re-
caudador, un Contador y un Secreta-
rio. Cuyos cargos seran retribuidos
del modo que acuerde la Junta Gene-
ral.

Del Presidente

Art°. 27°.- El Presidente represen-
tara los derechos y acciones de la So-
ciedad y otorgara en su nombre las
escrituras para la imposicion y exac-
cion de capitales. El Presidente guar-
dara en su poder los cargaremes del
Depositario y (lemas documentos im-
portantes.

Del Secretario

Art°. 28".- Corresponde al Secre-
tario:

Llevar el libro de inscripcion
de socios.

2°. Extender y firmar con el Presi-
dente las Actas de las Juntas Genera-
les i Directiva.

3°. Facilitar al Contador todos los
datos necesarios para las liquidacio-
Iles y formacion de Actas de argue°
tri oestrales.

4'. Entregar al Recaudador listas
cohratorias de los socios.

Del Depositario

Art°. 29°.- La eleccion del Depo-
sitario sera por sufragio entre los so-
cios todos los aims y debera este ga-
rantizar con sus bienes las cantidades
de que se haga cargo.

De la Junta General

Arr. 300 .- La Sociedad celebrara
todos los años cuatro Juntas Genera-
les ordinarias sin necesidad de con-
vocatorias. Estas Juntas tend ran lugar
los domingos primero Enero, Abril.
Julio y Octubre en el local que desig-
ne la Junta Directiva.

Art°. 31°.- Para tomar acuerdos
tanto la Junta General como Directiva
sea indispensable la asistencia de la
mitad mas uno á de los individuos

que la compongan, pero si llegase el
caso de no comparecer numero sufi-
ciente en la primera y segunda con-
vocatoria, se podra tomar acuerdo á la
tercera sea cual fuere el numero de
socios asistentes.

Art°. 32°.- Se entiende acordado
lo que acordaron mitad mas uno de
los socios presentes en sesion. Los
que no asistan no podran hacer recla-
macion alguna contra sus resolucio-
nes.

Art°. 33°.- Los hijos y padres res-
pecto que sean socios de "La Fe" no
tendran nias que un voto, mientras
compongan una sola familia, y sean
menores de veinte y cinco aims; pero
llegando ha dicha edad los padres de-
jaran de ser representantes si los hijos
quieren, y tendran voz y voto en las
Juntas Generales.

Art°. 34°.- Todos los casos no lire-
vistos en este Reglamento se resolve-._
ran en Junta General y formaran par-
te Reglamentaria.

Art'. 35 0 .- La mod i ficacion al te-
rac ion de anti culos del Reglamento
podra acordarse en Junta General
con vocada con ocho (lias  de antic i pa-
cion escepto el articulo 21 clue debe-
ran sujetarse a lo que el misfit° se pre-
viene; pero la (lisolucion de la Socie-
dad solo tendra validez cuando la vo-
te!) dos terceras partes de numero to-
tal de los socios de que se componga.

Articulo 23 linea 4 entre lin. "de"
valga.

Llumayor dia dos de Febrero de
mil ochocientos setenta y tres.

El Presidente Juan Gallard
Antonio Font Srio. (rubricado)

LI umr. 1° de Febrero de 1873.
Presentado cl Reglamento que ante-
cede en esta Alcaldia para los efectos
prescritos en el art°. 2° del Decreto de
29 Noviembre de 1863.

El Alcalde Andres Sal va (rubrica-
(1o)

AMLL 3716 •
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Tradicional
Antònia A. Bonet

Déntol, amfós o remoi al forn
a través de la Fira de Brocanters

Encara que a la fira hi concorren
peces molt antigues, el 'Iloilo que li
dóna nom ens duu a la memòria anys
d'infantesa, si es que ja hem sobre-

passat els cinquanta. inlinitat d'objec-
tes, mobles o utensilis quotidians
s'acaramullen clins el recline firal; els
interessats per aquest tema tenen cada
primavera una cita amb el passat; estí-
mul de records de tota casta: maletes
evocadores clefs primers viatges, ca-
dires, tauletes, brasers, lenço Is de
brodats esplèndids damn nt teixits de

pi inures que representen personat-
ges desconeguts; tot hi te cabuda,
mentre es respecti una antiguitat de 50
anys.

Per ventura els I lits són, d'entre els
¡nobles els que més records punyents
ens duen. Els lilts dels repadrins, On es
naixia, es descansava, curaven les ma-
lalties, es plorava o passaven nits d'in-
somni, s'estimava apassionadament
en darrer Hoc, s'hi moria.

En aquest apartat de la revista, on
tant m'agrada coliaborar, cl que ens
interessa destacar són les taules de
menjador, de dia de festa o feiner, on
temps enrera s' hi menjaven fruites i
verdures pròpies de cada estació, pei-
xos recent pescats, galls que necessi-
taven més temps de corral que no a
l'actualitat i un Ilarg etcetera d'ali-
ments que ara es produeixen de forma
diferent i accelerada en detriment dels
resultais finals.

El que vos recoman és aquesta
senzilla, i no per això poc important,
recepta de peix al forn que, segura-
ment ja es menjava dainunt aquestes
antiguitats.

Déntol, amfós o rèmol al Corn

Per a tres persones:

- I quil6gram d'un demo!, ainfós o rè-
mol del més grans del mercat.
- 1 dl. d'oli d'oliva.
- sal.
- 1 quil6gram de patates tallades a ro-
danxes lines i fregides dins abundant
oh d'oliva.
- 8 ails pelats i esclafats que es deixen
macerar, almenys una hora, dins tres
cullerades de vinagre de xerès.

Dins una placa de forn es col.lo-
quen per aquest ordre: les patates Ire-
gides, a sobre el peix, l'oli, els alls i el
vinagre.

S'empolsa de sal i s'introdueix
dins el forn prèviament calent. Es cou
a foc fort uns 25 minuts, ten int esment
que la part superior del peix quedi
daurada.

Un muscat blanc de Miguel Oh -
verde Petra, és el vi considerat millor
de Mallorca i de la península; serio el
niés adeq oat per a aquesta recepta. •



Vivian Caoba y
Pepa Charro
Spanish Nights
DIVENDRES 14 abril 23h
DISSABTE 15 abril 23h

venda anticipada: SA LLIBRERIA

N I F. B 07814650 Instaidadora Autoritzada núm. 375

installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei
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OFERTES
SETMANA SANTA
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Energia Solar
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* Antenas
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Telefonia
Lineas B.T.

* Mantenimiento
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Tel: 971-660918	 Fax: 971-660281

Móvil :629-270307

URGENCIAS ATENDIDAS EN 24 H.
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Sa penya
dl 'es falcó

Al plcnari de la Sala del passat nies de març, "hi va
haver per llogar-hi cadiretes". El PP local, per boca del
seu portaveu, J. Jaume, presenta una moció en contra del
portaveu segon del PSOE -Sr. Gori Estarelles-, acusant-lo
d'haver obert una subscripció on demanava doblers als
pares per arreglar els banys de l'escola que dirigeix. Tam-
be se l'acusava de no haver informat l'Ajuntament de les
mancances que patia l'escola des del gener del 97 al fe-
brer del 99, així com d'emprar el seu carrec per fer polí-
tica a l'escola.

En God Estarelles, digué i demostra amb els papers
originals que dugué al plenari, que la subscripció l'ou or-
ganitzada per l'AMPA a causa que l'Ajuntament no els
arreglava els serveis. Tainhe presenta papers que demos-
traven que reiteradament des del 92, tant [Equip Directiu
del Centre com l'AMPA demanaven insistentment que es
resolgués aquest problema.

Quant a l'acusació de fer política amb l'escola, el Sr.
Estarelles digue que si s'entenia que quan un director vet-
lia perquè eis banys i les infracstructures de l'escola que
regenta estiguin en hones condicions era fer política, idà
ell leia política. També afegí que si l'Ajuntament no tenia
más informació del que passava a l'escola era perquè la
representant de l'Ajuntament al Conseil Escolar no assis-
tia als Consells.

La regidora portaveu de PSM, na J. Lluïsa, una vega-
da sortides les acusacions d'uns i la defensa de [altre, ma-
nifesta que la tasca dels plenaris no era la de recriminar
actituds personals:

- Si n'hi ha que creuen que l'actitud del Sr. Gori Esta-
i-elles atenta contra la Institució de l'Ajuntament, també hi
ha moltes altres coses que es tan als plenaris que atenten
contra la Institució i no en feim mocions de reprovació.

- Creim que voldríeu convertir els plenaris en un es-
pectacle pel let que les ordres del dia vénen huides de
contingut. No es possible que en l'ordre del dia no hi ha-
gi más punts que:

Aprovació de l'acte anterior.
2.- Reconeixement de les ressolucions del kale.

3.- Precs i preguntes.
I que després, hi afegiu dos punts mes amb caracter

d'urgència, punts que ja sabíeu d'abans de la convocatò-
ria del plenari.

- Vos, hatle, presidiu una Comissió de Govern, i teniu
majoria per dur endavant moltes coses, però tambe es fei-
na vostra omplir els plenaris amb temes que es puguin
discutir, discutir acaloradament, si es necessari, però sen-
se necessitat d'entrar en discriminacions ni atacs perso-
nals contra ningú. Totes les persones que soin aquí, indi-
vidualment tenim dret a un respecte independentment del
carnet que tenim a la butxaca.

- Hi ha comportaments de certes persones que parlen
en nom de l'Ajuntament, que són molt desgraciats.

- Quan es fa una acta de reprovació, haul-fern de pen-
sar, tots, a veïnat de qui mos seim, amb qui mos colgam,
El poble no es mereix això, no es així. L'Ajuntament no
hauria d'esser un mal exemple de com s'han de respectar
les persones.

- Crec que haul-feu de retirar la moció, i si una vegada
estudiada de nou ho creis oportú, fer una roda de premsa,
però crec que de plens com aquest, ni l'Ajuntament ni el
poble en treim res de bo.

- Nosaltres, a aquesta i a totes les mocions de censura
ens abstendrem.

Amb la seva intervenció, l'aliat i fedor de mals papers
del PP, -L'Economista-, se suma a la moció i amt .) la deli-
cadesa i subtilesa que el caracteritza, entima a en G. Es-
tarelles lloances i virtuds com les segijents:

- "Provocador".
- "Persona que tira la pedra i amaga la ma".
- "Voste amb ducs carreres que té, s'aprofita de la hu-

mil cultura de S'Arenal". 
- "Vostè digué a un senyor, donant-li un paquet de

sol.licituds: Jes, i ves al despatx del bade i
- "El commina a que digues públicament el que diuen

els diaris, culpant-lo que el coLlegi es pega foc per mor
d'ell".

- "És vostè tan mentider, ha dit tantes mentides al final
del dia, que no el cree per res".

- "Vostè no es tan sols de Llucmajor", (li enfloca el
granadí).

- "Té un conserge a l'escola dedicat a  vostè i als seus
capritxets, que tan sols no va a l'escola".

- "Vostès volen viure del que viu el PSOE, de [insult,
l'amenaça i la murmuració".

- "A ales d'esser un mal educat es un covard". (Aquest
pic no hi va haver desafiament al Cap Blanc).

El Sr. Cantallops, una vegada escoltades les raons del
PP-AS I, i escoltades les raons i vists els papers d'en Go-
ri Estarelles (PSOE), digué: "canten papers i menten bar-
bes". Deis que el Sr. Estarelles va estar dos anys sense
presentar cap comunicat documental a l'Ajuntament, de
les deficiencies del coi.iegi. i resulta que jo n'he vist mes
dc sis. Si s'ha de reprovar algú, s'lia de reprovar el res-
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ponsable que ha rebut aquests papers i no vos havia in-
format, així corn també la persona que hauria d' informar
al bade del que passa a s'Arenal, que per això hi te un de-
legat.

Per això és que crec que el PP, en aquest moment hau-
ria de retirar aquesta moció per falta cl' informació.

El portaveu del PP contesta clue no la retirarien. La
moció es va votar i guanya la majoria.

I si no són vius són morts.
Que en el Cel mos veguem tots plegats. AMENNN!

No tot han d'esser noticies Ilastimoses referents al
nostre Ajuntament.

A les preguntes de l'oposició (PSM i UM) referents a
quines passes s'havien let per resoldre els problemcs de la
Ronda Migjorn, on havien tomat enganxar un vianant que
passava per un pas zebra, el bade
contesta que s'havien tingut contac-
tes anti -) la Conselleria d'Obres

concretament amb Foment, i
que s'estudiaria ampliació de la ro-
tonda afegint-hi a l'entrada un carril
0 (zero).

Això pot reduir els embossos,
però, i la seguretat dels vianants??

L'Ajuntament de Llucmajor s'ha
gastat només a S'Arenal, per les tes-
tes de Carnaval i de I — Enterro de la
Sardina", més de 4.000.000 de pesse-
tes.

El bade no pogué explicar al por-
taw(' d'UM en qué s'havien gastat
en concret, perà digué clue ho faria
quan s' hauria informat.

Allá degué ésser I ''Enterro de la
Balena".

Dohlers per arreglar els serveis
dels nins dei col.legi S'Algar de
S'Arenal no n' hi ha, peró per satisfer
eis capritxos dcl virrei de S'Arenal.
els que facin falta!

L'Ajuntament de Llucmajor, ara
dóna subvencions a la tercera edat,
segons hem pogut saber grIcies a les
preguntes dels portaveus del PSM i
UM.

Les subvencions són de 400.000
pta. per a cada una. N'han donat a
tres associacions que han presentat
una sol.licitucl i un projecte d'activi-
tats.

Les tres associacions beneficiades
són una de Llucmajor, la de S' Arenal
i la de Badies, que estan regentades
per coneguts membres dcl PP.

El halle digué clue les ajudes estan
obertes a tothom, i que les altres as-
sociacions ho saben. No hi ha cap
discriminació.

Posats en contacte amb membres
de la direcció d'una de les Ares as-

sociacions, ens digueren que no en sabien res d'això.
Veurem si ho sol.liciten si els la donaran!

També, grades a la TV local i a les demandes d'en
Tomas Cantallops (UM), hem pogut saber per boca del
bade que efectivament s'han concedit 200.000 pia a la re-
vista MIGJORN, per a propaganda institucional. Ique:
"aquesta subvenció es dóna a tots els (lui ens presenten
sol.licituds o nosaltres ho sol.licitam, i sortim a totes..., si
no ho sé malament sortim a totes".

Sanies afirmacions!!
Desitjam que cl refrany: "paraula de rei no torna arre-

ra", també sigui veritat amh la "paraula de bade".
Vos contarem coin ha anat l'anada a la Sala. •



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

.. E sports
Notes columbUiles del mes de març

Joan Jaume Sastre	 3.- Bartomeu Barceló Taberner

Les activitats del Club Columbàfil Llucmajorer s'han cen-
tral en les curses de velocitat i mig fons i la preparació del V
TROFEU CIUTAT DE LLUCMAJOR.

Les curses de velocitat han tingut dos punts d'amollada:
Eivissa i Calp i, la de mig ions, Oriola. La característica co-
muna a totes elles ha estat, sense cap dubte, la quantitat de co-
loms que, setmana rera setmana, s'han pogut cronometrar. El
temps ens ha ajudat, dies amb molta visibilitat i amb vents de
ponent han facilitat l'esforç de les nostres aus, i no  s'ha de dei-
xar de banda la bona labor feta per l'equip que dirigeix el
Grup Mallorca i que és l'encarregat de donar l'ordre d'amo-
lada i els comboiers que acompanyen els coloms fins els

punts d'amollada.
Els resultats d'aquestes curses han estat els següents:

Eivissa 04.03.00

I.- Joan A. Agrillo Garcia
2.- Julià Monserrat Rafal
3.- Bernat Bonet Escales

Calp 04.03.00

1.- Bernat Bonet Escales
2.- Bartomeu Barceló Taberner
3.- Gil Garau Mestre

Eivissa 11.03.00

I.- Joan Jailer Andreu
2.- Jaume Amengua! Corro
3.- Joan Jaume Sastre

Calp 11.03.00

1.- Bernat Bonet Escales
2.- Francisco Rosselló

Eivissa 18.03.00

1.- Jaunie Server
2.- Joaquim Janer Julià
3.- Germans Ballester

Oriola 18.03.00

1.- Llorenç Toltirs Sastre
2.- Joan A. Agrillo García
3.- Forster & Miguel
4.- Llorenç Torrats Sastre

Eivissa 25.03.00

1.- Julià Monserrat Rafal
2.- Germans Ballester
3.- Germans Ballester

Calp 25.03.00

1.- Joan Jaume Sastre
2.- Francisco Rosselló Ramis
3.- Joan Jaume Sastre

Esperem que aquests bons resultats ens acompanyin a la
propera mesada d'abril, quan es dulit a terme la cursa del Ciu-
tat de Llucmajor.

V Trofeu Chita( de Llucmajor

8 d'abril del 2000

Almeria 573 quilòmetres

Un any mes el Club Columbàfil Llucmajorer convoca els
columbàfils illencs a la cursa de ions que es celebra6 el mes

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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d'abril des de la ciutat andalusa d'Almeria que es troba a una
distancia de 573 quilòmetres.

Aquesta cursa es una de les classiques dintre de la tempo-
rada columbófila ja que des d'un princi pi va ser molt hen aco-
Ilida pels socis mallorquins i amb el suport dc l'Ajuntament de
Llucmajor, cosa que li dona una gran empenta i la possibilitat
de dotar-la d'uns premis molt atractius per als participants.

El Trofeu Ciutat de Llucmajor ha tingut distints punts
d amollada. En les tres primeres edicions fou la capital d'Es-
panya. Madrid, el punt designat, cosa que va tenir una bona
acollida i va ler que la participació fos més grossa entre els so-
ds mallorquins desitjosos de cronometrar una de les seves
aus des crapes( Hoc tan conegut. La segiient ha estat Alme-
ria, la capital de província, escollida per dur a terme l' amo-
Hada i aquest punt ha tingut el seu encert ja que en el darrer
any s'han pogut cronometrar moltes de les aus que hi han
pres part.

Avui, es manté per quinta vegada i es dura a ternie, si
Deu ho vol i el temps ho permet, el segon dissahte del mes
d'abril amb les segiients Normes generals:

1.- Podran prendre part tots els columbàfils de Mallorca
que tenguin la Hicencia federativa.

2.- Els sods que desitgin prendre part s'hauran d'inscriu-
re abans del 3 d'abril al Club Columhõfil Llucmajor, o cridar
als telèfons 971 660008 o 630 767716.

3.- Temps de comprovació DOS DIES.
4.- En el cas de comprovar algun colom el primer dia

s'haura de presentar a l'hora de tancament de rellotges al Club
organitzador, en el cas que no es comprovi cap colom se podrà
fer el tancament de control al Club de cadascú, a les 22 hores.
Tots els rellotges on es cronometrin colon's d'aquesta cursa
s'han d'obrir al Club de Llucmajor.

5.- Els casos no prevists seran results per la comissió
curses.

6.- S'aplicaran les normes vigents del reglament co-
lumbófil regional i el reglament de curses de la RCFE.

7.- Engahiament el dia 6 d'abril del 2000 de les 18 hores
fins a les 23 limes al local social. (Bar Pou, Plaça Espanya).

8.- Tancament de rellotges el 7 d'abril del 2000, a les 22
hores al mateix local social o en cl Club Colurabàfil de cada
participant.

9.- Quota d'inscripció: 1.500 pessetes per colom.
10.- La FCB per la possible coincidencia amb les amolla-

des de Calp i Almeria ens autoritza a tancar i obrir els rellot-
ges al CC Lludnajorer.

Premis

I r.- 150.000 i Trofeu
	

9e.- 5.000
2n.- 75.000 i Trofeu

	
10è.- 4.000

3r.- 40.000 i Trofeu
	

I le.- 4.000
4t.- 20.000 i Trofeu
	

I 2e.- 4.000
5e.- 15.000 i Trofeu

	
3è.- 4.000

6è.- 10.000
	

14è.- 4.000
7è.- 8.000
	

15è.- 4.000
8è.- 6.000
	

6è al 20è.- 2.000

És d'esperar una bona participació entre els sods de la
FCB. Des (Yaqui volem agrair a l'Ajuntament que en tot mo-
ment ha donat suport a aquesta cursa que els sods i directius
del Club Llucmajorer organitzen any rera any i que avui ja
una dc les classiques proves de fons que tots desitgem guan-
yar.

Desitjam. a tots els participants, sort i vent de darrera. •
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Ciclisme
Pujada a Gràcia

Andreu Salvà

El passat 12 de març es va celebrar la cursa ciclista que
donava a conèixer "sa pujada de Gràcia", exclusivament
per a ciclistes. Organitzada pel Club Ciclista Llucmajor,
s'ha de ressenyar la quasi perfecta organització per part del
club, gràcies en part als radioaficionats i col.laboradors
que aturaven el tn'tnsit als di versos creuers de la cursa, vi-
gilant per la seguretat dels ciclistes.

En aquesta prova hi participaren devers 90 corredors, i
entre ells hem de destacar Joan Llaneres, quatre vegades
campió del món de pista, Steve Barko, dues vegades cam-
pió, Miguel Alzamora i Dori Ruano, una vegada; a més de
diversos ciclistes professionals.

El guanyador va ser Raul Portilla, de la selecció es-
panyola de pista, que va realitzar el recorregut de 137 km,
en una mitjana de quasi 41 km/h.

L'equip del CC Llucmajor ha participat en diferents
curses al Ilarg del mes de març i n'hem de destacar l'ac-
tuació d'Arturo Sesma, que va quedar tercer classificat de
màster 40 a Manacor. Enhorabona. •

Guillem Oliver
Foto: C.

Un di Iluns a les 20 hones, entrenament amb la three-
ció de l'entrenador Joan Oliver; abans una petita reunió
per comentarei darrer partit jugat, que va ser dijous i va-
ren perdre (poques vegades), aquestes jugades, aquella
defensa, aquell atac...

L'entrenador està ajudat per Miguel Gual i Marc So-
ler. Els jugadors són: Andres López, Joan Gual, Pau Sas-
tre, Pep Iglesias, Jose Mutioz, Miguel Oliver, Xavi Al-
bertí, Joan Borrs, Sehastià Truyols i Joan Rubio, el n°8
que aparcix a la foto, ja no juga.

Els entrenaments són els dilluns, dimarts i di jous i els
partits, normalment el divendres. Aquest equip està ben
compensat, els jugadors tenen una estatura considerable,
mes d'1,80 ruts. i per la seva joventut i l'energia que de-
senrotllen són molt mals d'aturar. Ataquen be per amb-
dues bandes, defensen amb duresa i aprofiten els rebots.

Juguen al grup B, perque l'equip junior de la tempo-
rada passada havia perdut la categoria, però ja se veu
clarament que la temporada que ve jugaran al grup A.
Sols han pedut tres partits i van segons en la classifica-
ció.

Els jugadors són molt seriosos en els entrenaments,
tenen ganes i aixO es una satisfacció per a l'entrenador.
En Joan eis coneix be i sap dc les possibilitais de cada un,
que són moltes i que les empren a un cent per cent.

Enhorahona i endavant! •
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Entre noltros
Dades extretes del Jutfat de Pau de Llucnuijor

Naixements

- Margarita Ganiu Roig, Cilia d'Antonio i Juana Ana,
nasqué el 16-2-00.

- Margarita Gal vez Ramón, filla de Rafael i Margarita,
nasqué cl 24-2-00.

- Miguel Alhertí Binimelis, fill de Banat i Rosa Maria,
nasqué el 24-2-00.

- Víctor Santiago Sillero, fill de Juan Ignacio i Araceli,
nasqué el 19-2-00.

- Lucía Coll Cózar, tilla de Francisco Marcos i Obdúlia,
nasque el I -3-00.

- Maria Magdalena Socias Contestí, Ella de Joan i
Magdalena Paz, nasqué el 23-2-00.

- Miguel Noguera Tomas, fill de Joan i Joana Maria,
nasqué el 2-3-00.

- Mirko Pons Delgado, fill de Miguel Mirko i Araceli,
nasqué el 29-2-00.

- Bernat SoreII Castel], fill d'Isidro i Antonia Ana, nas-
qué el 5-3-00.

- Marina Lliteres Ballester, filla dc Josep i Rosa, nasqué
el 6-3-00.

- Julia Diirpinghaus Morey, filla de Jorg i Encarnación,
nasqué el 7-3-00.

- Ismael Valiente Pareja, fill de Felipe i Maria Elena,
nasqué el 7-3-00.

- Ramon Duraho Pérez, fill de Ramon i Maria, nasqué
el 8-3-00.

- Salina Rigo Perez, filla de José Miguel i Magdalena,
nasqué el 8-3-00.

- Rafael Gómez Pomar, fill de Ralael i Maria Cristina,
nasqué el 8-3-00.

- Aida Mar Capó Pciialver, filla de Pau i Eva Olga,
nasqué el 10-3-00.

- Ainhoa Alejo Barchino, Villa d'Andrés i Maria de los
Desamparados, nasqué el 11-3-00.

- Mateu Ginarcl Garau, fill d'Antelin i Margalida, nas-
qué el 15-3-00.

- Antoni Ginard Gam, fill d'Antelm i Margalida, nas-
qué el 15-3-00.

- Alejandro Cortés Arévalo, till (l'AI varo i Paula, nas-

(Ind cl 13-3-00.
- Elena redondo Cabrera, filla de José Luís i Elena,

nasqué el 15-3-00.
- Joan Ramon Martorell, fill de Josep i Antònia, nasqué

el 24-3-00.
- Belén Azorín Jaén, tilla d'Antonio i Angustias de la

Asunción, nasqué el 25-3-00.
- Elisabet Ballester Cerda, filIa d'Antonio i Antònia,

nasqué el 28-3-00.
- Gisela Catany Noguera, filla de Francesc de Sales i

Clara Renata, nasqué el 23-3-00.

Matrimonis

- Thomas Kreuzer i Sabine Zieman, es casaren el 25-2-
00 al Jutjat de Pau.

- Juan del Moral Moreno i Catalina Arbona Adrovcr, es
casaren cl 5-6-99 a la Parròquia de Sant Miguel.

- Rafael Lozano Moral i Carmen Gabriela Minzat, es
casaren el 10-3-00 al Jutjat de Pau.

- Pedro Miguel Parcts Muntaner i María Isabel Rome-
ro Genial - , es casaren el 19-6-99 al Convent de Sant Bona-
ventura.

- Miguel Martí Truyols i Francisca Tomas Cafiellas, es
casaren cl 4-3-00 a la Casa Consistorial.

Defuncions

- Gabriel Llompart Noguera, morí el 25-2-00 als 37 anys.
- Antoni Salva Roca, morí el 26-2-00 als 94 anys.
- Maria Citany Barceló, morí el 6-3-00 als 87 anys.
- Magdalena Sastre Tomas, morí el 7-3-00 als 96 anys.
- Maria Carbonell Stela, morí cl 8-3-00 als 74 anys.
- Catalina Garcias Bibiloni, morí el 16-3-00 als 90 anys.
- Maria Santos Marqués, morí el 17-3-00 als 87 anys.
- María Ana Amengual Amengual, morí el 21-3-00 als 101
anys.
- Francisco Roig Roig, morí el 25-3-00 als 75 anys.
- Regina Charlotte Jul iane Heuthaler, morí el 24-3-00 als
64 anys.
- Juan José Duran Gómez, morí el 26-3-00 als 28 anys. •

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
Cl. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mail: a saner • eleline.es

BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN

t ' IF7FsiciL.

on parleFRANÇAIS

Ultima Mallorca
Hora

vir sprechen
DEUTSCH
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Pes forat
a -es rile•i,ic,Passatemps

Sopa de lletres
Llorenç Mascaró

12 signes del zodiac

TI 	 F	 EDOE 	 VT L A U S
OÇUBGS 	 L 	 AC 0 R O
FI 	 AMCR 	 ORH A X Y O
RJ 	 ZOF 	 V 	ECO I E E
SIR 	IACYVED F
EP 	 PRNP 	 A 	 PO L A X
IB	 SATRU 	 TS R G R O
RACUACO 	 IF V A H X
AÇ 	 I	 CXVNCO T O A N
SNTAGIH 	 TI R N D A
BA MOMT Z GA R X E G
OLCEGOAÇJ O
SAG AQS 	 QUO F Y A
ABOPOS 	 APR A V C
EP	 T APGOME E O

Solució del mes passat

- Pandero
- Corneta
- Trompa
- Piano
- Lira
- Xilofon
- Mandolina
- Flauta
- Acordió
- Bateria
- Gaita
- Cong

Des que no hi ha posada la cadena que impedia la cir-
culació rodada per clavant Ses Escoles, els fins no estan se-
gurs al carrer reservat per a ells. Els cotxes que correcta-
ment pugen pel carrer, (no hi ha disc de prohibit circular,
ni de sentit prohibit), ja han fet aprop a Ines d'un. Quan
arriben a la cadena de la part del poble, uns tornen arrera i
altres passen per damunt la voravia.

Deu ésser tan di ficil tenir-ho com estava abans? Tan-
cat, i tenint una clau els de la recoil ida de les deixalles per
a reciclar. I ara clue Ses Escoles estan en obres, donar-ne
una altra als picapedrers.

No estaria de mes que hi hagués un indicador que
prohibís la circulació, com hi havia abans, per si qualque
moment, (degut a les obres), el pas està obert. -

Creim que mesures com aquestes contrihuirien a evitar
que enganxin qualque Mn. •

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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

CARNISSERIA 	 XARCUTERIA
bb■

ZANOGUERA

GARCIAS

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



VIA

(1,9 Movi Line

IVIvioviStat

Tecnoftconi- sto,s

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

TELYCOCA'N PASTILLA
CI Cicerón, 3 b
Tel: 971 26 62 32 . Fax: 971 26 62 32
07610 Can Pastilla

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

TEL YCO LLUCMAJOR
Plaza España, 54
Tel: 971 12 10 83 - Fax: 971 66 40 46
07620 Llucmajor

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

LLUCMAJOR

11011A111:
de les 9'00 h.
a les 21'O0 h.

IMEQBA
CAN PLANAS

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD
MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - D.K.V. PREVIASA - SANITAS - VITALICI

L'ALIANÇA - WINTERTHUR - LA BOREAL - L'ESTRELLA - ALLIANZ-RAS
MUTUA D'ACCIDENTS: FIMAC - FREMAP - ASEPEYO - MUTUA GENERAL DE CATALUNYA

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

øf Movistar Empresas
/Af Servicios Centrex EStara°S elOC
ft Línea RDSI
Ntr Linea Duplo y Básica
I Centralitas
I Vía Digital

áté

LAS POSIBILIDADES EXISTEN Y SON INFINITAS



BLAUPUNKT
177.3sk. 17"'

AUTOM011%1

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

IA TENIM

ENERGIA

SOLAR A
Optional

MONOFASICA Battery
Bank

I TRIFASICA

CONSULTAU

PREUS

Utilty Company

Solar PV Module

Solar Home

Trace Inverter




