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només a través de l'Editorial

4Editorial
Ca'n Clar,

entre l'acceptació
i les critiques

L'esperat centre de dia per a les persones majors de Llucmajor
ha entrat a la fi en servei en una primera fase, i les obres intermi-
nables han donat pas a les primeres activitats del casal de ca'n
Clar. Ha estat una inauguració una mica peculiar que, d'una ban-
da ha propiciat una massiva inscripció d'afiliats, i de l'altra, ha
suscitat crítiques, rumors i tota classe de comentaris, especialment
en el col.lectiu de possibles usuaris, les tres associacions Ilucma-
joreres de la tercera edat.

Sembla que un cert secretisme ha envoltat la inauguració i l'en-
trada en funcionament de ca'n Clar. Secretisme o pentura manca
d'informació que, de manera interessada o no, ha estat brou de cul-
tiu de la més variada rumorologia entre una tercera edat que amb
expectació i també amb molta curiositat esperava que s'obrissin les
portes del centre.

En aquest context cal remarcar el diferent color polític de
l'Ajuntament llucmajorer i els responsables del casal, el Pacte de
Progrés. A la Casa de la Vila es mantenen a l'aguait tot limitant-se
a posar-se la medalla de la cessió de l'immoble, mentre que el Go-
vern balear -o més concretament la Conselleria de Benestar Social-
s'han limitat a la inauguració del centre, i han oblidat contactar
amb el col.lectiu de persones majors per conèixer la realitat con-
creta de la tercera edat de Llucmajor i, al mateix temps, explicar-
los què és i quins són els objectius d'un centre de dia.

El col.lectiu de persones majors de Llucmajor, fins ara té la se-
va pròpia idiosincrasia, concretada en tres associacions distintes
per a uns mateixos objectius. Ara, per a l'ús del nou centre, hauran
de formar part d'un sol col.lectiu. Ha arribat el moment, idò, que
tots els sectors implicats aportin el granet d'arena.

Una major informació contribuirà a dissipar possibles recels, i
fins i tot eliminarà aquells comentaris critics alhora que propi-
ciarà la tranquil.litat necessària per a la posada en funcionament
d'un centre -no oblidem que ja fa les primeres passes i que mereix
un marge de confiança- que sense cap dubte representarà una mi-
llora important per a la tercera edat de Llucmajor i que també do-
ni resposta a la milionària inversió que ha suposat. •



Reunió del president F. Antich
amb la premsa forana

Grup Picadís

"Els monòlegs i diàlegs des Mascle Ros",
de Jordi Martí Rosselló, i dirigida per Jo-
sep Lluís Fernández.

Finalment, dia 6 de juny, el grup orga-
nitzador "Picadís" presentà la seva obra

de més exit, "A ca magre tot són puces",
de Rafael Mendizábal, en versió, direcció
i adaptació de Damià Tomás, director i
fundador del grup "Picadís". •

LOCAL

El passat 30 de maig el president
del Govern de les 'Iles Balears Fran-
cesc Antich es va reunir amb diversos
representants de la Premsa Forana de
Mallorca encapçalats pel seu presi-
dent Miguel Company. El motiu de la
reunió al local social de Sant Joan era
per conèixer la situació i la tasca que
des de fa anys i de manera desinteres-
sada duim a terme les publicacions de

la majoria de pobles de Mallorca.
El president es va mostrar interes-

sat en la nostra trajectória i alhora de-
cidit a donar-nos suport.

Després anàrem tots a sopar a un
conegut restaurant i al final el presi-
dent Antich va cloure l'acte tot fent
referencia als dos anys de mandat del
Pacte de Progrés. •

"Festes passades,
coques

menjades"
Aquest es el títol del còmic sobre

la história de Llucmajor editat per
I' Ajuntament i presentat a un nombre
mIni in de públic (segurament a causa
de l'hora, les 11 del matí) a la sala
d'actes de la Casa de la Vila.

La história de Llucmajor en còmic
arribará, segons paraules del baile,
flue Tomás a tots els escolars del mu-
nicipi abans de final de curs. Se n'han
editat 5.000 exemplars i els autors són
Francisco Torres Linhart i Alex Fito,
dos professionals del còmic. Aixima-
tei x han rebut la col.laboració de
l'historiador Dr. Font Obrador i el
text en català ha estat revisat per l'as-
sessora lingüística Catalina Janer i en
castellà per Humbert Colom, el qual
va ser a la presentació. El cómic
tendrá 32 planes a tot color, tamany
DIN A4 i s'imprimeix a l'empresa de
s'Arenal, Gràfic Art. •

XII Mostra de teatre "Ciutat de Llucmajor"
A. Tomás

El passat 18 de maig va
començar en el Teatre Recrea-
tiu la XII Mostra de Teatre
Ciutat de Llucmajor, que or-
ganitza el grup "Picadís" Tea-
tre i patrocina l'Ajuntament
de Llucmajor.

Aquesta dotzena Mostra
es desenvolupa amb molt
d'exit, tant de públic com de
les actuacions dels cinc grups
teatrals que hi han pres part,
que són aquests:

Dia 18 de maig, el grup
"Xamo, Xamo" amb l'obra
"Zapping Show", escrita i di-
rigida per Miguel A. Moyá.

Dia 25 de maig, la com-
panyia "Calabruix" va esceni-
ficar la comedia escrita i diri-
gida per Tomeu Torres, titu-
lada "Lo que s'usa no té excu-
sa".

Dia 1 de juny, el grup
"Nostra Terra" va representar



Es quintos-54 en diada d'amistat

Es quintos Ilucmajorers de l' any 1954 es varen reunir en diada d'amistat. Al migdia dinar al Santuari de Gracia, mol
ben servit p'en Sebastià i la seva dona. Interpretació d'algunes cançons, gloses, alegria, i acabant amb un càntic d'una sal-
ve a la Mare de Déu.

Molts d'anys i bons, amics! •

A+A+d'arquitectura i d'interiorisme moderns a Mallorca
La setmana de I'll al 18 del passat mes d'abril, al casal

de Ca s'Hereu hi hagué una exposició organitzada per
l'Ajuntament de Llucmajor i amb el muntatge a càrrec de
les comissaries Joana Maria Jaume (historiadora de l'Art)
i Maria Antònia Mir (dissenyadora d'interiors i estudiant
d'arquitectura). El disseny i la imatge també va anar a cu-
ra de les mateixes comissaries i tengueren la col.laboració
de Taula d'arquitectura.

Aquesta va ser una exposició força singular, ja que no
es 'Tactava només que l'espectador miras un seguit d'imat-
ges (fotografies, algunes de Toni Catany) i sortís sinó que
li oferiren la possibilitat d'entrar més dins l'exposició, és a
dir, de fer-la interactiva. Com? Mitjançant un vídeo, les
diapositives, una taula d'arquitectura on qui hi anava podia
uti Íitzar l'ordinador i també Internet, alhora que horn tenia
tota una sèrie de revistes i de llibres que podia fullejar per
informar-se o, simplement, per mirar.

L'objectiu primer de na Joana Maria i de na Maria
Antònia era donar a conèixer que hi ha altres coses (A+A+)
en arquitectura a banda de les que coneixem. Que es poden
fer habitatges moderns amb materials autòctons (pedra,
marès...) diferents a aquesta moda eterna de fer sempre el
mateix (el palau renaixentista, la cambra de bany d'estil gò-
tic ..). I fer veure a la gent que allò que es coneix com a
"rí stic" realment no ho és ja que l'estil de les cases dels pa-
gesos eren d'una senzillesa increiblement més gran que les
qu avui en dia es construeixen amb aquest nom. Una altra
intênció de les comissaries era fer veure que la nostra és
unì arquitectura mediterrània, no mallorquina o menorqui-
na o eivissenca, sinó bastant més ampla, i que no s'ha de
concretar ni localitzar. En tercer Hoc, la finalitat que perse-
guien era mostrar una arquitectura integrada en el paisatge
pea:, donant formes i solucions actuals, perquè si només co-
piLm models, no calen arquitectes.

Segons Maria A. Mir, "amb bon gust es pot fer tot" i

això era una mica el lema de l'exposició, mostrar també el
món de la il.lusió ja que era una exposició molt senzilla
però que aparentava més la qual cosa vol dir que s'havia
pensat en cada detall. Tant na Joana Maria com na Maria
Antònia es preocupen pels temes acabats, varen disfrutar
muntant aquesta exposició ja que una va aprendre molt
dels coneixements de l'altra i aquesta experiència els va
servir per revisar un tema que els interessa molt: l'arqui-
tectura moderna i contemporània.

Tot i que es va muntar amb molt pocs mitjans, l'expo-
sició els va resultar satisfactòria bé que la majoria de visi-
tants no va ser gent jove (tal corn elles esperaven) i els ar-
quitectes que hi anaren eren de fora poble (cosa que també
els va decebre). Després d'aquesta experiência pensen que
en poden muntar d'altres de semblants i fins i tot han ten-
gut ofertes de fer itinerant aquesta mateixa, en altres pobles
com Campos, Santanyí... •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort°

Tel.: 45 70 78 • PALMA



Made) Maria "Gal.leta" (1985)

Fa més d'un any que esperAvem
amb impaciència que arribils dia 12
de juliol de 2001 per poder entre-
vistar na Maria Monserrat i Mut
(a. Gal.leta) en el dia del seu 100
aniversari i collaborar amb la festa
que els seus familiars i amies li vo-
lien fer. No ha estat possible, ens
deixii 58 dies abans. A pesar d'això,
ii volem retre un darrer homenatge,
no només per la seva longevitat, si-
n() per esser la darrera dona Ilue-
majorera que vestia de pagesa, ves-
tit amb el qual fou enterrada. Amb
ella es tanca un altre capitol de la
desaparició dels trets d'identitat del
nostre poble.

Mad6 Maria "Gal.leta" nasqué el
12 de juliol de 1901. Tingué dos ger-
mans, Joan, el major, que moría als
91 anys, i Antoni, set anys més jove
que Maria que emigra a Argentina.

Als 22 anys es casa amb Joan Mo-
ragues i Tomas i tingué dos fills:
Francinaina i Antoni.

El seu ofici fou d'entatxadora. Va
fer feina a ca sa Rendilla (Calçats Ta-
berner) des de la fundació de l'em-
presa fins que se'n va anar a ca's Pe-
Ileret (calçats Martí), i més tard a ca'n
Tem des cafè (calçats Nadal).

Una vegada jubilada va disfrutar
de bona salut durant molts d'anys en
els quals va poder gaudir del naixe-
ment dels seus néts i renéts, fins que a
les portes dels 100 anys deixa el poble
on havia passat la seva vida. •

Limit presenten el seu CD-Single

D'esquerra a dreta: Rafe! Vicens (baix), Sebastià Pujol (teclais), David ()rdines
(veu), Joan RaizoueIi i Carles Sans (guitarres) i Biel Rosselló (bateria)

LOCAL

Adéu a
Madò "Gal.leta" Es cobriran les piscines del Camp

Municipal de Llucmajor
Arnau Tomàs

Tots els temes contemplats en el
Plenari ordinari mensual celebrat per
l'Ajuntament de Llucmajor, varen ser
aprovats per unanimitat, per la qual
cosa la sessió va transcórrer en un cli-
ma tranquil, sense discussions.

Entre els temes més importants hi
hagué la subscripció d'un conveni
amb el CIM per finançar el projecte
de renovació de les piscines del camp
municipal d'esports de Llucmajor,
millora que consistira en la transfor-
mació en piscines cobertes i climatit-
zades, en les obres de les quals el

El grup de Hard-Rock melòdic Li-
mit presentara el seu CD-single al
cafè-teatre "El Galliner" (Teatre Re-
creatiu de Llucmajor) divendres dia
15 de juny a les 22:00 llores.

El CD, que inclou dos temes pro-
pis ("Tot a les teves mans" i "La clau
del destí") i una pista interactiva amb
fotografies, alguns retails de premsa,
etc... es va enregistrar a T.J. S6 essent
masteritzat per el guitarrista i produc-
tor Toni Pastor a finals de l'any pas-
sat.

El grup, amb en David Ordines

CIM aportara el 50% del pressupost.
L'altre assumpte important apro-

vat fou la cessió a la Conselleria
d'Educació de terrenys municipals al
CP de Badies per a rampliaci6 a cau-
sa de la manca de places escolars a
les urbanitzacions de Badia Gran, Ba-
dia Blava, sa Torre i Toilerie, on
viuen més de 5000 persones. La ces-
sió dels terrenys per l'Ajuntament és
de devers 8.300 m2

Finalment, es va aprovar:
• Declarar d'interès municipal I — As-
sociació Amics de les Bísties".
• Deixar sense efecte el conveni amb
l'Associació Cultural Llucmajor. •

(veu), en Joan Ramoncll i en Carles
Sans (guitarres), en Rafe! Vicens
(baix), en Biel Rosselló (bateria) i en
Sebastià Pujol (teclats), oferira un
concert al qual interpretara el seu re-
pertori alternant els temes propis amb
diferents versions de classics de Ex-
treme, Ozzy Osboume, Whitesnake,
etc...

Les entrades, que podran adquirir-
se anticipadament al Pub Mick i a
"Sa Llibreria", seran de 500 ptes. o de
1000 amb una còpia del CD. •



XIV Aniversari de la Banda de Cornetes i Tambors
El passat dia 10 d'abril es

va celebrar el XIV aniversari
de la Banda de Cornetes i Tam-
hors de Llucmajor, en presèn-
cia dels regidors de l'Ajunta-
ment Sr. Joan Puigserver i Sr.
Joan Jaume, i com sempre hi
va assistir el padrí de la banda,
el cantautor vilafranquer To-
meu Penya, qui va Hangar un
missatge d'il.lusió als compo-
'lents de la banda i un missatge
d'encoratjament al seu director
Tomeu Bergas, perquè conti-
nuàs amb aquesta empresa i no
caigués en el desànim que pot
produir qualsevol tasca altruis-
t

En el transcurs de l'acte es
repartiren els tradicionals obse-
c uis, es va oferir un berenar als
assistents i les cançons d'en
Tomeu Penya no aturaren en
tota la vetlada. •

Certamen de flors i plantes
a l'Associació de la 3a Edat

Els passats dies 5 i 6 de maig, com cada any es va cele-
brar el certamen de flors i plantes en el local de l'Associa-
ció de pensionistes i jubilats de la 3a Edat del carrer de Sant
Joan.

Encara que enguany el temps no ha estat molt bo per a
les flors, ha tengut un gran exit de participació.

El dissabte horabaixa, el jurat format per Julià Mejer,
Salvador Servera en representació de l'Ajuntament, Fran-
cisca Garcia, Joan Calafat, Pedro Martínez, Maria Vicens i
Joana Alós, després d'una Ilarga i laboriosa deliberació
atorgà els premis a les distintes modalitats.

El diumenge dia 6, en presencia del Sr. Batle, D. Lluc
Tomàs i de na Miquela Barceló, en representació del regi-
dor D. Guillem Salvà qui era absent, a les 12 del migdia và-
ren fer entrega dels premis a tots els guanyadors.

Després, la junta directiva va oferir un aperitiu a tots els
a;sistents. •

***
tbe

ESPORTS

Collecció - Estiu 2001
Les darreres novetats

Pl. Espanya, 39- Telf. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

•



Concurs de pàgines Web
Joan Burguera, guanyador del premi senior

Funeraria
Mare de Deu de lluc,
A. SASTRE C/ Revolta, 11. - Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

Amb la finalitat de poder prestar els serveis funeraris

sense necessitat que la família 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
informaran al C/. Ciutat, 127-1r, Tel.: 971 66 18 62

LOCAL,

G. Oliver

No és que n'hàgim sentit massa
propaganda de la concessió dels pre-
mis Ciutat de Llucmajor, convocats
amb voluntat de continuïtat anual,
emperò creim prou interessant fer un
comentari sobre el tema concret tan
actual, interessant i progressivament
acaparador com és ara les pàgines
Web i la seva confecció. Per això ens
hem posat en contacte amb en Joan
Burguera, informàtic i tècnic en di-
recció d'empreses, que ha estat el
guanyador d'aquesta primera convo-
catòria; per la seva joventut ¡total de-
dicació a la informàtica hein quedat
agradablement sorpresos i sorpresos
per les respostes a les nostres inno-
cents preguntes fetes des del punt de
vista d'un no iniciat en aquests temes.
Esperam que els nostres lectors més
introduits en les qüestions modernes
d'ordinadors sí que en podran treure
profit i les seves conclusions particu-
lars.

Pagina Web

Es una finestra a Internet, en diuen
els tècnics, aim') és una pàgina Web
oberta a tots els possibles usuaris de
tot el món, en ella es poden oferir ser-
veis, productes, idees... Pert, abans
que surti a hum la pàgina Web hi ha
molta de feina per fer, tot un món in-
form'atic on el codi programació

dinàmica, impactant, que la navegació
per ella sigui filed i on els gràfics i
imatges tenguin un fort poder d'atrac-
ció.

Abans de començar amb la feina
de disseny i programació s'ha de tenir
ben clar quins objectius s'han de com-
plir, què es el que esperam de la

evidentment que s'adapti a les
necessitats de cadascú. Es imprescin-
dible tenir imaginació.

Feim menció d'alguns dels pro-
grames a utilitzar: AOLPress, Dream-
weaver, Arachnophilia, etc. per pro-
gramació i per gràfics i imatges: Pho-
toshop, Corel Photo Paint, Macrome-
dia Flash, etc.

Els uns serveixen per fer la com-
posició de la web, fer la programació
(en javascript, html, asp, php, etc.)

Els altres programes seran útils a
l'hora de retocar fotografies, i en una
paraula, crear imatges pròpies.

Apart que el color és molt impor-
tant per crear impacte.

A internet, per tal de fer descArre-
gues més ritpides de la informació
s'utilitzen formats poc habituals com
per exemple jpg i gif.

Bé, diguem que ja tenim dissen-
yada per complet la nostra pùgina. la
que volíem, dones ara només ens que-
da publicar-la a internet, a través d'un
programa FTP, donar-la d'alta a cer-
cadors i procurar fer-ne publicitat si
volem que la visiti molta de gent.

A internet existeixen nombroses
webs que ens poden servir molt 'a
l'hora de dissenyar la nostra
com es ara aquestes:

www.dissenyweb.cib.net
www.webexperto.com.ar
www.webfacil.com •

juga un paper molt important. Ja
sentit parlar de temes com "html",
"javascript", "links", "un". Id6 tot
això no és sinó una petita part
d'aquest curie's entramat.

Fer una pagina Web

Dissenyar una pàgina Web, no és
gaire difícil actualinent, es més amb
un poc d'intuició i alguns coneixe-
ments, per descomptat, es pot fer la
dita pilgina.

Però alerta, ara ja no es pot fer una
pàgina qualsevol, una web ha de ser



•	
Junta directiva de l'Associació de Persones Majors de s'Arenal de Llucmajor

S'Arenal

Els comerciants reunits amb el batle

Tarim Sbert

Un grup de comerciants de s' Are-
na! de Llucmajor, encapçalats per Jo-
an Rojas, varen mantenir una reunió
amb el batle de Llucmajor, Sr. Lluc
Tornas, el qual anava acompanyat
d'alguns regidors.

Els comerciants demanen més
atencions i una millora de serveis mu-
nicipals, sobretot en vistes a aquests
mesos d'estiu que és quan la nostra
zona turística es veu ostensiblement
incrementada tant per turistes com per
gent venguda de Palma o de Llucma-
jor, o d'altres indrets de l'illa o de la
peninsula.

Els comerciants demanaren més
neteja, erradicació de venedors ambu-
lants sense permís, més policia de ba-
rri a peu, frenar els renous dels ciclo-
mo:ors, més vigilancia els dies de
mercat, millora d' algunes voravies,
agilitació de la circulació de vehicles,
solució a les façanes en estat de ruina,
aleita amb els venedors il.legals de
fruita i de begudes a la platja...

La llarga reunió fou cordial i les
autoritats municipals prengueren nota
de es queixes dels comerciants, per
tal Je millorar els serveis i les aten-
cions per la zona.

Persones majors

L'Associació de persones majors
continua celebrant un bon nombre
d'activitats. El president, Maties
Sal'ià Tomas, ens assenyalava que al
me de maig es va realitzar una ex-

cursió a la zona de Manacor, amb di-
nar i ball, amb sortejos i dies després
tengué Hoc l'actuació d'un grup de
gimnastes i balladors a Inca, així com
una actuació a Palma sota la convo-
catòria de la Federació balear d'asso-
ciacions. Al local del carrer Formen-
tera es desenvolupen concursos i cam-
pionats de billar, dominó, carambo-
les, dames i altres jocs. Dia 10
d'aquest mes de juny, excursió a Pal-
ma, per visitar Son Pardo i el CasteII
de Beliver. Dia 23, berenar gratuit a
Aquacity per a tots els socis. Assen-
yalar també que "La Caixa" els ha fet
entrega d'un equip informàtic (ordi-
nador i monitor).

Sense eufòria

La temporada turística d'enguany
ja es troba en ple funcionament, pet-6
els hotelers mostren menys eufòria
que en anys anteriors, perquè es nota
una baixada del turisme alemany. Al-
guns empresaris d'hostaleria han in-
format que una cosa és estabilitzar i
aturar el creixement i una altra és ex-
terioritzar males noticies, com falta
d'aigua, manca d'energia elèctrica,
renou... Per afegitó enguany la Co-
missió Europea no ha concedit a la
Platja de s'Arenal l'habitual Bandera
Blava com a signe d'aigües netes i
bons serveis.

La depuradora nova

També és negativa la notícia que
les obres de la nova macrodepuradora

que es construeix prop del pont de les
Set Bogues encara no pugui funcio-
nar aquest estiu, ja que fa molta falta.

Aquesta depuradora, amb un pres-
supost inicial de devers 1.500 milions
de pessetes, podrà depurar totes les ai-
ges brutes de s'Arenal de Llucmajor
així com urbanitzacions de la costa,
com cala Blava, les Palmeres, Maio-
ris, Badies, el Dorado, sa Torre i al-
guna altra.

Noticies breus

- Aina Palmer Moreno, del CP Es
Tamarells, ha aconseguit, amb 7 anys
d'edat, classificar-se per als campio-
nats de Balears de gimnàstica rítmica.

- La UD Arenal de futbol juga la
Iligueta d'ascens a III Divisió nacio-
nal. Va perdre per 0-1 al municipal de
son Verí i la cosa es presenta compli-
cada.

- El Reial Madrid, de futbol, de
veterans, jugara un partit amistós a
s' Arenal, el proper 9 de setembre.
Sera un esdeveniment singular.

- El club Es Pistó va fer una ex-
cursió i va recórrer diferents pobles,
amb dinar a l'ermita de Llubí. El pae-
Iler major fou Pep Coll ajudat per To-
ni Font.

- El club de petanca Son Veni va
guanyar el trofeu Copa President, i a
més a més, l'ascens a primera catego-
ria. •



Soli; interior, juitt a la cafeteria

LOCAL

El Casal de Ca'n Clar ha obert
les portes aquest mes de maig

Vuit-cents membres de la tercera edat de Llucmajor han formalitzat
la inscripció al nou centre

L'acceptació de les primeres activitats, especialment del Tai-Xi, coincideix
amb les critiques de les tres associacions de persones majors

Francesc Verdera
Fotos: Coloma

La primera setmana del passat
mes de maig, després de la inaugura-
ció oficial, el casal de ca'n Clar obrí
les portes com a centre de dia socio-
cultural per a persones majors de
Llucrnajor. Fins al moment, les obres
de rehabilitació de l'immoble, ubicat
practicament en el centre de la ciutat,
en la confluència dels carrers Jaume I,
Font i les Monges, han tengut un cost
que supera els 180 milions de pesse-
tes.

L'edifici estrenat de nou corres-
pon a la primera fase del projecte, en-
trant practicament en servei les de-
pendencies de la planta baixa i sote-
rrani, en el qual s'ha conservat la vol-
ta de canó de mares, característica de
les construccions mallorquines tradi-
cionals. A la planta baixa es troba la
cafeteria-menjador, uns banys adap-
tats i el pati interior, ara a causa del
bon temps convertit en terrassa amb
cadires, taules i para-sols.

Al celler s'ubica la biblioteca o sa-
la d'usos múltiples on s'accedeix per
una escala i també compta amb una
cadira mecànica per a aquells usuaris
amb dificultats per pujar i baixar es-
calons. La protecció necessària a les

dues bogues de l'escala ha condicio-
nat la instal.lació de barreres que han
suposat un acotament o divisió de
l'espai de la planta baixa.

D'acord amb la informació facili-
tada per la Conselleria de Benestar
Social del Govern balear, els serveis
que el centre de ca'n Clar oferirà són
aquests: informació i orientació; pre-
venció sanitaria; activitats sociocultu-
rals i animació, i cooperació social.
En aquests moments, la dotació de

personal del centre ve integrada per
una treballadora social i tres ordenan-
ces.

Ca'n Clar va ser adquirit per
l'Ajuntament de Llucmajor i cedit a
l'INSERSO, responsable del projecte
i de l'execució de les obres, així com
del finançament. Després, un cop
transferides les competencies de Ser-
veis Socials, la residencia o centre de
dia per a persones majors depèn de la
Conselleria de Benestar Social.

CENTRE RECONEIXEMENT 	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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C/ Antoni Garcias 1-A
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sables dels tres col.lectius manifesta-
ren la decepció sobre les instal.lacions
de ca'n Clar.

Concretament les critiques coinci-
diren en qualificar el centre de petit,
denunciant també la presencia de tan-
ques, escales, que es converteixen en
obstacles per a les persones majors
amb l'afegitó de la polemica sobre el
caracter definitiu del centre. Es a dir,
si sera únicament i exclusivament per
a llucmajorers, o obert a altres col.lec-
tius o membres de la tercera edat de la
comarca. •

pati interior és l'escenari d'activitats com el Tai-Xi

Vuit-cents afiliats

A finals d'aquest passat mes de
ruaig, el nombre de persones majors
afiliades al nou centre superava les
vuit-centes, amb una notable partici-
pació a les primeres activitats progra-
m ades. Menció especial, en aquest
sentit, per al Tai-Xi, la practica del
qual es desenvolupa en dos grups i en
dues sessions setmanals, els dilluns i
dijous. L'activitat es desenvolupa al
pati interior del casal.

Els afiliats també han tengut oca-
si 5 d'escoltar les cançons d'una tuna i
les actuacions del taller de teatre de la
Llar Reina Sofia. Altres activitats pro-
gi amades aquests darrers dies han es-
tat unes xerrades sobre prevenció i
tractament de les malalties de l'es-
quena a cura de professionals medics
de la Fundació Kovacs.

D'altra banda, juntament amb
l'allau d'inscripcions d'afiliats, també
ha sorgit les primeres critiques per
part de les tres associacions de la ter-
cera edat de Llucmajor. Davant les
cameres de Llucmajor TV els respon-

Cadira nzecanica,
com a ascensor per

accedir a la
biblioteca

Conferência en el pati interior del casal

expert ELÈCTRICA  
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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.

RENAULT
Agenda RENAULT

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

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.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

Maties Garcias, elegit president
del Consell de RTVE

El nostre col.laborador Maties
Gardas ha estat elegit president del
Conseil Assessor de RTVE a les Ba-
lears a principis de maig. Per conèi-
xer aquest organisme i les seves
funcions Pentrevistam breument.

Què és el Consell Assessor de
RTVE?

És un organisme que analitza la
programació de TVE i RNE a les Ba-
lears i que pot fer recomanacions per
mi I lorar-la o canviar-la, però el Con-
seil Assessor no dirigeix aquests mit-
jans de comunicació, ja que depenen
de la seva direcció radicada a Madrid.
El Conseil l'elegeix el Parlament en
proporció al nombre de diputats de
cada partit. Amb aquesta, és la tercera
legislatura que hi som en representa-
ció del PSM.

I ara en sou president?
La presidència del Conseil s'ele-

geix cada any i, per acord dels partits
del Pacte de Progrés el cürrec és rota-
tiu. L'elecció també s'ha fet en con-
sens amb el PP, que en té la vicepre-
sidència.

I què suposa ser el president del
Conseil Assessor de RTVE?

No és una feina retribuida, sinó un

càrrec representatiu. El president té la
representació del Conseil, acudeix al
Parlament per donar compte de la
gestió i recull les propostes de grups o

persones sobre la programació que
dedica RTVE a les Balears. Ara hi ha
preocupació per questions que afec-
ten el personal.

De tota manera, aquesta pro-
gramació és escasa.

RTVE només té finestrons dedi-
cats a les Balears, sempre dins la línia
de desconnexió de la programació
que anomenen nacional i que és la
que els importa per damunt tot. A
més, el Govern i RTVE han romput el
conveni de col.laboració (el Govern
pagava i RTVE desconnectava més
hores) i això ha reduït els programes
fets aquí. El Govern va considerar que
pagava molt i que TVE no complia
els compromisos de programació pac-
tats. De tota manera, els vint anys de
programació han estat positius perquè
han traslladat a la pantalla la realitat
de les illes i ho han fet en català, i la
gent s'hi ha avesat.

I la televisió autonòmica?
Seria ideal, però costa molt i el

Govern no s'hi atreveix. Per ara desti-
na doblers a col.laborar amb les pri-
vades illenques (Canal 4, TLN, tele-
visions locals) i amb la mateixa TVE.
Això és competência del Govern, no
del Conseil Assessor de RTVE. •
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/Quatre mots
Sebastià Alzamora/Mula Morta

Arramia Font

Quin terna tractes en el llibre de
poesia "Mula morta" i com ha estat
el procés d'escriptura?

El ¡fibre ¡'he escrit en quatre anys,
i ra'ha suposat una feina d'escriptura
llrga i accidentada perquè ha anat
canviant molt des del plantejament
in cial fins al plantejament que tro-
barn al final. Tracta la por, la deses-
peració i l'angoixa, i la possibilitat de
superar-les i, tot i això, el llibre té més
se itit de l'humor del que sembla. Es
un llibre molt visceral; ha estat un
procés d'escriure molt i fer molta fei-
na per, al final, quedar-me amb un iii -
br  pert) on hi ha tot all() que
crec que he de publicar, de mostrar;
un motiu racional no crec que el ten-
gui, en tot cas li hauríem de cercar un
motiu emocional.

Corn l'has estructurat, el llibre?
L'estructura del ¡fibre es divideix

en tres parts, com els llibres medie-
vals; m'agrada pensar que té un to
que recorda una mica el de la poesia
medieval, com la d'Ausias March, so-
bretot, i la d'altres poetes de l'època.
La primera part consta de quinze poe-
mes, la segona en té cinc i la tercera
és un sol poema llarg. Val la pena dir
que és el meu llibre formalment més
de ipullat, més sec i amb manco retò-
rica, intenta anar directament al gra
d'allò que es diu.

Conta'ns-en alguna curiositat.
La curiositat pot ser com i on va

né xer el llibre i és que, a pesar de ser
tan dramàtic, la idea del llibre neix al
Port del Canonge, prenent el sol, en
un moment molt relaxat i tranquil, de
felicitat; per aims) el ¡fibre està datat
amb inici allà, encara que el final ho
estigui a Barcelona. El Port va des-
pistar un poc, hi hagué persones que
quan llegiren el llibre no em recone-
gueren o m'ubicaren per la tendència
a situar-me més al sud. A més, pot
sorprendre el contrast entre la Ilumi-
nositat del context inicial i el to dur i
fosc del ¡fibre.

I quins projectes tens, ara?
Com a projecte, fer-me obscena-

ment ric i anar-me'n a viure a les Ba-
hamas. No, en realitat, una novel.la

que encara no té títol i que sortirà per
Sant Jordi de l'any que ve. Es dife-
rent de L'extinció, perquè serà una
novel.la sobre persones; aquí, els per-
sonatges són persones i a L'extinció
eren al.legories i titelles que em ser-
vien per expresar el que volia, en

aquest llibre els personatges tenen
més vida pròpia i, així com a mi a ve-
gades em sorprenen, pel fet de tenir
sentiments, idees, esper que també
sorprenguin el lector. De totes mane-
res, a la idea inicial no hi renunciï. •



Damià Pons i Vivian Caoba: una molt honorable relació

Industries Semar, s.a

C/. Tomeis Vioserral, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOP)

Vivian Caoba,
sempre la mateixa, sempre diferent

Ramon Tous
Fotos: Biel Thomàs

El Ga/liner, el cafè-tea-
tre del Recreatiu, va tornar
esser bigarrat escenari de la
popularitat de la vedet Vi-
vian Caoba entre el fidel pú-
blic Ilucmajorer.

En aquesta ocasió, pet-6,
la diva decantà peinetes, fa-
ralaes i cuplés i dedicà tota
Ia seva bona estrella a la po-
esia mallorquina, amb una
menció especial a la literatu-
ra Ilucmajorera contemporà-
nia.

Tot i que la premsa havia
orejat profusament alguns
details de l'espectacle i de la
trajectòria literària de l'artis-
ta, l'entranyable Vivian no
deixarà mai de
sorprendre'ns. La indu-
mentiiria que havia estat
anunciada pels rotatius pal-
mesans com estil Amparorri-
velles, va esser en realitat, un
meravellós vestit rouge de
coa amb un marcat caràcter
rompeirusga i confeccionat expressa-
ment per la sastressa més afamada de
Ia vila.

L'artista va estar tan ben acorn-
panyada com sempre per un estaf fi-
del i organitzat que cobreix amb
eficàcia totes les reraguitrdies: en Joan
Llobet darrera l'escenari, na Tina Co-
dina darrera la barra, en Simó darrera
una guitarra i na Pilar darrera un gui-
tarró.

L'espectacle va esser en conjunt
força sorprenent i diferent, ja que és

tractava d'una lectura comentada de
poemes. El fil conductor va esser la
poesia mallorquina contemporània i
Ia selecció de textos, a airrec de la
pròpia artista, va resultar un encert
agosarat i convincent.

Amb veu caçallera va repassar els
textos poètics mallorquins des de
Mossèn Costa amb explicacions
biogràfiques i bibliogràfiques i qual-
que mestressada rebent.

La sexy curiablanquera va aprofi-
tar també per fer un repàs de la seva
pròpia vida, dedicada en gran part a la

literatura, com a contem-
porània i coral amiga de
grans escriptors locals: Blai
Bonet, Damià Huguet, Biel
Mesquida...

Una altra sorpresa de la
nit va esser l'acurat docu-
ment audiovisual que va po-
der recuperar Biel Thomàs -
biògraf i promotor de la ve-
det- sobre la seva fins ara
poc coneguda vessant com a
mussa indiscutible de totes
les generacions poètiques
mallorquines d'ençà del 70.

Des de Maria Antònia
Salvà a Miguel Bezares, no
hi ha cap esperit poètic del
migjorn de Mallorca que no
hagi sucumbit a l'encís
d'aquest mite de les Iletres i
les arts que és Vivian Caoba.

El viatge a Parts amb
Damià Huguet o l'horabaixa
al corral de Blai Bonet han
passat a formar part dels uni-
versals literaris com els iti-
neraris florentins d'Stendhal
o les magdalenetes de la ma-

reta d'en Proust.
Molt joveneta a uns Jocs FloraIs,

un passeig amb calesa amb en Miguel
Bezares, tocant la pianola a en Biel
Mesquida amb el seu consentiment,
presentant un 'fibre d'en Miguel Car-
dell enllà de la coma Pregona, desti-
natària de l'honorable mirada del ten-
dre Damià Pons... aquestes són algu-
nes de les mites cares que fan de na
Vivian Caoba un personatge tan poli-
facètic i sorprenent.

No esperàvem tampoc que una ar-
tista cosmopolita, una vedei de fama

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

internacional conservàs la sensibilitat suficient per no obli-
dar els camins de la poesia popular de la mù de quatre
grans recopiladors: Rafel Ginard, Marià Aguiló, Janer Ma-

Temps de silencis i records proustians

Faust i Margarida a París

nua i Sebastià Cardell.
Els moments estel.lars de la vetlada es repartiren entre

les gloses grolleres del cançoner popular i les més tendres
i casolanes composicions de dona Maria Antònia SalvA a
qui -com explicà la rapsoda- la sordesa física li obrí gene-
rosament els sentits de l'esperit.

La darrera sorpresa va esser un detall espontani de l'ar-
tista molt agraït pel respectable: Vivian Caoba, pagesa i
glamourosa, va ballar una mateixa en directe, sense sortir
de la rajola, amb faixa impenitent i tacons d'agulla. Quina
artistassa!

Tanmateix, en una nit de tantes sorpreses hi va haver
lloc per a les coses que no canviaran mai: la sala plena de
gom a gom, els incondicionals de Ciutat, Llucmajor i s' Al-
queria, el retard acostumat, el maquillatge impecable, el
bon rollo del galliner...

Un mes després de Sant Jordi i coincidint amb la Fira
del Llibre, desarticulen a Barcelona una banda de falsifica-
dors de llibres i a Llucmajor una vedet de llegenda entretén
els joves i les madones amb poemes camperols i subver-
sius. Feliç coincidència que saludam amb alegria els ama-
dors de literatura. •



Presentació de les associacions i col.lectius que constituiran el patronal
del Casal de Joves

LOCAL

Xerrades sobre associacionisme
i joventut (i 2)

Organitza: LLAC
Fotos: C. Julia

Continuant el cicle de xerrades so-
bre joventut dia 4 de maig es dugué a
terme la presentació de les associa-
cions i col.lectius que constituiran el
Casal de Joves. Parlaren els represen-
tants de les Associacions de Mares i
Pares del Col.legi Públic Jaume Ter-
cer, del Col.legi Sant Bonaventura,
del Col.legi Ntra. Sra. de Gracia i del
Institut d'Ensenyança Secundaria de
Llucmajor. També hi foren represen-
tants el grup parroquial, l'OCB, el
LLAC, l'Associació Juvenil Sant Bo-
naveatura. I compta amb el suport
d'alguns membres de les associacions
de la tercera edat, la regidora Antònia
Sutler, l'informador juvenil Miguel
Angel Verger i un bon grup de joves
entre el públic assistent.

Férem una mica d'història, recor-
dant la tasca dels joves que fa tres
anys començaren, pel seu compte, a
recollir firmes per un casal. Fet que
coincidí amb les reunions del grup Pa-
rroquial, que preparaven els set-cents
anys de la Parròquia realitzant estu-
dis sobre les necessitats del poble.
L'església i el joves reuniren els pares
i els col.lectius interessats en la qües-
tió. Tres anys de posada en coma,
converses amb els politics i la recerca
d'un projecte de Casal adequat a les
necessitats de la vila han preparat la
terra per fer arrelar aquesta llavor. Ens
hem constituït com a associació per
gestionar el Casal i comptam amb el
compromis del batle per trobar un es-
pai adequat i posar-lo en marxa. Així
com el suport de la regidoria de cultu-
ra i del Centre d'Informació Juvenil
per fer-hi un programa d'activitats.
Ara només manca posar-lo en marxa i
que els joves aprofitin el seu espai,
d'idees segur que en tenen. Sera un
espai on hi haura tallers i activitats
concretes obertes ai públic de totes les
edats.

Dins el cicle de Xerrades sobre as-
sociacionisme i juventut en Miguel
Socies i en Macià vengueren de Jo-
ves de Mallorca per la Llengua a par-
lar sobre "LLENGUA, CULTURA I

PATRIMONI" dia Il de maig. Una
xerrada magnífica on vengueren a
parlar amb nosaltres, pea) també a es-
coltar i a demanar-nos l'opinió sobre
aquest projecte que és aconseguir la
plena normalitat de la llengua de Ma-
llorca.

Que volem dir quan parlam de
cultura?

Cultura es defineix com a "Con-
junt de tradicions i de formes de vida
d'un poble, d'una societat o de tota la
humanitat". De la cultura a la que ens
referirem avui sera la nostra cultura,
Ia mallorquina. És obvi que tenim
trets culturals comuns aquí i als EUA
o al Japó. Ens centrarem, pea), en
aquells trets que ens identifiquen corn
a mallorquins.

Qui pot dir qualque cosa que ten-
guem a Mallorca i que no tenguin a
altres bandes? Parlam de festes, gas-
tronomia, objectes, balls, llengua...

A Mallorca hi conviuen diverses
cultures, totes les quals s'han de res-
pectar, i és que no hi ha cultures mi-
llors ni pitjors. El respecte es basic
per a aquesta convivencia: No és pot
discriminar ningú per tenir una deter-
minada creença religiosa, ni per usar
una Ilengua distinta a la nostra. Així,
nosaltres hem de respectar les cultures
de fora.

No hem d'oblidar que una mostra
de respecte per part dels que vénen de
fora es integrar-se a la nostra cultura.
El provenir de cultures diferents no
ha de ser motiu de disputa, però so-
vint, una determinada cultura es veu
perjudicada per la presencia d'una de
més poderosa, que la fa desaparèixer.

Provoca que la seva situació no sigui
normal. Normalitzar una cosa es fer-
la normal. Que pot ser, dones, la nor-
malització lingüística?

La llengua es l'essència, l'estruc-
tura mateixa, d'una cultura. Conte la
memòria col.lectiva d'una comunitat i
va associada moltes vegades a les di-
ferents parts de les relacions socials,
dels valors morals, dels punts de vista
politics i de les tradicions. Bé idò, tot
això que incloem en el significat de
Ilengua, a Mallorca esta en peril!.

Mirau, la Ilengua catalana és des
de fa més de set segles la Ilengua de
Mallorca. Una llengua que després de
moltes peripècies, prohibicions i per-
secucions va ser reconeguda el 1983
com a única llengua de les Illes de
Balears i va assolir l'estatus d'oficial.
Al 1986 la Llei de Normalització Lin-
güística en venia a reglamentar el seu
ús. Aix() ha de significar que ha de ser
imprescindible conèixer-Ia per viure
a Mallorca.

De tota manera, com ja sabeu, per
fer realitat una proposta no basta amb
que es faci una Hei, és necessari que la
societat hi participi i dins aquesta so-
cietat hi tenim un paper destacat els
joves, perquè els joves representen el
futur de les llengües.

Ens trobam:
* que el 67% dels alumnes de Ba-

lears, el 76% dels alumnes de Palma i
el 95% dels alumnes de centres pri-
vats de Palma reben l'ensenyament
exclusivament en castella.

* que social de la llengua re-
cula acceleradament, a tota la costa
turística de Mallorca (Palma, Calvià,



En Miguel Socies i en Macia, de Joves de Mallorca per la Llengua, parlaren sobre
"Llengua, cultura i patrimoni"

Alcúdia...): el 62% dels habitants de
Calvià i el 42% de Palma afirmen que
no saben parlar en mallorquí.

* que a Palma, el 30% dels fills
da, pare i mare mallorquins parlen en
castellà amb els seus pares, el 84%
dals fills de matrimonis mixtos par-
len castellà amb els seus pares.

* que el català es troba relegat a
un paper secundari a la premsa, a la
televisió, a la radio, als cinemes, als
centres comercials, i en general, al
món dels joves.

Precisament és a partir de la cons-
tatació d'aquesta situació injusta i
alarmant de la llengua a Mallorca que
neix Joves de Mallorca per la Llen-
g Ja. Una plataforma formada per més
de 40 entitats juvenils, que agrupen
més de 18.000 joves de diverses ideo-
logies i edats, amb l'objectiu coma de
promoure i reivindicar un ús normal
del català, de la nostra llengua en tots
els ambits. I reflectir que som molts
els joves que participam de diverses
formes en mogudes en favor de la
col.lectivitat.

Joves de Mallorca per la llengua
es va presentar I'l de juliol de 1994 i
des del principi va comptar amb un
suport important. Aquest gran suport
que tenim Joves de Mallorca per la
Llengua i la diversitat de les organit-
zacions i persones que formam la pla-
taforma, demostren que la voluntat de
viure a una Mallorca plenament nor-
IT alitzada esta molt per damunt de les
legítimes discrepancies polítiques i
que no és una qüestió ideològica.

Un suport que ve demostrant pels
èxits continuats de les nostres iniciati-
ves i campanyes. Només cal recordar
els tres CORRELLENGUA i els tres
ACAMPALLENGUA i les DIADES
PR LA LLENGUA, activitats que
segur que molts de vosaltres hi heu
participat.

Ens organitzam de la següent ma-
nera. Hi ha una Comissió Permanent,
en un principi formada per un repre-
sentant de cada entitat de la Platafor-
ma i per tots els voluntaris que volen.
Actualment està formada per joves
d'entre 13 i 25 i és l'encarregada de
fer les feines del dia a dia. Aquesta
comissió es reuneix un pic per setma-
na (els dilluns, a les 20'00 h. als locals
de l'OCB, C/Impremta, 1, pral. 2a -
Palma). Periòdicament editam un full
informatiu, que enviam a tots els vo-
luntaris, amb la finalitat que estiguin
in formats sobre la línea que segueix la
Plataforma, i perquè sàpiguen com
han anat les darreres actuacions i qui-
nes són les properes.

A més, també es fan reunions en-
tra la comissió permanent i els volun-

taris, amb la finalitat que tot el cos
pugui aportar les seves crítiques, ide-
es i suggeriments sobre el funciona-
ment de la Plataforma.

I que podeu fer vosaltres:
- Usant sempre i en qualsevol si-

tuació i ambit la vostra llengua.
- Exigiu ser respectats.
- Animau i ajudau els vostres

companys i coneguts que encara no
ho fan que usin i aprenguin la nostra
Ilengua.

- Lluitau contra la injustícia i la
discriminació que, encara avui, pateix
el català.

- Demana als teus companys i co-
neguts que et parlin en català i que
t'ajudin a aprende'l. Apreneu a usar la
llengua de Mallorca i decidiu-vos a
fer-ho.

I tots us podeu fer voluntaris de
Joves de Mallorca per la Llengua.
Perquè la recuperació de la nostra
llengua és una tasca en la que tots hi
hem de participar. Els portaveus ens
oferiren el suport de la Plataforma als
voluntaris llucmajorers: material, ide-
es, doblers (pocs)... i prendre part de
les iniciatives i rebre el full informa-
tiu: campanys lingtiístiques en diver-
sos ambits, paradetes i jocs a les fes-
tes locals, organitzar i promoure les
sortides a les diverses trobades
(Acampallengua, Correllengua...), fer
converses als instituts, etc.

A la xerrada parlarem encara de
més coses, com la importancia de
l'ample cos de joves que té la Plata-
forma per ésser escoltats amb respec-
te per les empreses on reclamen un
major ús de la llengua; de la bona
presència de castellanoparlants al da-
rrer Acampellengua; del paper del ca-
talà a Europa on esperam que sigui
una llengua oficial en la propera am-
pliació de la Unió Europea o de la de-
núncia posada al Tribunal Europeu

sobre l'ús del català a l'administració
de justícia.

Joves de Mallorca per la Llengua
posa a la disposició de tothom que ho
necessiti l'Oficina de Drets Lingins-
tics, per recollir totes les denúncies i
agressions pel fet d'usar la nostra
Ilengua. Podeu accedir a aquest servei
personalment, a l'adreça Carrer de la
Impremta, 1 pral 2a 07001 - Palma, o
mitjançant el telèfon 971-714857. Us
podem oferir assessorament juridic.

Dia 18 de maig tancarem el cicle
de xerrades realitzant una taula redo-
na amb representants d'entitats cultu-
rals i juvenils llucmajoreres. Volem
donar les gracies als convidats i al pú-
blic assistent d' aquestes jornades. Ai-
xí com a l'Ajuntament, al CIJ i als
germans Puigserver per l'equip de so.

Tomeu Gomila ens explica la tas-
ca de l'Escola de ball de Llis: Capo-
corb. Es tracta d'una escola de ball
peculiar, que t'introdueix dins el món
de la cultura tradicional: ritmes, ins-
truments i lletres d'una riquesa que
no s'esgota però que necessita reno-
var com la mateixa mar mediterrània.
D'aquesta renovació constant parla
Tomeu, de la quimera de di fondre i
ampliar aquesta cultura. Els alumnes
paguen 1000 pts, per tant, no es pagat
per aprendre i anar de festa. Les clas-
ses s'imparteixen al pati de l'escola
de Sant Bonaventura, pati promotor
cultural del poble. Dins el capitol de
mancances parlaren de la manca d'un
espai cobert per fer les classes quan fa
mal temps, i d'un escenari fixe a una
plaça del poble (així tan sols s'ha
d'endollar els altaveus per tocar i
s'agilita el procés de fer ballades).

Catalina Font ens conta la feina de
l'OCB a Llucmajor. Catalina parla de•
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LOCAL
Ia seva antiguitat i de la fidelitat dels
seus socis, tot i que el col.lectiu hauria
de continuar creixent. L'OCB co-
mençà impartint classes de català i
duent a terme activitats culturals i re-
cuperant festes com l'enterrament de
la sardina. També duu a terme lectu-
res poètiques o concerts al cafè Colon
amb la col.laboració del grup Espira-
foc. Parla amb satisfacció de l'exit
d'aquesta revista "Llucmajor de pinte
en ample" i de la seva independencia
política. Així també de l'edició d'al-
guns llibres. L'OCB considera impor-
tant no dependre de l'Ajuntament i re-
corda alguns episodis on alguns poli-
tics han rebutjat la seva presencia. En
l'episodi de mancances considera ne-
cessari canvis en la política local, que
siguin més oberts i promoguin millor
Ia gent del poble. Parlant de futur creu
que a Llucmajor hi ha gent, més gent
de la que sembla interessada en fer
coses, com pogut veure en agues-
tes xerrades, on s'ha parlat d'una
quinzena d'activitats diferents.

Maria Barceló parla de l'Associa-
ció Amics de la Música i la Banda de
Música Llucmajor. Comença fent una
breu història de la banda de Música i
de la seva importancia com a escola
de músics. La banda facilita l'apre-
nentatge de la música quasi grattirta-
ment, però ensenya només aquells
instruments que fan falta a la banda.
L'Associació Amics de la Música és
més recent i té una oferta més ample
però també manco económica, on es
pot estudiar cant, instruments de cor-
da, vent i percusió. Maria parla de la
problemàtica dels nous plans d'estudi
i de la reestructuració del Conservato-
ri. Els músics volen cursar estudis
mitjans i superiors a Llucmajor, fet
que requereix l'esforç d'adaptació de
les dues escoles de música, en projec-
te d'unificació. Així parla de la parti-
cipació dels músics en les festes lo-
cals com carnavals i san Antoni, i de
l' increment d'activitats per engrescar
els músics joves com la passada gim-
cana de Sta. Cecília. Al capítol de
mancances parlen de la manca d'es-
pai, de la necessitat d'insonoritzar al-
gunes sales per poder assajar alhora
grups diferents. I també d'una millor
organització dels concerts, tan interna
com els tràmits que realitza l'Ajunta-
ment, ja que la tasca recau damunt els
mateixos.

Rafe! Vicens parla de Rock. Exis-
teixen una quinzena de grups al nostre
terme. Cada grup s'arregla així com
pot. Es projecta una federació de
grups, per tenir unes línies d'actuació

per millorar la situació dels grups de
Rock. Remarca els actes conjunts
corn el passat homenatge a Tomeu
Cortès. S'hauria de millorar la realit-
zació del Llucmarock: millor difusió
arreu de l'illa de l'acte i eliminar pro-
blemes político-tècnics (aturades
d'electricitat i manca de combustible).
Així, els grups de rock són un col.lec-
tiu heterogeni, que abarca molta gent,
ja que a més dels quinze grups cal
afegir els seus seguidors que s'arre-
pleguen a les portasses i locals on to-
quen.

Maria de Gracia Juan parla com a
coordinadora de l'Associació Juvenil
Sant Bonaventura. Es tracta d'un es-
plai que forma part del GDEM. Fan
esplai cada dissabte on tenen una sei-
xantena d'al.lots al pati de l'escola de
Sant Bonaventura, hi poden participar
els nins de qualsevol escola. Les acti-
vitats que tenen més exit són les ex-
cursions i acampades. Feren un inter-
canvi amb el grup d'esplai dirigit per
Toni Vadell que va tenir molt d'exit.
Participen a les festes de la vila, corn

les beneïdes de Sant Antoni o les fes-
tes de S'Arraval.

Jaume Montreal representà a
LLAC. La tasca d'aquesta associació
és animar el poble a fer activitats, ofe-
rint-se a tots aquells que vulguin fer
coses. LLAC ha duit a terme la recu-
peració de les festes de Santa Catalina
i de Sant Antoni a S'Arraval així com
les festes d'estiu del mateix barri. Ai-
xi com també participam al Llucma-
jove amb la realització de tallers. Al
capitol de mancances trobam que fal-
ta una major comunicació entre els
distints col.lectius. També cal una mi-
nor gestió des de l'Ajuntament pel
que respecta a la difusió de les activi-
tats de les associacions, sovint pateix
d'un excés de protagonisme, de voler
posar el segell de l'Ajuntament enlloc
de difondre la gent del poble que fa la
feina. Les associacions sovint s'aca-
ben confonent amb grups d'amics per
manca de difusió, animant des d'aquí
a tothom a participar del món asso-
ciatiu llucmajorer. •
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Zapping
Miguel Cardei!

Jo vaig néixer decrèpit , i en el
sad,/ allà on s'engreixa el porc de la
tristesa... Ara mateix he començat a
llegir el nou ilibre del poeta Ilucmajo-
rer Sebastià Alzamora, que efectiva-
ment em sembla, com em deia ell ma-
teix fa unes hores, el mês ilucmajorer
dels seus llibres, pels escenaris, una
certa atmosfera que afecta també el
llenguatge...

El mestre Bartomeu Fiol, que l' hi
ha fet un epíleg que encara no he lle-
git, diu que no ha pogut evitar fer-ne
una lectura religiosa. Li he donat la
raó , tot evocant el poeta libanès Ado-
nis, que va dir que, de les religions, el
que en queda quan moren els déus, és
la poesia...i recordant que el tema ve-
ritable d'aquesta és la mateixa relació
o re-lligació essencial que dóna o cer-
a sentit al viure huma. Després d'una

primera i rapida ullada, em sembla
évident que, devora aquest motor di-
guem metafísic, hi hem de llegir, s'hi
llegeix, el tema amorós, o del desa-
mor, si voleu, en un sentit que, sal-
vant distancies astronòmiques de qua-
litat, estil, base ideológica, punt de
vista, etc., no em deixa de recordar
Ina mica un poema meu , Concessió a
l'horabaixa, publicat dins Magazine. I
a em perdonareu la presumpció. Amb

lot, segurament, el motor essencial del
I fibre és el dolor, una suma o multi-
plicació de dolors.
Pen) no en vull parlar mês sense ha-
ver-lo veritablement llegit, d'aquest
'fibre que, com la seva presentació a
Barcelona, a carrec d'autèntiques su-
perstars de les Iletres catalanes, Pere
Gimferrer i Carme Riera, sembla con-
firmar Alzamora a la punta de llança
de la literatura catalana d'un futur que
ja ha començat. El mallorquí de moda
a Barcelona, diu avui un diari...

El seu títol, per cert, és Mula mor-
ta, i no puc deixar d'anotar-ne la coin-
cidencia amb un dels fets que, agues-

ta primavera, m'han cridat mês l'aten-
ció del nivell mês subterrani, íntim i si
voleu poetic del paisatge llucmajorer,
especialment perquè em semblava un
so ja perdut per sempre: En diverses
ocasions, devers mitjanit, s'ha pogut
sentir clar, ancestral, essencialment
inhumà, el bram d'un ase.

El bram d'un ase que arriba d'al-
gun indret indefinit cap al nord, i mês
amb tota la parafernalia d'una nit vio-
lentament ventosa, és una veu ances-
tral, com un eco bíblic, un fantasma
d'una manera de viure en extinció o
una expressió feral i fonda d'una vida
que no entenem ni podem controlar
mês que superficialment. Té alguna
cosa de fantasmagòric, d'oracular.

Pens en un documental televisiu,
d'aquests naturalistes que en temps de
vacances estivals són tan bon fons per
les becades al sofa, en haver dinat,
L'ase que brama en la nit...

Però si havia de fer una serie
d'aquest tipus, dedicada a la fauna
llucmajorera, ep, en el sentit mês es-
tricte aims) de fauna, que de l'altre ja
en parlam sovint sovint, devora els
capítols dedicats a la sorda guerra de

les formigues, que les formigues ne-
gres i caparrudes de la meva infantesa
perden per golejada, a les exòtiques
cotorres que, com a les palmeres de
Barcelona, on han esdevingut menja
predilecta dels falcons, al Bosc de
Bellver o als jardins de Marivent, han
fet niu a les foranies de la vila, a les
cuques molles vermelloses que, de
nit, surten de les clavegueres per de-
vorar xisclets aferrats a l'asfalt, o a la
llegenda dels dragons exòtics i desco-
munals que hi ha qui diu que s'han
aclimatat a algun incert indret de la
marina, n'hi posaria un, carregat
d'una tendresa ben especial, dedicat
a les granotes que, com un miracle de
tossuda supervivencia contra tot pre-
sagi, canten o rauquen cada primave-
ra al safareixet que, amb els brolla-
dors secularment invalids, envolta
l'estàtua de l'Espigolera al jardinet
del convent.

* * *

Ben mirat, em podeu retreure que
són questions si no banals, anecdòti-
ques. Segurament, per() són detalls i
consideracions que em fan la vida
més agradable i plena de matisos. I
pot ser donin peu a reflexions de més
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volada. Per exemple, els amfibis han
esdevingut, pels biòlegs i ecòlegs, una
indicació dels problemes que afecten
el medi ambient planetari: efectiva-
ment, els problemes que, arreu del
món semblen amenaçar la super-
vivència de nombroses espècies i co-
munitats de granots i calàpets han es-
devingut un indicador de la cada ve-
gada més preocupant situació del me-
di ambient planetari.

Un entre tants, perquè d'indica-
dors i fenòmens preocupants en so-
bren. Per exemple la progressiva dis-
minució d'espermatozous de les eja-
culacions dels mascles d'amples zo-
nes del planeta (les més industrialit-
zades i modernes van primer) deixa
de semblar una bona font d'acudits
quan t'anuncien que, entre seixanta i
cent anys, si el ritme segueix així, una
part important dels mascles humans
seran estèrils.. .i que això, com el rit-
me creixent d'aparició de cancers de
testicles, ovaris i mames, es relaciona
directament amb l'ús industrial de
substancies químiques que funcionen
com estrègens...i que sumen els seus
efectes, de manera que la suma de
quantitats oficialment inòcues de va-
ries d'aquestes substancies, que són
moltes i omnipresents, dona un resul-
tat perillós o estrictament dramatic,
mortal.

Sembla, amb tot, que no passa res,
que les questions veritablement im-
portants són el resultat d'un o mil par-
tits de futbol, els dois insípids del
Gran Hermano o total la resta de fa-
mosos de la inanitat.

Ens apuntam gustosos o entusias-
mats a bombardejar Iraq o Sèrbia,
però toleram que Israel es passi pels
dallonses tota la legislació internacio-
nal, els drets humans i els acords de
l'ONU, per no parlar dels Estats
Units, on, per cert, ara ha sortit un II i-
bre que acusa l'ex-canceller i premi
Nobel de la pau Kissinguer i l'ex-pre-
sident Nixon, amb proves, del que tots
sabem que varen fer contra Allende i
els xilens, un llibre que demana que
sien acusats de delictes contra la hu-
manitat, però les coses del poder se-
gueixen com sempre i el carnisser de
Texas, Mister Bush, boicoteja qualse-
vol acord internacional per reduir les
emissions contaminants que provo-
quen més directament el canvi clima-
tic que no ha fet més que començar, o

ara vol reprendre les iniciatives de
guerra biològica.

Són coses que passen pel món
d'avui. Iles televisions les diuen poc,
o d'una altra manera, ja que al cap i a
Ia fi, qui paga mana, i qui mana pa-
ga...

* * *

Però no sempre basten els bom-
bardejos televisius per saturació per
donar a la realitat la forma desitjada. I
el fracas rotund del PP a les eleccions
basques n'és un cas clar, per molt que
encara ens demanem si l'objectiu de
la campanya eren realment els ciuta-
dans d'Euzkadi ... o els futurs elec-
tors de la resta de l'Estat, i sobretot de
l'Espanya essencial i espanyolista a
Ia manera de Franco.
La qüestió és que l'argument falaç
però repetit fins a l'excés que volia
igualar el nacionalisme, sobiranisme o
independentisme base amb el terroris-
me no ha quallat... al manco entre els
electors bascos. Una altra cosa és que
molts de ciutadans espanyols hagin
tornant a sentir el missatge de l'es-
panyolisme imperial i uniformista que
han sentit durant anys...enlloc d'una
mica de pedagogia de la democracia,
la pluralitat i els drets basics. Coses
que només s'expliquen si suposam
que es fan amb mala intenció, o sota
els efectes de l'estrés i el patiment
més que lògics que l'activitat enfolli-
da d'Eta provoca, o des d'una ig-
norancia que ja s'hauria, i es podria si
s'hagués volgut, d'haver superat. I no
mostra Aznar símptomes de voler
aprendre, al contrari.

Com, salvant totes les distancies,
passa per aquí, amb el búnker de l'ho-
teleria usant les formes que usa per
oposar-se a una eco-taxa que la majo-
ria vol...En una actitud que sembla no
voler entendre que els anys del fran-
quisme, el boom salvatge de la balea-
rització i el tot val ja han passat, fins i
tot, o sobretot, des del punt de vista de
mirar pel futur del negoci turístic.

Crec que té molt que veure amb
això que el PP, sense idees veritables
per fer oposició, intentant defensar-se
de les esquitxades del Cas Mapau,
mostri ara si i ara també el Ilautó fran-
quista.

Ara mateix, el nostre ex batle Oli-
ver surt als diaris criticant el projecte

de Llei de comerç... només en el punt
que assenyala l'obligació dels establi-
ments amb més de tres dependents
d'atendre en català els clients que així
ho demanin (que és una de les mesu-
res que a Hoes com Québec han de-
mostrat la seva efectivitat). Que ha-
gin de dur la batalla a aquest camp, el
de sembrar conflicte linguistic, i en-
frontar comunitats, diu molt poc en
favor seu, de la seva capacitat de fer
oposició, i del seu sentit de la respon-
sabilitat social i política.

* * *

Es lescuma lingüística de la pesta
franquista. Ho han intentat a Euzkadi,
i així els ha anat, però insisteixen.
Com insisteix el Milèsevic arenaler.
He vist a Tele Ilumma l'extensíssima
transmissió d'un 'rifting d'Asi a un
camp de futbol de ciutat, amb parri-
llada argentina ( d'on deu venir
aquesta afecció d'Asi a les parri 'lades
argentines? déu connectar amb alguna
cosa subconscient i peronista?), on,
davant alguns centenars de persones
que menjaven ben Iliurement aplega-
des, Nuestrolíder es queixava amar-
gament i amb microfonia de falta de
llibertats en un discurs que, com únic
tema, tenia la seva vella cançó de la
imposició catalanista.

Bé, també em va fer gracia el seu
comentan a les reaccions sobre aquell
diseurs del rei que deia que el castellà
no s'havia imposat mai (un discurs
que, amb tot el seu rebuf, també ens
ha recordat molt quin és el peix que es
ven al mercat politic). Sobretot
l'escàndol amb que va comentar les
declaracions de Maria Antònia Va-
dell, nacionalista i responsable de
Cultura al Consell de Mallorca , la
mano derecha de Munar, deia ell, de-
claracions segons les quals aquest dis-
curs va ser una manifestació d' ig-
norancia. Ai, marededéu, han dit ig-
norant al rei, s'esqueixava la camisa,
ell que va fer del dret dels politics
electes a apurar els marges de la l li-
bertat d'expressió l'argument per de-
fensar-se a un antic plet per calúm-
nies. Deu ser que a vegades convé
oblidar que el veritable termòmetre de
Ia democracia passa per la possibilitat
de criticar qualsevol institució o per-
sonatge...i que la Monarquia ja ha dei-
xat de ser-ho per la gracia de Déu.

* * *
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)
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C/. Born, 29- Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

Ho deixarem anar, perquè tot això
em torna fer pensar en la responsabi-
litat que ténen els mitjans de comuni-
caciò pel fet de ser-ho. Un tema que la
te e local interpreta a la practica d'una
manera ben curiosa...discriminant cla-
rament en funció de la ideologia im-
plicada o publicitada allò que ha de
sortir en antena i allò que ha de ser si-
lenciat.

Mirar la tele-Iummaior es com un
viatge pel túnel del temps al Llucma-
jo- més localista i restringit, quan no
ms clarament analfabet, caciquil i
franquista. Vull dir que està beníssim
dcnar el recital poetic del pont de les
se: boques o com es digui... però li-
mitar-se a aim), suposar que la realitat
de la vila es aquesta i no inclou , par-
lant de literatura, Alzamora o Beza-
res, dona un resultat putrefacte i de-
formador, perpetuador dels pitjors vi-
cis de la nostra societat...que pot ser
es del que es tracta.

En fi. A l'abocador d'enderrocs de
Scn Garcies, el vent que ha fet aquest
Maig primaveral i desbaratat, feia vo-
lai una legió de fantasmes envoltats
de pols, un esbart de papers i plastics
que quedaran enganxats aquí o alla i
probablement no seran reciclats...
com no ho seran les deixalles que va
recollir pel veil camí de Ciutat una
brigada autonòmica, i alla quedaren,
set manes i setmanes, dins unes bosses
de color de carabassa amb insignia
au :onòmica que el temps ha començat
a deteriorar, de manera que regurgiten
Ia seva carrega de brutor.

Vos fixareu, per cert, al reportatge
que, aquesta revista va dedicar el mes
passat a l'abocador que la majoria
de Is treballadors que sortíen a les fo-
tos eren de raça negra? Ho escric per-
que amb la presencia de ciutadans
d'origen magribí, de moros que els
de m, he començat a detectar a la vila
co . nentaris racistes ( també actituds
obèrtes, cordials i senzillament res-
pectuoses, normals). I la qüestió se-
gueix essent com els podem voler
perquè ens triïn els ferns amb les
nns però no trobar-los al súper, el
bar o a la berbena.

* * *

Deixau-me acabar amb una altra
proposta de televisió lírica aquest zap-
ping que començava amb documen-
tat; imaginaris, seguia amb telesèries
de situació, d'aquelles on els mateixos

personatges fan una dia i altre les ma-
teixes gracies amb rialles enllaunades
de fons i no podia evitar comprovar
com hi ha televisions que semblen el
túnel del temps de la Mallorca més
retrògrada.

L'escenari seria Son Garcies, ara
que en parlàvem. I el tema, com es
possible no incomplir una hei i, al
mateix temps, que no s'aconseguei-
xin les intencions o finalitats d'aques-
ta. Fa una dotzena llarga d'anys, quan
tot just començava aquell decebedor
regnat de Joan Monsen-at a la batlia i
Tomas Gardas com a gran visir,
l'ajuntament va aprovar en sessió
plenaria el requisit per permetre l'ex-
plotació com a pedrera de Son Gar-

cies. Una de les condicions era que es
sembràs una barrera vegetal que se-
paràs visualment l'explotació de la
carretera. I, certament, l'empresa va
complir... a la seva manera. Primer va
fer els clots. Després, mesos i mesos,
degueren esperar Pestació propícia
per sembrar una única fila de pino-
tells ínfims que varen romandre alla,
abandonats a la seva sort, a un terrer
gens propici, als caragolins, la seque-
rai tot plegat. Els supervivents
segueixen alla, fent no sé si taringa
esportellada o barrera, i separant vi-
sualment l'explotació i el camí tant
com podeu comprovar. Així s'escriu
Ia història, inclosa la del dret. Una
monada. •
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Ho diu
61 diari 

Un maig ardent
M. Gardas

Abans, quan el maig era el mes de Maria, tot eren
cançons dolcenques i flors i violes. Ara, quan les coses han
canviat, el poeta Alzamora presenta un llibre amb un títol
tan dur i poc refinat com Mula morta i algun Ilucmajorer es
veu implicat en un afer amb tretes de pistola enmig de la
plaça d'Algaida. Deuen ser les calors estivals avançades
que duen el seny de les persones alçurat.

Fins i tot en ple mes de maig, n'hi ha que han celebrat
l'abril en forma de feria a devora Son Trillo, que tothom
sap que és el cementiri de Ciutat. Tots els diaris han infor-
mat que l'Ajuntament de la vila, per por de no fer curt, Ili
ha plantat caseta. Com que els ànims anaven remoguts,
partidaris i detractors de la feria n'han dites de grosses, i
fins i tot ASI ha publicat anuncis de diari dins el seu to ha-
bitual.

El DM de 25 de maig ens informa que s'ha editat una
història de la vila en còmic per encarrec de l'Ajuntament.
El text ha estat revisat per l'historiador Font i els dibuixos
són d' Alex Fito i Torres Linhart; el guió l'ha fet Humbert
Colom, que des que va entrar el Govern del progrés fa fei-
nes per l'Ajuntament de Llucmajor amb el pretext dels 700
anys que se celebraren l'any 2000 però que encara coegen.
Es veu que en el seu cas no val el refrany que han agafat
com a títol de la història en còmic: Festes passades, coques
menjades.

El Mundo té el professor de Dret Sebastià Urbina com
a articulista de fons. Els seus articles sobre aspectes diver-
sos del pensament, amb derivacions cap a la política. A
l'article "Lo que nos jugamos: civilización o barbarie" (19
de maig) alerta dels perills d'ofegar els individus en nom de
la comunitat, i conclou: "el dinero, el consumismo y el éxi-
to tienden a sustituir al estudio, la reflexión y el comporta-
miento ético (...) No crean que soy pesimista. Sólo mode-
radamente". •

C/. MARINA, 104- TEL. 66 05 21

EXPOSICID I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR
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Xerrades

Fent voltes per Ses Rondes
Un que escoltava.-

- Com acabarà això de ses Rondes?
- Ah! Això és molt mal de dir, o d'endevinar, perquè hi

la tants de problemes i interessos p'enmig que no resulta
g aire facil saber com acabarà.

- Jo crec que el que s'hauria de fer primer de tot és aturar
la gran quantitat de vehicles que hi passen, que van a tota,
sense semàfors que els aturin per deixar travessar els que van
a peu.

- Aquests es diuen vianants.
- Bé, és igual, però pens que si un té bona la vista, té pa-

ciència i no es distreu, crec que no hi ha problemes per pas-
sar d'una banda de carretera a l'altra.

- Tu ho has dit: la carretera, perquè una via tan comercial
com la Ronda Migjorn en què passa tanta gent, no pot ser
t na carretera.

- Tens raó, perquè la majoria dels vehicles que circulen
rto s'aturen als centres comercials, perquè van cap a Cam-
pos, Palma o a s'Arenal.

- Diuen que el nou projecte és fer un desdoblament de la
carretera a fi que els cotxes passin fora de les Rondes i no-

més entrin els que en tenguin necessitat.
- Això pot ser molt maco però crec que resultarà una re-

forma molt cara i Ilarga.
- També diuen que a curt termini posaran semàfors per

tal que els cotxes s'aturin més i deixin travessar els vianants
amb més tranquil.litat i menys perill.

- Jo no ho veig tan clar, perquè si actualment els cotxes
passen aviat i no hi ha embossos, amb els semàfors s'ar-
marà cada concentració de vehicles que farà por...

- Sí, serà pitjor el remei que la malaltia...
- Ben cert, perquè la carretera de s'Arenal, quan un cot-

xe va més lent que els altres, s'arma cada filera que fa por...
- Bé, això és perquè la carretera es torta i no es poden fer

avançaments.
- També diuen que l'han eixamplar per donar més flui-

desa al trànsit.
- Sí, però tot són projectes i no realitats, mentrestant de

cada dia hi ha més cotxes que circulen.
- A més, les autoritats competents diuen que no tenen els

milions necessaris per fer aquestes reformes de carreteres,
perquè Madrid no ens els vol donar.

- Perquè diuen que vol fer autopistes...
- La punyetera política...!
- Sí, i mentrestant tenim unes Rondes cada dia més pro-

blemàtiques, amb unes voreres espenyades, on per caminar
s'han d'alçar molt els peus, si no vols pegar un esclat i rom-
pre't l'ansa del coll.

- Bé, però en aquests casos crec que l'Ajuntament deu
respondre amb una indemnització...

- Jo no ho sé...!
- Sí, home, perquè així i tot li resulta més barat que ado-

bar les voreres... •

77 la C aixa
Plaça d'Espanya, 45-46
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TO

De noms i de llocs (LXXXV) 
Sa Caseta - Tolleric

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

L'entrevista del mes de juny co-

Sa caseta antigament es deia Es Rafal de s'Orfe

rrespon a la finca denominada Sa Ca-
seta - Toilerie la propietària de la
qual és Francisca Taberner i Coll.

Cal dir que per fer la recopilació
dels topònims ens han ajudat Francis-
ca Taberner i Coll i el seu home Joan
Ferretjans i Garcias als quals volem

donar les gràcies.
Que ens podríeu dir de Sa Case-

ta - Toilerie?
Sa Caseta es troba situada entre el

canif de Llucamet i el canif de sa To-
rre. Sabem que antigament es deia Es
Rafal de s'Orfe, possiblement la fin-
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Bassa a l'interior de la barraca

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74
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N
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de ses 
Figueres

sa Cama

es Camp•
des	 Sebel.lins

ca va sortir de S'Allapassa. Abans
arribava a la mar, actualment arriba a
Ia carretera des Cap Blanc. El camí
de Toilerie passa per dins la finca. Cal
destacar una torre de defensa que for-
ma part de les cases que ara es refor-
men.

Quins topònims trobam a Sa
Caseta?

Entrant pel camí de sa Torre hi ha:
Sa Vorera de sa Torre. Sa Tanca

des Xot. Ses Pastores. Cas garriguer.
Encara s'hi pot veure el rotlo d'una
sitja petita on es feia carbonissa. Es
Claper Rodó. Es Figueral. Sa Quinta-
na. Hi ha dues basses. Es Camp d'en
Jeroni. S'hi fan jeremies (herbes que
diuen que van bé per curar les hemo-
rroides o morenes). Dins aquest camp
hi ha un tancat sembrat de figueres de
moro i un claper. Es Sementer dets
Ametlers Joves. Férem els clots dels
ametlers amb un compresor, d'això fa
devers 38 anys. Hi havia tres homes
que hi feien feina. Romanien a la fin-

ca i una vegada a la setmana baixaven
a Llucmajor. Ses Deu. Sa Tanca de sa
Vinya. Encara que tota la finca és call
vermell, terra bona; la millor és la
d'aquesta tanca. Es Pinar amb dues
rotes. Es Carreró de sa Caseta separa
Es Pinar de Ses Rotes Noves. Ses Ro-
tes Noves amb una rota i un forn de

calç. Es Talaiot.v. L'anomenen així
perquè encara hi ha restes d'aquestes
construccions. Sa Tanca de s'Era. Es
Sementer de Darrera ses Cases, amb
conradís. Es Molí. Es Camp des Se-
bel, lins. Es Sementer de ses Figueres.

Moltes gràcies i fins el mes que
ve. •

PERRUQUERIA

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

1.- Sebastiana (a. Biela). Es va fer
monja de la Caritat.

2.- Antònia Jaume (a. Meijer). De la
rellotgeria alemanya. Germana d'Anto-
ni, Bartomeu i Joan Jaume.

3.- Sor Margalida de la Immaculada
(Porrerenca).

4.- La mare Superiora.
5.- Margalida Serra (Passa). Dona

d'en Bartomeu (Piculf) i mare d'en Da-
mia i d'en Pedro.

6.- Catalina Font. Germana d'en
Miguel Font es canador. Actualment és
monja de la caritat a Sisante (Cuenca).

7.- Maria Salva (a. Reviu). Cosina
d'en Pep Caste11 (a. en Pep des telè-

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La foto d'aquest mes és de devers
l'any 1945, al Convent de les Monges
de la Caritat. Aleshores, les al.lotes de
la fotografia participaven a unes "Con-
vivències" que duraven tres dies, durant
els quals pernoctaven en el mateix Con-
vent. Les convivències donaren bons
fruits, ja que, més tard, tres de les assis-
tents es feren monges de la Caritat. Ac-
tualment una d'elles, na Teresa Vanrell
viu al Convent de les Germanes de la
Caritat de Llucmajor, al carrer de Sant
Joan.

fons).
8.- Margalida Carbonell (a. Carbo-

nada). Mare d'Antoni i Joana Amen-
gual Carbonell.

9.- Isabel Tomas (a. Perdiu). Ger-
mana de Josep Tomas (a. Capita per-
diu).

10.- Pare Ramon Cifre. El capella
concilian. Era el conferenciant.

11.- Magdalena Mairata. Filla d'en
Mairata, propietari de la darrera fabrica
d'electricitat del poble. Estava situada a
la Ronda Nort, (actual Ronda d'Antoni
Ramis).

12.- Teresa Vanrell. Monja de la
Caritat que viu al Convent de Llucma-

jor.
13.- Sor Aineta. Mestra de "labo-

res".
14.- Maria Bonnín. Dona de Jaume

Bonnín.
15.- Magdalena (a. de Sa Teulera

del carrer Convent). Casada amb Joan
Salva.

16.-Llucia Mora Barceló. Dona de
Jaume Salva, i mare d'en Miguel i na
Margalida Salva Mora.

17.- Isabel Martín Frías. Germana
de Joan Martin (mercader) i d'Antoni
Martín.

NOTA: volem agraïr a tots aquells
que ens han ajudat aportam informaciú
sobre el que va passar en aquell temps,
I de manera especial a Llucia Mora Bar-
celó que ens ha proporcionat molta in-
formació al respecte.

Al mateix temps, vos agrairfem que
si creis que hi ha alguna equivocació
ens ho comunicassiu al núm. 971 660
190 per poder-la rectificar. •
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Francesc Vidal i Francisca Tomas, propietaris de les DestiLleries Vidal

Francisca Tomas i els seus fills Francesc i Bernat. Acabaven de rebre una placa
commemorativa de la Conselleria de Comm. i lndtistria i una estatua

del rei faune III de l'Ajuntament de Llucmajor

ENTREVISTA

'\Gerit de
/la vila

Les Destil.leries Vidal Catany,
mig segle de tradició

Catalina Font
Colonia Juliú

Les destil.leries F. Vidal Catany
han fet 50 anys. Han celebrat
aquestes noces d'or amb un dinar
multitudinari (devers nou-centes
persones) on els propietaris, Fran-
cisca Tomàs Salom i el seu fill,
Francesc Vidal Tomàs, es veren en-
voltats de familiars, amics i clients.
No hi fatal la plana política, en-
capçalada pel Conseller d'Indús-
tria, Sr. Pere Sampol, el Conseller
de Presidència, Sr. Antoni Garcies,
el batle de Llucmajor, Sr. Line
Tomàs, acompanyat de la majoria
de regidors. El carrer de Sant
Francesc es vestí de festa i malgrat
el vent, el passat dissabte dia 19 de
maig, tots els convidats gaudiren
d'una exceLlent paella seguida
d'ensaïmada i gelat i per arrodonir
aquesta celebració, horn pogué dis-
frutar d'una sobretaula, ben Ilarga,
amb les actuacions del grup "Espi-
rafoc" i amb les havaneres dels
"Arpellots Havaneres Band", de
Sant Jordi.

llarg del temps. Per això, na Fran-
cisca Tomirs i el seu fill, en Fran-
cesc Vidal, ens han contestat agues-
tes preguntes i, a més a més, des-
prés de Pentrevista, ens han obse-
quiat amb una camiseta molt origi-
nal i amb una copeta d'herbes dui-
ces. Molts d'anys!

- Qui va posar en marxa el ne-
goci?

- Va ser el meu sogre, Francesc
Vidal Clar, l'any 50, però es va morir
el mateix any. El seu fill tenia 19 anys
i ja feia feina amb ell. L'any 1952 ens
casàrem i ja feia tres anys que el meu
home repartia a les totes.

- Com i on era el primer local?
- Era una planta baixa, al carrer de

Bisbe Taixaquet, 108, on hi havia ha-
gut el "París Alegre", una sala de ball.
En aquest local hi omplíem sis o set
ban-ales cada dia i per distribuir-los, el
meu home anava a fer els encàrrecs
amb una bicicleta que duia un motoret
incorporat, i havia de remar a les cos-
tes. Més tard Ito enviàvem a través de
l'agència.

"Llucmajor de Pinte en Ample"
ha volgut conèixer els inicis
d'aquesta empresa, dedicada a la
fabricació de licors des de fa 50
anys així com el seu recorregut al
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Francesc Vidal amb la seva dona
Margalida Rubi i els seus fills

Francesc i Jaume

Ben aviat passarem al carrer de Sa
Bandera, 42. Hi teníem dos empleats i
n'arribarem a tenir set. Llavors fèiem
molta feina, comprarem una camio-
neta però moltes vegades s'espenyava
pel camí. Quan arribaren els anys 60
ja teníem un camió gros i qualque dia
feia dos viatges, sobretot a s'Arenal,
era l'època del "boom" turístic. Mol-
tes vegades ens cridaven a les 10 del
vespre perquè necessitaven més gè-
nere i havíem de tornar partir.

- Quins licors fabricàveu?
- Herbes, rom, rom dolç, canya...

era el que ens demanaven; també
feiem palo, sempre n'hem fet (abans
el palo Vidal, ara el palo Ripoll). Amb
l'arribada del turisme començarem a
fabricar vodka i conyac, cremes,
"apricot", licor de banana, de coco,
de cafè... Aix() va ser una moda que
va passar i ara només s'empra per fer
sangria.

- A qui distribuíeu els vostres
productes?

- A tot Mallorca. Des del principi
teníem un di stribufdor a Sóller i li en-
viàvem el gènere amb el tren; també
anal/ern a Pollença, Alcúdia, Campos,
Santanyí, Ses Salines... Teníem una
série de botiguetes i de tot això no
queda res. A Llucmajor hi havia qua-
ranta botigues i ha acabat en no res. A
s 'Arenal, tots els "souvenirs" venien
botelles i de vegades ens demanaven
etiquetes de tres colors, tot i que el
c3nyac era el mateix, ells marcaven
les categories pel seu compte. Llavors
els clients eren com a de família, molt
fidels, per una pesseta no canviaven
per res i ara no és així, la gent per un
duro volta no importa cap a on.

- I com va ser l'evolució per
arribar a l'empresa actual?

- Abans d'instal.lar-nos on som
ara, hi va haver uns anys que ens
agruparem les Destil.leries de Lluc-
major per crear DERESA (destil.le-
ries reunides), eren els anys 70. Tots
ens pensàvem que ens aniria millor
així perquè tots anàvem als mateixos
clients, i funcionaven set furgonetes,
set representants... Al principi va anar
bé pet-6 devers els anys 80 hi hagué
una crisi econòmica forta i Deresa es
va desfer i ho agafàrem nosaltres;
també s'ha de dir que nosaltres fèiem
més gènere tots sols que els altres
junts. En Toni Ripoll va arribar a un
azord amb nosaltres perquè pogués-
s m fer el palo Ripoll, i la resta ho tor-
naren muntar a ca seva o s'ajuntaren



ACTIVITATS

I N FANTI LS

"ESTIU 2001"

Durant els mesos de iuiioi i
agost farem activitats per a
nins/nines que tenguin entre
3 i S anys. (Jocs, psicomotricitat,
manualitats, contes, canons,...)

LLOC: GIMNAS A PUNT (Llucmajor)
HORARI: de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores.

INSCRIPCIONS: fins dia 23 de juny en el
Gimmis A Punt. (Places limitades).

INFORMACIO: 971-121081

Vos hi esperam!!

ENTREVISTA

Prop de nou-centes persones ompliren bona part del carrer
	

Al dinar nuitiludinari hi acudiren familiars,
de Sant Francesc
	 clients i amies

amb els de LIMSA.
- Quines característiques té la

fabrica actual?
- Es al carrer de Sant Francesc,

s/n, on abans hi havia una fabrica
d'ametlles; la comprarem a una sub-
hasta a Reus. Es un espai molt més
gran on hi cap tota la maquinaria
adaptada al temps actual: hi ha tres
mescladores, dues que poden ver 800
li una 250, dues tapadores i dues om-
plidores.

Abans ho fèiem tot a la mala. El
sucre es preparava dins una brullola i
el remenàvem amb un garrot (el palo
encara es fa així) però la resta, la ma-
quinaria ho fa tot: mescla, enllesteix
1.500 botelles l'hora, posa les etique-
tes i el tap. La botella tradicional de
palo Ripoll duu set etiquetes i en
aquest cas es posen manualment, per-
què no hi ha maquilla que ho faci. Ac-
tualment tenim I l empleats.

- (»iris licors heu introduit en
aquesta darrera etapa?

- El licor d'ametlla, el Vidal I (Vi-
dalú), que és crema de coco per fer
combinats, el Xarop d'en Gori i licors
de fruites: de móra, pera, avellana, ki-
wi... Ara miram de fer un licor de Ili-
mona. També feim, per descomptat,
palo i herbes, que és el més típic.

- Com veis el futur de les des-
til.leries Vidal Catany de cara ais
propers 50 anys?

- Això sempre s'ha de veure amb
optimisme. Ara no és un moment de
crisi i ens obrim a Europa, sobretot a
Alemanya tenim molta acceptació i a
Ia fabrica vénen molts d'alemanys a
cercar herbes, guiats per un llibre.
També enviam gènere a l'espai Ma-
llorca de Barcelona.

Ara l'Institut Balear de disseny
ens ha fet una maqueta nova per a les
botelles d'herbes, l'estrenarem per les
Fires.

- En tant de temps, deveu recor-

dar moites anècdotes...
- Sempre n'hi ha; una vegada vaig

posar colònia als al.lots i llavors vaig
fer conyac i no l'haguérem de tirar

tot. El tudarem. De vegades, quan en-
sumàvem i tastavem el licor també
quedàvem marejats. •



1R LLERES

REPARACIONES EN GENERAL DE AUTOMÓVILES, MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, CORTACESPED, ETC...

TALLER AUTORIZADO
PEDRO NOGUERAe 	 ENSEÑAT

lava westeir

Calle Ripoll, 30 - Tel. y Fax: 971 66 22 13 - 07620 Llucmajor (Mallorca)

ASSEGUt
Agência Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)

ANCES

o
ZURICH

a Marina, 104 • Tel.: 97 66 05 21 (Llucmajor)

CULTURA

Testimonis documentals de la nostra història (XXXIX)

Hidrofõbia 1815 i 1835
Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

La pagesia Ilucmajorera sofrí ca-
lamitats humanes especialment re-
marcables al primer quart del segle
XIX, com les terribles epidèmies de
pesta, pigota, paludisme i còlera mor-
bo asiàtic. Les torres defensives i les
barraques de les guardes de mar ja no
servien més que per a defensar-se de
Ia propagació d'aquestes malalties,
però impedien que els mariners afec-
tacts, procedents de flocs de contagi
arribassin al nostre litoral.

Altra cosa ben distinta, però al
mateix temps horrorosa, va esser la
malaltia de la ràbia furiosa dels cans,
coneguda amb el nom d'hidrofòbia
que es patí a la Marina durant vint
anys, des del 1815 al 1835. Un ma-
nescal, Vicente Alfonso, gestionà

l'Ajuntament els casos més greus
i es nomenaren fins a 17 pagesos be-
nestants com a zeladors per posar re-
mei a la situació.

La Junta de Sanitat de la Casa de
Ia Vila s'ocupà d'altres casos com els
dc la possessió de sa Torre. Miguel
Jaume fou mossegat per un ca rabiós i
quedà amb observació a la seva casa i
hi seguia les prescripcions dels met-
ges facultatius Rafel Barceló i Pere
Joan Capellà.

El año 1815 empezó en nuestra
Marina con el mal presagio de un pe-
rro afectado de rabia y precisamente
en su encrucijada el predio de Sa To-
rre: Un perro que teniendo las señales
mis evidentes de hidrofobia atacó a

un rebaño y en breve tiempo fueron
víctimas de su furor 26 reses entre
corderos y ovejas, además de otras
veinte heridas.

Cundió el pánico ya que la prime-
ra notícia provenía del Capitán Gene-
ral cuyo decreto entregó Juan Catany
alcalde saliente al entrante Juan Clar.
Se efectuaron las pertinentes averi-
guaciones entre los dueños de La Lla-
passa, La Torre y arrendador de Son
Verí quienes comunicaron la muerte
de dos perros sospechosos. El pregón
ordenaba atar todos los cánidos o
mantenerlos vigilados en todas sus re-
acciones y dando cuenta al Ayunta-
miento, bajo pena de 3 libras.

Y para la observancia de la pro-
clama de la autoridad superior en ma-
teria de salud pública del 14 de febre-
ro de aquel año decidieron asegurarse
del número y eficiencia de los celado-
res y acordaron nombrar lo más re-
presentativo del agro local: para vee-
dor Vicente Alfonso albéitar y para
celadores a Jaime Cardell de Biniferri,
Miguel Calafat de Son Cardell, Juan
Garau de Son Dalabau, Jaime Portell
de Cugulutx, Damián Salvd de la Lla-
passeta, Juan Jaume de Son Vidal, Pe-
dro Antonio Tomás de Calapí, Juan
Catany de Garonda, Julián Salvd de
Vernissa, Antonio Jaume de Son Se-
guí, Antonio Catany del Rafal, Anto-
nio Fullana de Son Fullana, Bernardo
Carbonell de Son Verd, Miguel Ga-
rau, Guillermo Salvá Bernadí, Gabriel
Tomás y Agustín Salvá asegurando
que en cada uno de los nombrados re-
side la aptitud para dicha vigilancia.

También en La Torre, 20 años
más tarde, otro perro mordió a un
campesino y a sendos canes. El afec-
tado se presentó al alcalde y manifes-
tó lo ocurrido, con lo que se tomaron
las acciones más eficaes y rápidas, se-
gún se puede deducir de lo actuado y
de lo ordenado por la Junta de Sani-
dad local:

12 oct. 1835. Reunidos los vocales
que componen esta Junta de Sanidad
en esta Casa Consistorial tomó la pa-
labra el Magnífico Baile Real dicien-
do que habiendosele presentado el dia
de hoy Miguel Jaume y haberle mani-
festado dos mordeduras de un perro, a
su parecer rabioso que se le apareció
en el predio llamado la Torre y que
este mismo perro a más de haberle
mordido a 61, mordió a dos perros del
mismo predio, los que quedan ence-
rrados y custodiados en dicho predio
y el que parecia rabioso muerto; en su
consecuencia esta Junta ha acordado
que el sobredicho Miguel Jaume que-
de en observación en su casa al cuida-
do de D. Rafael Barceló y D. Pedro
Juan Capellá facultativos y den estos
parte diariamente de las novedades
que pueden ocurrir de dichas morde-
duras, que se mande matar a los dos
perros mordidos; que se haga pregón
público para que toda especie de perro
esté seguro y custodiado en su res-
pectiva casa que de lo contrario los
que se encuentren serán muertos y úl-
timamente que se dé cuenta a la Junta
Superior de esta Provincia.

AMLL, LA-14, i LA-17, 19 r-g •



FRANCO MÕJER
INSTAL.LACIONSELLCTRIQUES

Instal.lador autoritzat per la D.G.I. I
Instal.lacions i reparacions Elèctriques
CO 11•Iuminació

tot Aire condicionat

(0 Energia Solar

Porters automatics

t4 Reformes

• Antenes

CO Megafonia
• Telefonia

Unies B.T.

• Manteniment

C/. Ramon Llull n2 33 - Llucmajor 07620
Tel.: 971 660 918 - Fax: 971 660 281

Mòbil: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.

CULTURA

Cuina
Tradicional 

Antònia M. Bonet

"Xina, cel i terra" és el títol de l'exposició que ara es
presenta a la "Fundació La Caixa" de Palma i que recoman
que visiteu. Formes exquisides de policromia espectacular
provinents de Xina, abraçant un període extensíssitn, del
Neolític a la darrera Dinastia, ens mostra el refinament i
l'expressivitat que és capaç de generar un poble.

Aquesta visita és l'aperitiu perfecte per atacar un plat
senzill i complet que reuneix verdures i llegums, aglutinats
per ous i especialment indicat per aquests dies calorosos
que s'acosten.

Si a l'hivern preferim plats contundents, calents i re-
comfortants, a les époques de temperatures elevades prefe-
rim plats que es mengen freds, com el pastís de truites o les
truites farcides.

Pastis de truites

Es composa de tres truites d'igual diàmetre, apilades i
recobertes de maonesa.

La primera, que col.locarem al fons del plat, es prepara
amb 1/2 quilo de patates tallades finament i cuites amb
una ceba igualment tallada dins abundant oli d'oliva. Quan
siguin cuites les juntarem amb cinc ous amb la sal ne-
cessària i farem la truita.

La segona es prepara fregint a foc suau i amb la paella
tapada, un manat de porros trinxats i 250 grams de pèsols
desgranats. Es qualla amb quatre ous.

La tercera truita es composa de 300 grams de mongetes
blanques bullides i quatre ous batuts. Les mongetes s'han
de daurar Ileugerament dins la paella amb oli d'oliva,
abands d'unir-les als ous.

Per acabar, es recobreixen de maonesa les tres truites
que, una damunt l'altra, esperen dins el plat.

Truita farcida de gambes

A una beixamel espessa es mesclen coes de gambes
pelades i saltejades.

Les proporcions adequades per a aquesta beixamel són
de tres cullerades de farina per 1/4 de Ilitre de llet, uns 20
grams de mantega i sal i pebrebò segons el gust de cadas-
cú.

Per a la segona operació s'ha d'escalfar dins una paella
una cullerada d' oh, abocar-hi dos ous batuts i amb un mo-
viment circular, fer que s'escampi per tota la superfícia.
S'embolica amb la primíssima truita una porció de la bei-
xamel preparada i guarnirem amb la salsa de tomMiga molt
espessa.

Truita farcida de pollastre

Es prepara com en la recepta anterior, substituint les
gambes per petits daus de pollastre rostit o bullit. •

ELRLLINER
cafe—rearre

TERTRE 	 RECRERTIU- LLUCMAJOR

DIVENDRES 8 JUNY 22h
Carlos Garrido
preset@

LA GUITARRA PLATÓNICA
DIVENDRES 15 JUNY 22h

I

LI	 IT
venda anticipada:
Sa Llibreria, C/ font, 15
reserves:
teatre Recreatiu
tel. 971 120 984
recreativarnallorcaweb.net
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SOCIETAT

Sa penya
des falcó

cessiten les persones disminuïts psíquics i físics -que po-
dran assistir a la guarderia de dia- amb l'alegria de viure i
les ganes de sarau que tenen aquells que es troben 1)6.

***

Després de la presentació anticipada de la dimissió del
resident del C.D. Espanya per donar temps a aquells que

vulguin presentar una candidatura i ho puguin fer sense
resses, al "monet futbolístic" local s'està parlant d'una

movació total o quasi total d'aquells que durant molts
d'anys han duit la tasca de la direcció del Club en espera
que hi entri saba nova amb noves idees sense el desgast que
sempre duu haver de prendre decissions a vegades no com-
Fartides per tots. Davant aquest estat de coses, el aficionats
fin tota classe de manifestacions: uns pensen que s'acon-
seguirà convèncer el passat president perquè es torni a pre-
sentar amb una nova junta, altres diuen que uns quants re-
g idors de l'equip de Govern Llucmajorer, aficionats al fut-
t ol, volien formar part d'una candidatura la qual tendria el
suport del PP. Afortunadament pareix que han desistit.

Aquesta ofensiva que hi ha per part dels partits de con-
Lolar grups, associacions, societats... posant-hi homes dels
seus o homes de palla, només crea divisions dins els grups.

El futbol llucmajorer necessita de tots els aficionats,
sigui quina sigui la seva ideologia política i si l'Ajuntament
I- i fica massa el nas farà un trist favor a l'equip del poble.

***

Després de la inauguració del local de la tercera edat del
cantó del carrer de la Font, l'afluència de socis ha estat
molt grossa. Ja n'hi ha uns 800 d'apuntats, a pesar que se-
bons manifestaren el president i les presidentes dels dife-
rents clubs locals, les dependències no són suficientment
gans per fer-hi certs tipus d'activitats, i que pareix esser
que no serà un local pels del poble, o pels del terme muni-
cipal sinó que serà comarcal i s'hi podran apuntar tots els
(leis pobles dels voltants perquè puguin gaudir durant el dia
de les atencions necessàries, com és ara certs serveis sani-
taris, menjadors, perruqueria...

El local, que depèn de l'Institut Balear de Serveis So-
cials tendrit un Director i uns empleats pagats pel Govern i
hi hauiii una junta directiva elegida pels socis.

Segons pareix esser, no serà simplement un altre club
per a les persones majors, sinó un servei diferent, a pesar
que ningú té clar quin serà aquest, ja que és difícil entendre
com es podrà compaginar la tranquil.litat i sossec que ne-

A la revista del passat mes de març informàrem que
l'Equip de Govern va gastar 1.990.000 pta per a la con-
tractació de la "Col.laboració 700 anys". Tasca que fou
adjudicada a PROMOCIONES ARABESCO 2000 S.L.

També es va contractar PROMOCIONES ARABESCO
2000 S.L. per 1.995.000 pta per a la "Gestió administrati-
va quota urbanització Sa Torre".

Segons la informació mercantil que hem pogut aconse-
guir, el President i Conseller Delegat de l'empresa és el Sr.
Emilio Alonso Sarmiento, i el Sr. Eduardo Velliure Ro-
ca n'és el Conseller. No és aim') mesclar ous amb cara-
gols?

Sembla que el Sr. Velliure serveix per tot, ja que a més
de formar part del consell d'administració de l'esmentada
empresa, ha cobrat (amb el seu nom i llinatges):

• 835.673 pta i 471.999 pta per realitzar un "estudi de
viabilitat del claustre de Sant Bonaventura".

• 696.000 pta per l' assistència tècnica a la Fundació
Convent de Sant Bonaventura.

***

Si durant el 700 Aniversari els gastaven a "xorros", ac-
tualment el goteig és constant.

El passat mes de maig donà "a dit" i d'acord amb la Ilei,
1.950.000 pta per a la contractació "Servicio de estudio
previo a la aproximación a la situación y problemática de
Ia juventud en el término de Llucmajor" a SOCIOPOLÍTI-
CA Y MERCADOTECNIA SOCIEDAD CIVIL S.C.

Tradiat a Ilenguatge planer, això és un punt o oficina
d'informació juvenil que s'ha obert a S' Arenal. Què hi deu
haver qualque conegut a l'administració de l'empresa ele-
gida?

***

125.626 pta és la quantitat que s'ha donat a D. Ezequiel
Ramos Riesco ("suposadament" regidor de turisme de
l'Ajuntament) per VISITA OFICINAS TURISMO.

El Sr. Batle va informar (al ple) que havia visitat dife-
rents oficines de Turisme d'Andalusia. No ens podrem
queixar que no faci res, al manco s'informa de què fan els
altres. El més curiós és que justament anàs només a Anda-
lusia. •

ANTC51■11A. ISERN

C/. MAJOR, 7 • LLUCMAJOR • TEL 66 13 59

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 (1630 a 20h)

Carrer Antoni Maura, 2
Tel. 971 66 20 17- LLUCMAJOR



Es orts
Resultats
del mes
de maig

Miguel Rubí
Foto: Joan Quintana

3a Divisió

Espanya, O -Cardessar, 3
Pollença, I - Espanya, 2

Juvenils

Barracar, 3 -Espanya, 3
Espanya, 4 - S'Horta,
Espanya, 1 - Ses Salines, 1
S'Arenal, 6 - Espanya,

Cadets

Badia, 2 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Poblense, 2
Pollença, 2 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Alcudia, I

Infantil la

Espanya, O - La Victòria, 3
Espanya, 1 - Manacor, 5
Binissalem, 3 - Espanya, 2

Infantil 3a

Espanya, 3 - Porto Cristo, 0
(Campió de Copa)

Aleví futIm17

Espanya, 4 -Campanet, 4
Espanya, 6 - Marratxí, 2

Benjamins futhol7

Sta. Ponça, 5 - Espanya At., 1
S'Horta, 7 - Espanya, 1
Espanya, - Santanyí, 17
Espanya At., 1 - S'Arenal, 4
Manacor, 7 - Espanya, 1
Espanya At., 2 - Cala Millor, 4
Espanya, O - Cala d'Or, 14 •

D'esquerra a dreta: (Entrenador;)Tomeu Gelabert, Dani Torres, Domingo Muñoz,
Joan Sacarès, Diego Alponso, Marc Ginn, Antoni Munoz, Antoni To,nàs. F.X. Esteva
(entrenador ajudant), Josep Almagro, Josep Salva, Mario Cardenas, Bartomeu Sastre,

Miguel Angel Gilabert, Pere Nieto i Xavier Gil.

Insignia de Plata federativa
per a Matildo Reda

El president del Club de Pesca Cap-Roig, Matildo Reda, fou distingit amb insig-
nia de plata de la Federació Balear de Pesca, imposició que estigué a cUrrec del seu
president, Mateu Bauzà.

Enhorabona. •
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Club Joventut Llucmajor

Veteranes

I 25 anys després...

_
V ).

T LLU —

Francisca Noguera
Foto: Del Toro

Arrel del 25è aniversari de la fun-
ció del Club de Bàsquet de Santan-

yí, les Veteranes del Club de Bàsquet
Jeventut de Llucmajor varem esser
convidades per disputar el partit d'ho-
nor el dia de les Noces de Plata del
club santanyiner.

Per tal motiu, ens posarem en con-
tacte quasi totes les jugadores per co-

mençar a entrenar dos dies a la set-
mana al Pavelló Municipal amb na
Lourdes Garrido, una de les jugadores
mês veteranes.

L'experiència ha estat molt positi-
va; a mês de fer esport, hem tornat a
recordar aquell temps de fadrines,
quan ens reuníem per entrenar. Pere)
el mês sorprenent és que no ens ha
costat gaire recuperar la forma física.

Aix() sí, el dia del partit hi va ha-
ver molts de nervis; el pavelló santan-
yiner estava ple d'animadors, perio-
distes que feien fotografies i nosaltres
que feia molts d'anys que no havíem
jugat un partit; tot era emocionant, els
nostres fills i filles a les grades cri-
dant: "Llucmajor, Llucmajor!"... I
aconseguírem la victòria. En Tomas
Cantallops va ser qui va dirigir el par-
tit tal com ho feia també fa 25 anys.

L'alegria de tots els llucmajorers

alla presents es feia notar, alçarem el
trofeu i el dedicarem al nostre públic
de sempre.

Aleshores, l'equip de Santanyí va
voler la revenja, i al cap de quinze
dies ho celebrarem al pavelló de lluc-
majorer, tornant a vèncer a l'equip
santanyiner.

Aix() ens va animar a seguir en-
trenant i així ho feirn tots els diven-
dres de 7 a 8 de l'horabaixa.

Les jugadores que han fet possible
reviure l'equip de veteranes del Jo-
ventut Llucmajor són:

Lourdes Garrido, Ma Jesús Garcia,
Antònia Mulet, Antònia Matamales,
Blanca Morcillo, Catalina Amengual,
Carmen Garcia, Coloma Noguera,
Jerènia Guasp, Magdalena Salva, An-
drea Duran, Joana Noguera, Montse
Coll, Pilar Cantallops i Francisca No-
guera. •



ESPORTS

Guillem Oliver

Aquest passat mes de maig, tal
com havíem anunciat, als locals so-
cials del Poliesportiu Municipal,
tingueren Hoc les anunciades elec-
cions que com ja se sabia feien re-
ferência a una única candidatura
encapçalada per Francesc Vidal, i
així els càrrecs ja quedaren distri-
buïts de la següent forma:

President: Francesc Vidal
Vice-president: Joan Rebassa
Secretaria: Joana Xamena
Tresorera: Joana Noguera

Vocals: Francesc Garau, Antoni
Mates, Gabriel Sore11, Javier Mo-
ragues, Damia Ripoll, Esteve
Amer.

No esta decidit encara si se fara
i com el repartiment de responsabi-
litats per àrees. Es el tema de sem-
pre i a mi particularment m'agra-
daria molt que hi hagués un respon-
sable de relacions amb les publica-
cions i per ventura les notícies arri-
barien en millors condicions al lec-
tors. Però això ja se sap, duu feina
per organitzar i designar. Enhora-
bona i que tengueu molta de sort. •

Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Eleccions: Candidatura única

Nova directiva

Torneig a S'Arenal

Son Vert' acollirà aquestes
proves

G.O.

Els equips Mini, Infantils i Cadets, fe-
mení i masculí del Club Basque Joventut
de Llucmajor, jugaran un torneig a les pis-
tes de Son Verí amb equips de la Peninsu-
la els dies 6, 7 i 8 de juliol.

Es una proposta feta per AFIRE, orga-
nitzadora de torneigs, fins ara de futbol, a
l'Ajuntament de Llucmajor, el qual pareix
ser que ho ha acceptat i sera inclòs dins de
les activitats esportives que se desenvolu-
paran a s'Arenal per les festes de Sant
Cristòfol.

En Jaume Rosselló sera el director
d'aquest torneig. Aquest detall ja ens dóna
garantia que els plantejaments seran els
adequats i els jugadors i jugadores disfru-
taran de participar-hi. •

Promocions Prats Garcia patrocina la festa
fi de temporada pels nins de l'Escoleta

Varis partits entre els alumnes-ju-
gadors de l'Escoleta de Bàsquet foren
el començament de la festa, de la qual
en disfrutaren els nins i nines i els
seus pares.

Un cop finalitzats els partits, hi
hagué repartiment de trofeus per part
de la gerência de la immobiliària, tan

arraigada al poble de Llucmajor, al
primer i segon classificats, i endemés
medalla commemorativa a tots els
participants, que ho agraïren i en feren
molta de bulla.

Després hi hagué una torrada amb
participació de jugadors, jugadores i
pares, així com alguns directius.

Creim que ha estat una idea encer-
tada per part de Prats-Garcia, ja que,
els alumnes de l'Escoleta, endemés de
la feina seriosa d'aprendre, necessi-
ten aquestes reunions de companyo-
nia on se confirma una amistat i labor
d'equip; que no tot ha de ser treba-
llar, no em faltaria més! •



Musap-Llucmajor subcamp ions de Balears

L'equip Senior Femení puja
a II Divisió

G. Oliver

A l'hora de tancar aquesta
col.laboració tenim notícies del
Campionat de Balears per a l'as-
cens a II Divisió i no en podem
estar de fer-ne una ressenya, en-
cara que en molt poc espai.

Malgrat que el primer partit
se perdés: Impresa-Ferreries, 64-
51 Musap-Llucmajor, no va de-
caure el coratge i aixf amb els
ànims que hi posaren els fami-
liars que hi eren com a especta-
dors i alguns directius i la poten-
cia de les jugadores, per des-
comptat, guanyaren els dos se-

güents, Musap-Llucmajor, 60-46
Ca n'Alou-Felanitx i Musap-
Llucmajor, 50-39 Ses Salines-Ei-
vissa.

Prometem fer un reportatge
més detallat el mes que ve.

Avui sols donar-los l'enhora-
bona i dir-los que aquests resul-
tats mos omplen d'alegria. Mol-
tes gracies per fer-ho tan be!

I fer, com no podia ser d'una
altra manera, especial menció a
Ia gran labor de direcció de l'en-
trenador Toni Darder que en tot
moment ha sabut estar al seu Iloc.
Gracies. •

Noticies del club
- Jo esta decidit que la paella celebració fi-

nal de temporada sera el dia 17 de juny, diu-
rnenge. L'horabaixa hi haura una festa infantil
Dn hi participaran tots els nins i nines del Club.

- CAMPUS.- S'està organitzant el Cam-
pus 2001. Entre els dies 2 i 6 de juliol tendra
doe al Poliesportiu Municipal, com cada any,
el Campus de Bàsquet que organitza el Club.
Han tengut la sort que novament en Pep Ar-
búcies sera el director. Segur que seran unes
activitats molt profitoses.

- Jaume Rosselló.- El que fins ara ha estat
entrenador del primer equip masculí del Club
Aue ha jugat a I Divisió, en Jaume Rosselló,
deixara d'entrenar; no del tot, es clar, deixara
['equip del qual era responsable, emperò n'hi
assignaran un altre d'inferior categoria, laquai
cosa li permetrà continuar col.laborant amb el
Dasquet Ilucmajorer i estar més temps amb la
rieva família. Té tota la raó en Jaume. •

'Catalina Font
Foto: F. Capellà

Aquest passat mes de maig ha ten-
gut lloc el torneig de tennis per al tro-
feu CEPSA, patrocinat per Miguel
Clar, president de les benzineries. El
passat dissabte, dia 26 de maig es va-
:.en jugar els partits de finals i tot se-
guit es va procedir a l'entrega de tro-
feus, de mans del patrocinador Mi-
guel Clar, el batle de Llucmajor, Lluc
Tomas, el regidor d'esports, Joan
Puigserver, el professor de tennis,

Socies i el President del
Club, Pere Maimó. La classificació es
aquesta:

CONSOLACIÓ MASCULÍ ABSO-
LUT: 2n Antoni Martínez, Ir. Antoni
Palmer.
CONSOLACIÓ MASCULÍ ABSO-
LUT "A": 2n. Jaume Vidal, Ir. Mi-
guel Servera.
CONSOLACIÓ FEMENÍ ABSO-
LUT: 2a. Catalina Maria Oliver, la.
Joana Pastor.
CONSOLACIÓ FEMENÍ ABSO-
LUT "A": 2a. Cati Blascos, la. Xisca
Palmer.
CONSOLACIÓ INDIVIDUAL
ALEVÍ: 2n. Damia Amer, Ir. Joan
Vidal.
DOBLES MASCULÍ: 2ns. Jaume Vi-

dal-Pere A. Pericas, I rs. Toni Garcia-
Nico Paniza.
DOBLES FEMENÍ: 2es. Coloma
Moria-Margalida Ferragut, les. Cati
Blascos-Rita Manresa.
DOBLES MIXTOS: 2ns. Sebasti à-
Coloma Moria, lrs. Nico Paniza-
Francina Capella.
INDIVIDUAL ALEVÍ: 2n. Joan Pau
Oliver, I r. Josep Sacarés.
INDIVIDUAL MASCULÍ ABSO-
LUT: 2n. Antoni López, Ir. Amat Ga-
llego.
INDIVIDUAL ABSOLUT "A": 2n.
Pere Antoni Pericas, Ir. Nico Paniza.
INDIVIDUAL FEMENÍ ABSOLUT:
2a. Francesca Salva, la. Lines Llom-
part.
INDIVIDUAL FEMENÍ ABSOLUT
"A": 2a. Francina Capella, la. Marta

Riquelme. •

Tennis

Trofeu CEPSA
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ESPORTS

CN Arenal, Campió de Balears
d'Optimist per equips

Miguel Ribot

L'equip de regates de la classe Optimist del Club Nàu-
tic de s'Arenal es va proclamar campió de Balears per
equips en la competició realitzada el passat mes de març en
aigües de la badia de Palma, concretament al CN Cala Gam-
ba. Aquest campionat de Balears d'Optimist, patrocinat per
Sa Nostra, es va efectuar mitjançant la disputa d'una fase
preliminar en la qual els nou equips en pugna es varen en-
frontar entre si, amb un total de 36 parelles. En aquesta fa-
se es classi ficaren quatre combinats que varen ser el CN
Arenal, el Club Marítim Sant Antoni de la Platja, el CN Ei-
vissa i el CN de Sant Antoni de Portmany.

A la segona fase només es pogueren efectuar sis en-
frontaments a causa d'un gran gir en la direcció del vent i a
una posterior encalmada amb la qual cosa la regata es va do-
nar per finalitzada sense celebrar els creuaments finals.

La classificació final va quedar encapçalada pel CN
Arenal amb l'equip format per Aina Jordi, Joris Menna, Pe-
di-6 Marl, Joan M. Riera i Xavier Torrens.

Toni Fiol, Campió de Balears

Toni Fiol, del Club de pesca Es Molinar va ser el ven-
cedor de l'edició d'enguany del Campionat de Balears de
pesca des d'embarcació organitzat per la Federació balear
de Pesca esportiva, que es va realitzar els passats dies 7 i 8
d'abril en aigües de s'Estanyol. Prengueren part en aquesta
prova 12 equips, formats per quatre pescadors cada un, per-
tanyents als distints clubs de pesca esportiva de l'illa.

La primera prova, que va tenir lloc el dissabte dia 7, es
va iniciar amb la sortida de les dotze embarcacions a les tres
de l'horabaixa per començar a les quatre i acabaria a les 8
del capvespre. El vent de component nord de moderat a fort
es va mantenir durant tota la prova i això va dificultar bas-
tant la pesca. Un cop finalitzada la competició es va efectuar
Ia pesada al CN de s'Estanyol.

El diumenge s'havia de celebrar la segona prova però es
va haver de suspendre a causa del vent del nord que havia
refrescat molt i havia augmentat. Aixf idà, la classificació va
quedar com havia acabat el dissabte horabaixa.

De l'equip presentat pel Club de pesca Es Cap Roig, cap
dels seus components no va aconseguir quedar entre els
vuit primers Hoes per poder prendre part al proper campio-
nat d'Espanya que justament se celebrará en aigües de la ba-

dia de Palma i amb base per a les embarcacions en el CN de
s' Arenal.

Sopar anual

El passat dissabte dia 31 de març, en el CN Arenal va te-
nir lloc el sopar anual de la Secció de Pesca i durant el so-
par es varen entregar els trofeus corresponents a la classifi-
cació general de regularitat en que s'engloben totes les pro-
ves de pesca efectuades l'any 2000.

Reberen trofeu de regularitat les segtients embarcacions:

1. EMIIkTOL, de J. Pomares
2. PATRICIA, de Toni Tur
3. MAIT, de Maties Tomás
4. TERE, de F. Sanchez
5. MICHA, de Joan Mayans
6. GONNI, de Bartomeu Tomás
7. MAJO, de F. Campins
8. BENAM, de Maties Salvà
9. RAUDA, de Victor Hernandez
10. CHENAPAN, de Bernard Liozu

El sopar fou presidit pel batle de Llucmajor, Sr. Lluc
Tomás, el regidor Sr. Joan Puigserver, el President de la Fe-
deració balear de Pesca, D. Mateu Bauçà i el Vicepresident
del club, D. Antoni Galmés. Durant aquest acte, el president
de la Federació va imposar la insígnia de plata al batle Lluc
Tomás, al regidor J. Puigserver i al vicepresident del club,
Sr. Galmés per la constant coliaboració amb tot el que está
relacionat amb la pesca esportiva i de recreació.

Patifto i Bonnin de la Classe 470
són a l'equip

Finalitzada l'edició d'enguany del Trofeu Princesa Sofía
de vela, els regatistes de la classe 470, Marc Patirio i Josep
Bonnín, del CN Arenal, a causa dels excel.lents resultats ob-
tinguts en aquesta regata, han aconseguit passar a formar
part de l'equip olímpic espanyol de vela en la classe 470 per
participar a les properes olimpíades. •



Equip cadet, Campió de Balears j finalista del sector del Campionat d'Espanya
a Ciudad Real

Equip infanta fern cuí Algaida-IES Llucmajor, Campió de Balears

Boutique   

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n 2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

An dreu Gelabert

Els passats dies 28, 29 i 30 d'abril,
les jugadores de l'equip Algaida-IES
Llucmajor femení varen viatjar a For-
mentera per jugar les finals de Balears
on varen guanyar tots els partits amb
aquests resultats:

Alg-IES Llucmajor, 3
EE Ciutadella,

Alg-IES Llucmajor, 3
VC Alaró, 1

Alg-1ES Llucmajor, 3
CC Formentera, 0

Campió: Algaida-IES Llucmajor

Els dies 11, 12 i 13 de maig es va-
rer celebrar al polisportiu "Príncipes
de España" el Campionat de Balears
de categoria infantil femenina que
també comptava amb la participació
de l'equip representant de l'IES Lluc-
major. L'equip de l'institut va demos-
trar la seva superioritat en derrotar al
Sant Josep Obrer i al Col.legi Francès
d'Eivissa, per 3a 0 i així es va pro-
clamar CAMPIÓ DE BALEARS.

Posteriorment, de dia 16 al 20 de
maig, a Ciudad Real es va celebrar la
fase de sector del Campionat d'Es-
panya. L'Algaida-IES Llucmajor es
va enfrontar al CV Leganés de Ma-
drid, al CV Cuesta Piedra de Canàries
i al CV Heliocroca de Múrcia i des-
prés d'aquests encontres, l'Alg-IES
Llucmajor va queda  en segon Hoc a
Ia classificació.

El dia 20 es va jugar la semifinal
contra el campió de l'altre grup, el

Caja de Avila, i les nostres jugadores
feren un excel.lent partit tot i que per-
deren per 3-1 amb uns marcadors ben
ajustats (28-26, 25-22, 23-25, 25-20).

L'equip va estar a punt d'arribar a la
gran final del Campionat d'Espanya i
aquesta va ser la millor classificació
d'un equip femení en tota la història
del voleibol balear.

L'IES Llucmajor i els seus equips,
tant federats com escolars, estan d'en-
horabona. Esperam i desitjam que tant
les jugadores com l'entrenador, qui
subscriu aquesta ressenya, continuïn
Ia temporada que ve passejant el nom
del centre a nivell nacional. •

Volei

L'equip Algaida-IES Llucmajor,
Campió de Balears

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

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

Campionat de Balears
C. Font

El passat 21 d'abril se va ce-
lebrar al polisportiu Miguel Cos-
ta i Llobera de Pòrtol, el campio-
nat de Balears de Taekwondo, en
Ia modalitat tècnica per trios i en
modalitat individual.

El gimnás A Punt va presentar
23 competidors en les diferents
categories, amb uns resultats glo-
bals molt satisfactoris i va acon-
seguir classificar cinc dels seus
esportistes per al Campionat
d'Espanya que se celebraria a
Ciudad Real el 5 de maig.

Resultats del Gimnàs A Punt
(categoria trios)

Grup A: ler lloc per a Marta
Oliva, Tomeu Santó i Joana Vi-
ves. 4t lloc per a Sergio Luque,
Guillem Aulet i Lluís Virgili.

Grup B: 2n per a Tomeu
Boscana, DeIf( Torres i Marta
Garau. 4t per a Biel Obrador,
Cristina Benitez i Domingo Pé-
rez.

Grup C: 1r hoc per a Laura
Cayuela, Maria A. Paredes i Mar-
ta Garau. 2n per a Josep A. Rosi-
il, Natália Oliva i J. Andreu Rie-
ra.

Grup D: 2n Hoc per a Aina
M. Sáez, Cristina Obrador i Gui-
Ilem Amer. 3r per a Xisca Lasco-
las, Joana A. Garcies i Manuel
Sánchez.

Individuals Masculins

Grup A:

2n Davidd Rosillo.

Grup B:

Ir Pedro Campillo.
3r Tomeu Jaume.

Individuals Femenins

2a Sílvia Oliver.

Campionat d'Espanya

Or per a Pedro Campillo i Plata
per a Joana Vives

Dia 5 de maig, com hem esmentat
més amunt, a Ciudad Real va tenir Hoc
el Campionat d'Espanya de Taekwondo
de tècnica i Pumses.

La selecció balear va estar formada
per 21 competidors dels quals 5 eren del
gimnàs A Punt i els resultats esportistes
varen ser aquests:

Pedro Campillo: I r classificat i me-

dalla d'or (Individual, categoria B). Re-
cordem que Campillo és entrenador del
gimnàs A Punt.

Joana Vives: 2a classificada. Meda-
lla de plata (categoria A per trios, també
del gimnàs A Punt, juntament amb Mar-
ta Oliver i Tomeu Sans6).

Maria A. Paredes, Laura Cayuela,
Catalina Mut.

Amb aquests resultats, na Joana Vi-
ves es converteix en la primera Ilucina-
jorera que aconsegueix una medalla
nivell nacional en aquesta modalitat.
Des d'aquí li desitjam molts d'èxits. •



Notes columbõfiles del mes de maig

Resultats de la temporada
de Curses ColumbUiles 2001

Joan Jaume Sastre

Avui recordam els resultats de to-
tes les curses que s'han duit a terme
el el nostre club. En general la tem-
parada ha estat més que regular i en
eis nostres colomers avui hi resten uns
giants coloms d'aquesta temporada.
També s'ha de dir que a nivell d' illa
el club i els seus socis han tingut uns
resultats que ja ens agradaria repetir
any rera any. Tots ens hem alegrat
amb el títol de campió absolut del
Grup Mallorca obtingut per Bernat
Bonet, amb la col.laboració d'en Sito;
amb el bon paper que van fer els socis
a les curses d'Eivissa en que quasi es
va copar la general i no en parlem
dels resultats en el Gran Fons, però
de tot això ja en parlarem en el proper
número d'aquesta revista.

I, ara, els resultats:

Resultats de les curses des de
l'Illa de Eivissa:

Data: 03/02/2001
1.- Francisco Rosselló Ramis
2.- Bernat Bonet Escales
3.- Tomeu Barceló Taberner

Data: 10/02/2001
1.- Tomas&Tomas
2.- Llorenç Socias Grau
3.- Foster&Miguel

Data: 17/02/2001
1.- Antoni Oliver Garau
2.- Llorenç Socias Garau
3.- Jaume Server Rigo

3.- Bartomeu Barceló Taberner
4.- Joan A. Agullo Garcia

Resultats Fons

Lorca
Data: 12-04-01
1.- Bartomeu Barceló Taberner
2.- Bernat Bonet Escales
3.- Llorenç Socias Garau
4.- Jaume Server Rigo
5.- Joan A. Agullo Garcia

Baza
Data: 31-03-01
1.- Llorenç Socias Garau
2.- Gil Garau Mestre
3.- Bernat Bonet Escales
4.- Bartomeu Barceló Taberner
5.- Bartomeu Barceló Taberner
6.- Miguel Munar Mut

Baza
Data: 21-04-01
1.- Julia Monserrat i Rafal
2.- Joan Janer i Andreu
3.- Joan Janer i Andreu
4.- Jaume Server i Rigo
5.- Joan Jaume i Sastre
6.- Tomas i Tomas

Almeria
Data: 07-04-01
1.- Joan Jaume Sastre
2.- Julia Monserrat Rafal
3.- Bernat Bonet Escales
4.- Miguel Munar Mut
5.- Bernat Bonet Escales
6.- Bartomeu Barceló Taberner

Resultats Gran Fons
I Llarga Distimcia

Cabeza de Buey
Data: 12-04-01
1.- Miguel Munar Mut
2.- Bernat Bonet Escales
3.- Miguel Munar Mut
4.- Miguel Munar Mut
5.- Jaume Server Rigo
6.- Germans Ballester
7.- Antoni Oliver Garau
8.- Bernat Bonet Escales

Data: 24/03/2001
1.- Francisco Rosselló Ramis
2.- Joan Jaume Sastre
3.- Tomas&Tomàs

GENERAL EIVISSA

1.- Gil Garau Mestre
2.- Llorenç Socias Garau
3.- Bernat Bonet Escales

Resultats velocitats

Tàrbena
Data: 03/03/01
1.- Antoni Oliver i Garau
2.- Bartomeu Barceló i Taberner
3.- Jaume Server i Rigo

Tiirbena
Data: 10/03/01
1.- Bernat Bonet i Escales
2.- Bernat Bonet i Escales
3.- Julia Monserrat i Rafal

Tàrbena
Data: 24/03/01
1.- Tomas&Tomas
2.- Gil Garau Mestre
3.- Forster&Miguel

Tàrbena
Data: 07/04/01
1.- Francisco Rosselló Ramis
2.- Germans Ballester
3.- Bernal Bonet Escales

Tàrbena
Data: 07/04/01
Hora: 9h. 45m.
1.- Gil Garau Mestre
2.- Joan Jaume Sastre
3.- Tomas i Tomas

Dita: 24/02/2001
1.- Joan A. Agullo Garcia
2.- Bernat Bonet Escales
3.- Joaquin Jailer Julia

D ita: 03/03/2001
1.- Germans Ballester
2.- Gil Garau i Mestre
3.- Germans Llull

Data: 10/03/2001
1.- Llorenç Socias i Garau
2.- Gil Garau i Mestre
3. Bernat Bonet i Escales

Resultats Mig Fons

Oriola
Data: 17/03/01
1.- Joan Janer Andreu
2.- Bernat Bonet Escales
3.- Llorenç Socias Garau
4.- Llorenç Socias Garau

Oriola
Data: 31/03/01
1.- Bartomeu Barceló Taberner
2.- Joan A. Agullo Garcia

La darrera cursa que va tenir lloc a
Ia temporada colombàfila de 2001,
fou l'amollada de Puertollano, Ciu-
dad Real, a 612 quilòmetres de la nos-
tra ciutat.

El temps de dia 28 d'abril, va ser
dolent, el vent de Llebeig i Migjorn
no va ajudar gens als nostres coloms i
només en Joan Janer i Andreu va po-
der cronometrar una de les seves aus,
que vengué a la velocitat de 867mxm.
A la una de la nit, a la matinada de dia
29 d'abril, en Bernat Bonet crono-
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metrà el segon colom d'aquesta cursa
i al vespre d'aquest mateix dia ho feia
en Llorenç Socias. I, el darrer dia de
Ia cursa en cronometraren en Miguel
Munar, els germans Ballester i en Jau-
me Server.

Puertollano
Data: 27-04-01
1.- Joan Jailer i Andreu
2.- Bernat Bonet i Escales
3.- Llorenç Socias i Garau
4.- Miguel Munar
5.- Germans Ballester
6.- Jaume Server

VI Trofeu
Ciutat de Llucmajor

Data: 07-04-01
1.- Joan Jaume Sastre
2.- Julià Ginztrd Ginard
3.- Joan J. Juan Francisco
4.- JuB Ginard Ginard
5.- JuU Monserrat Rafal
6.- Bernat Bonet Escales
7.- Miguel Munar Mut
8.- Bernat Bonet Escales
9.- Simó Escales

10.- Bartomeu Barceló Taberner
Classificació de seguretat

I.- Miguel Munar Mut
2.- Julià Monserrat Rafal
3.- Bernat Bonet Escales

Classificació de designats

1.- Bernat Bonet Escales
2.- Gil Garau Mestre

Trofeu
President Honorific Sebastiil Mas

Bartomeu Barceló Taberner

Ancha d'or

Miguel Munar Mut

Anella d'argent

Antoni Oliver Garau

Classificació General Regularitat

I.- Bernat Bonet Escales
2.- Jaume Server Rigo
3.- Juliù Monserrat Rafal

4.- Germans Ballester
5.- Llorenç Socias Garau
6.- Miguel Munar Mut
7.- Bartomeu Barceló Taberner
8.- Joan Jaume Sastre
9.- Llorenç Tomàs Sastre
10.- Joan Janer Andreu
li.- Gil Garau Mestre
12.- Tomàs i Tomàs
13.- Joan A. Agullo Garcia
14.- Antoni Oliver Garau
15.- Jaume Amengual Corr()
16.- Forster i Miguel
17.- Francisco Rosselló Ramis
18.- Joaquin Jailer Julià
19.- Germans Llu11
20.- Patrick Tweedie

Esperem que la propera tempora-
da que ja hem començat a preparar,
amb la cria dels nostres colomins, ens
doni més alegries que aquesta que
acaba de finalitzar.

I, només resta dir-vos, que el VII
Trofeu Ciutat de Llucmajor s'està
preparant i en els nostres colomers ja
hi comença a haver colomins d'altres
indrets de la geografia europea. El
Club hi estit treballant de valent per-
què sigui un èxit. •

OPTICA
LLUCMAJOR
M. Magdalena Mulet Coll

ÒPTICA OPTOMETRISTA

Tenim les millors marques:

Giorgio Armani
Nike

Emanuel Ungaro
Gianni Versace

Lacoste

Agatha Ruiz de la Prada

Ray-ban

Vidres de sol graduats
a !'únic preu de

4.500 pta. la parella

Si tens problemes
d'audició, ja hi pots
sentir a partir de

40.000 pta.

Plaça Espanya, 24 - Tel. i Fax: 971 66 17 17 - LLUCMAJOR
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Entre noltros
Dades extretes del registre

oficial del Jutjat de Pau
de Llucmajor

Naixements

- Antònia Cortés Aguilera, filla de Cristóbal i María
del Carmen, nasqué el 20-04-01.

- Azahara Reyes Cabanillas, filla de Francisco i Fatima
Mafia, nasqué el 27-04-01.

- Asunción Florit Guerrero, filla de Miguel Angel i
&unción, nasqué el 4-5-01.

- Isabel Adler Mas, filla de Víctor i María Magdalena,
nasqué el 17-4-01.

- Aitana Beltran Vilar, filla de Estanislao i Laura, nas-
qué el 11-5-01.

- Núria Ramis Xamena, filla d'Antoni i Margalida, nas-
qué el 14-5-01.

- Joan Ferra Rossinyol, fill de Joan i Margalida, nasqué
el 10-5-01.

- Alejandro Guiso! Recio, fill de Eleuterio i Constanza,
nasqué el 13-5-01.

- Irene Marquez Sanchez, filla de Santiago i Patricia,
nasqué el 29-4-01.

- Bartomeu Joan Fernandez Piza, fill de Joan i Ana Ma-
ria, nasqué el 13-5-01.

- Adria Creus Cespedosa, fill d'Antonio i Estrella Ma-
ría, nasqué el 7-5-01.

- Alfonso Gálvez Ballester, fill de Ginés i Antonia, nas-
qué el 19-5-01.

- Alejandro Calderón Redondo, fill d'Angel i Ana, nas-
qué el 25-5-01.

Matrimonis

- Juan José López Martin i María Teresa Tejero Núñez,
es casaren el 11-5-01 al Jutjat de Pau.

- Joaquin Torres Santiago i Hortensia Soler Martínez,
es casaren el 11-5-01 al Jutjat de Pau.

- Cristóbal Avila Azor i María del Rosario Puigserver
Ci naves, es casaren el 30-9-00 al Convent de Sant Bona-
ventura.

- Bartolomé Lucas Amer Pons i Susana Núñez Garcia,
es casaren el 5-5-01 a l'església de Ntra. Sra. de Gracia.

- Torsten Friedel Meinecke i Jelena Stepanova, es ca-
sven el 18-5-01 al Jutjat de Pau.

- Miguel Amorós Puig i María Antich Ferrer, es casaren
el 12-5-01 al Convent de Sant Bonaventura.

- Ignacio Alcoceba Hidalgo i Antonia Escandell Asto-
ri, es casaren el 25-5-01 al Jutjat de Pau.

- Juan José Terrasa Matas i Joana Maria Fiol Ramon, es
casaren el 19-5-01 a la Casa Consistorial.

- Bartomeu Obrador Vaguer i Magdalena Garcias Coll,
es casaren el 12-5-01 a la Casa Consistorial.

Defuncions

- Francisco Izquierdo Maya, morí el 30-4-01 als 77 anys.

- Catalina Tomas Puigserver, morí el 1-5-01 als 93 anys.
- María Martí Colomar, morí el 3-5-01 als 69 anys.
- Jesús Mariano Albero Frias, morí el 16-4-01 als 30 anys.
- Esperança Tomás Salvá, morí el 5-5-01 als 95 anys.
- Roque Olivares Miras, morí el 6-5-01 als 70 anys.
- Francisca Sastre Sastre, morí el 8-5-01 als 91 anys.
- Luisa González Fernandez, morí el 9-5-01 als 86 anys.
- María Monserrat Mut, morí el 13-5-01 als 99 anys.
- Sebastiana Carbonell Mas, morí el 26-5-01.

Dades facilitades per l'encarregat del Cementiri
Municipal de Llucmajor, Joan Lascolas, referides als
enterraments efectuats entre el 30 d'abril i el 31 de
maig del 2001.

- 30 d'abril, Francisco Izquierdo Amaya, morí als 77 anys.
- 2 de maig, Catalina Tomas Puigserver, morí als 93 anys.
- 3 de maig, Maria Martí Colomar, morí als 69 anys.
- 5 de maig, Esperança Tomas Salva, morí als 95 anys.
- 6 de maig, Roque Olivares Miras, morí als 70 anys.
- 8 de maig, Francisca Sastre Sastre, morí als 91 anys.
- 9 de maig, Luisa González Fernándes, morí als 86 anys.
- Il de maig, Salvadora Ortiz Lindes, morí als 34 anys.
- 13 de maig, Maria Monserrat Mut, morí als 99 anys.
- 15 de maig, Raimunda Barceló Mansiot, morí als 78 anys.
- 16 de maig, Margalida Carbonell Pons, morí als 90 anys.
- 17 de maig, Miguel Sans Amengual, morí als 53 anys.
- 17 de maig, Efigenio Garcia Gonzalez, morí als 73 anys.
- 18 de maig, Rafel Vaguer Salva, morí als 83 anys.
- 25 de maig, Maria Paula Garcia Ortega, morí als 64 anys.
- 26 de maig, Sebastiana Carbonell Mas, morí als 83 Snys.
- 30 de maig, Agueda Riera Pons, morí als 82 anys.
- 31 de maig, Magdalena Sitjar Picornell, moríais 65 anys.

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mal: •.-s; :.- •	 :-elinees

ABIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300

PARA SUS ANUNCIOS EN
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Sopa de lletres
Llorenç Mascaró

8 eines tradicionalment empleades
per un enquadernador
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Solució del mes passat
Marfull, Garballó, Col de Penya, Vidalba, Cascall,
Maonella, Ginesta Borda, Rapa Blava, Aritja de Muntanya,
Eixorba-Rates Blanc, Col Borda, Camamilla. •

IDEQQUC)LJEQ.IA

Fina
C/. dT8 Vall, 49 	 Tel. 66 11 58

Havent observat que sobre les voravies de molts de ca-
rrers de Llucmajor hi ha botelles o barrais transparents
plens d'aigua, hem indagat el motiu d'aquest fet i ens han
dit que és degut a què allà on hi posen un barral amb aigua
no hi van a pixar ni a cagar els cans.

Hi ha molts de comentaris i opinions arreu del poble re-
ferents a l'efectivitat o no de l'"invent". Uns creuen que
l'aigua té uns poders especials. Altres que els cans es fa en-
fora perquè veuen un objecte estrany on abans no hi era, i
que quan s'hi hagin avesat ja no el respectaran. Si això fos
així, els suggerim que quan ja no fagi efecte hi posin una
gelera, un somier o qualsevol objecte que fagi desconfiar
l'animalet.

També hi ha gent que creu que mentre no hi hagi qual-
que cosa que fagi descon fiar l'amo/madona de l'animalet (a
Anglaterra posen multes de fins a 1000 Him-es), el proble-
ma, com molts altres que sofrim els Ilucmajorers, enlloc de
minvar anirà a més. •
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(01
Consejos Hyundai para disfrutar la vida 	 d afruta la vida PrririMngé

Conducir un Hyundai Accent, porque ahora te ofrece el
aire acondicionado gratis o el descuento equivalente.

Hyundai Accent,
desde 1.331.000 ptas.' / 7999,47 euros

Equipamiento de serie Direccior asistida, cierre centralizado, airbag conductor etc
Y opcional. Aire acondicionado , airbag acompañante y ABS

•PVP recomendado en Peninsula y Baleares  Incluye IVA.
Transporte. Impuesto de Matriculación Descuento Promocional y Plan Prever

SERVE! TALLER MECÀNIC J. TOMAS
C/. Antoni Maura, 50 - Tel. i Fax: 971 66 14 72 - Llucmajor



Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
RA. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu

Urologia

RA .

CENTRE D'ESPECIALITATS MEDIQUES

CEM

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

1MEQBA
CAN PLANAS

Medicina General (Igualatori)
Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori
Neurologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

Ginecologia i Obtetricia
Angiologia i Cirugia vascular

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

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

Plaça (I'Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426- C/. Ciutat, 12 - Tel.: 971 12 00 21

(HO)
Tecnofonía•s 

.6( Movistar Empresas
id Servicios Centrex
a( Línea RDSI
?ft Línea Duplo y Básica
)1 Centralitas

Vía Digital

LAS POSIBILIDADES EXISTEN Y SON INFINITAS

TELYCO LLUCMAJOR
Plaza España, 54
Tel: 971 12 10 83
Fox 971 66 40 46
07620 Llucmajor

1ELYCO ARENAL
Tnssimé, 16
811: 971 26 93 10
Fax: 971 26 93 10
07610 El Arena

IELYCO OVNPAS1111.4
C/ Cicerón, 3b
Tel: 971 26 62 32
Fax: 971 26 62 32
07610 Can Pastilla

TECNOFONIA S.L.
Servicio basic's Post-vento

TELYCO
Reyes Católicos, 33
Tel: 971 27 34 06
Fax: 971 25 02 71
07007 Palma

TECNOFONIA S.L.
C/ Iwo de Teno, 12106.
1.1: 971 24 03 41
Fox: 971 24 03 41
07500 Palmo
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BLAUPUNKT
—774°,;,`cr""

IIiedSignaI
AUTOMOTIVF

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

FILTRO
SECA RC

IfitE EXTERIIr

Imasscri

" CONDENSADOR

L

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

Muntatge
i reparacions

d'aire condicionat
per a automòbils
vehicles industrials

ALTERNADOR

SALIDA AIRE CALIENTEN

EMBRA4UE
ELECTI1JMA

L'

PRES/OST TOI

EL AIRE ACONDICIONADO EN EL AUTOMÓVIL

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

VÁLVULA DE
I 	 EXPANSION

+AIRE FRIO+
EVAPORADOR
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