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4Editori al
Adéu a la pesseta

La implantació de l'euro com a única divisa de la Unió Europea des del

passat 1 de gener significa, immediatament, l'adéu a la pesseta. El proper

dia 28 de febrer, després de 134 anys  d'història, la moneda nacional dei-

xara d'existir com a divisa de curs legal per esdevenir una peça de museu

i un objecte de col.leccionistes. La pesseta deu el seu nom al terme català

"peceta" i va néixer el 1868 quan després de ser enderrocada la reina Isa-

bel II, el govern provisional decreta que la pesseta sigui la unitat monetà-

ria.

Des del 1874 fins al 1934, les pessetes -tant en paper moneda com en

metall- ofereixen de manera inevitable les efígies reials d'Alfons XII i

Alfons XIII. El 1937 neix la popular "rubia" denominada així en referèn-

cia al color de la moneda ("rossa") i a la figura femenina que simbolitza-

va la República. El 1944, la dictadura treu la primera pesseta de Franco (la

de l'un). Després el 1948 i el 1966 s'incorporaria ja la imatge del genera-

líssim.

Amb la monarquia, la pesseta presenta el retrat del rei Joan Carles I. El

1980-82 s'encunya la darrera "rubia" amb motiu del Mundial de Futbol.

Des del 1982 al 1989, la pesseta torna a lluir el color blanc tradicional. En-

tre els anys 89 i 2002 circula la darrera pesseta i també la més petita de to-

ta la seva história.

El passat 1 de gener, estrenarem any amb la ruptura de 134 anys de con-

vivència de la pesseta amb les butxaques, comptes corrents, II ibretes d'es-

talvi i altres aspectes de la vida económica i social de Mallorca i de Lluc-

major en particular. La pesseta ha format part del més humil jornal fins a

Ia més important operació immobiliària. La seva presència, a més d'estar

en mans dels col.leccionistes, quedara per sempre formant part del nostre

llenguatge més popular. "És un pesseter", "Més fals que un duro sevillano"

i també "cobrar ses tres pessetes" són expressions que ens recordaran els

134 anys de la llarga história de la pesseta. Ara és el torn de l'euro al qual

també li deim. Molts d'anys. •
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Abandó de la FELIB per no
defensar els interessos locals

Arnau Tomàs

En el darrer plenari de l'any, de l'Ajuntament de Lluc-
major, el tema més important i que va originar més discus-
sions entre l'oposició va ser la proposta de donar de baixa de
la FELIB (Federació d'Entitats Locals de les flies Balears) de
l'Ajuntament de Llucmajor i donar-se d'alta a l'AMIB (As-
sociació de Municipis de les Illes Balears).

El batle, Lluc Tomàs, va justificar aquest canvi dient que
d'ençà que la FELIB pertany al Consell Insular, molts ajun-
taments no se senten representats, com el de Llucmajor, per-
què els seus interessos municipals no es defensen com caldria
i han perdut autonomia.

Joana Lluïsa Mascaró, portaveu del PSM, com els altres
grups de l'oposició, va votar en contra de la proposta, tot
al.legant que si cada vegada que els que comanden a la Fe-
deració de Municipis, canviassin de color i els ajuntaments
que no són del mateix es donassin de baixa, seria una histò-
ria de mai no acabar. En semblants termes es va expressar el
portaveu del PSOE, Gori Estarelles afegint que aquestes són
les regles de la democràcia i que s'han de respectar. La pro-
posta, idò, va ser aprovada amb el vot en contra del PSOE,
PSM i UM.

Amb l'abstenció del PSM es va aprovar una altra pro-
posta per a la Fundació de la rehabilitació del claustre de Sant
Francesc, Gabriel Pons, del PSM, es va queixar que un pro-
jecte de 56 milions per a la rehabilitació estigui sense fer res
fins a l'actualitat, fins i tot després d'haver rebut una sub-
venció de 3 milions. El batle va expressar que no es podia
fer res sense el consentiment de la Conselleria pertinent.

En el punt referent a les resolucions de la batlia per al pa-
gament de factures, tant els regidors del PSM com Tomàs
Cantallops, d'UM, varen citar despeses les sumes de les
quals consideraren excessives, fins i tot es va insinuar que
havien estat duplicades, la majoria sobre festes a s'Arenal.

Finalment, per unanimitat, es va aprovar una subvenció
per a la denominada "Escola d'Estiu". •

Joventut:
iniciatives immediates

El passat mes de desembre el batle, Lluc Tomàs, va pre-
sentar les conclusions del Pla estratègic de Joventut al terme
de Llucmajor.

La vigència del Pla serà del 2001 al 2006, cinc anys du-
rant els quals es duran a terme un gran nombre de projectes
classificats en el següent calendari:

- Iniciatives immediates: fins a finals de l'any 2002
- Debat de subprojectes: fins a la meitat de l'any 2002
- Implantació dels subprojectes: fins a finals de l'any

2006
- Gestió, seguiment i control: fins a finals de l'any 2006
A l'apartat d'INICIATIVES IMMEDIATES DEL

PLA hi ha la promoció de les associacions juvenils,136 a tra-
vés de la creació d'infraestructures i del préstec de recursos
materials, o a través de la cessió i lloguers d'espais (CA-
SAL DE JOVES), o també a través de subvencions per a ac-
tivitats i inversions de les mateixes associacions. •

Exposició Cooperació per al
desenvolupament a Llucmajor

Del 3 al 13 de desembre l'exposició itinerant Cooperació
per al desenvolupament va poder ser visitada al casal de Ca
s'Hereu.

En un acte inaugural el batle de Llucmajor, Lluc Tomàs
i Miguel Rosselló, com a representant de la conselleria de
Benestar Social parlaren de la cooperació que duen a terme el
pobles i institucions de les Illes Balears.

En aquesta exposició itinerant, iniciada a Llucmajor s'hi
van poder veure gràfics, fotografies i textos explicatius sobre
els refugiats, els pobles indigenes, la frontera nord-sud, la si-
tuació dels infants, les dones, els camperols... i la distribució
de subvencions de la Direcció General de Cooperació. •

Premi de l'OCB als
Antònia Font

Dia vint de desembre se celebrà a l'Auditòrium de Palma
l'acte d'entrega de la vint-i-cinquena edició dels Premis 31
de Desembre de l'Obra Cultural Balear; l'Obra guardona fi-
gures, persones o institucions a qui vol reconèixer el mèrit de
la seva tasca en un àmbit o altre del món de la llengua cata-
lana. Enguany, el premi que s'atorga amb el nom de Barto-
meu Rosselló-Pòrcel fou recollit pel grup Antònia Font, al
qual es reconegué la importància del seu treball com a con-
tribució a la normalització lingüística del català. Estam con-
tents i orgullosos que els premiassin, i des d'aquí enviam
una enhorabona al grup i especialment a en Jaume Manresa,
llucmajorer que, com a teclista del grup, permeté que el po-
ble tingués, un any més, representació en els premis.

A més, en Jaume torna a ser notícia a Llucmajor per una
actuació que en aquest cas no és musical: el podrem veure, si
no hi ha res de 1101.1, a finals de mes al Teatre Recreatiu en la
representació que la companyia Ferreret ens oferirà de l'obra
de titelles Anomé, destinada principalment al públic infantil.
El nostre amic és el responsable del text (basat en contes
africans) i també de donar vida a alguns dels personatges i ti-
telles que anirem trobant al Ilarg d'aquesta història plena de
màgia i fantasia. •
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Nota de la Redacció

El cost de l'edició d'aquesta revista així com el pas
de pessetes a euros, ens obliga a canviar el preu de la
publicació de 200 pta a 1,40 euros (232 ptas) i també a
encarir lleugerament el preu dels anuncis. Aquest preu
de 200 pta s'ha mantingut des de l'octubre de 1998.

Aprofitam l'avinentesa per desitjar-vos un venture's
Any Nou 2002 i esperam, com sempre, la vostra col.la-
boració. •

El 23 de desembre es va inaugurar Ceràmiques Moll, a
la Ronda Migjorn, 46; a càrrec de na Maria Oliver Munar, al
mateix Hoc on ella hi té el -taller.

En aquest nou local hi haurà exposició i venda de les pe-
ces de cerámica de na Maria Oliver, però també hi haurà un
espai dedicat a l'exposició i venda de ceràmiques i ferro d'ai-
tres artesans. •

S'ha inaugural Idiomes Europa a càrrec de Pepe Percha i al
carrer Bisbe Taixequet, 6. En aquest centre s'impartiran cur-
sos intensius d'alemany, anglès i espanyol per a estrangers,
amb una periodicitat de 2 hores diàries, amb professors na-
dius i titulats i des de les 9 fins a les 20 h. (hores a convenir).
També s'impartiran cursos de 6 hores setmanals i hi ha la
possibilitat d'oferir classes particulars; sempre en grups re-
duïts i a tots els nivells.

Idiomes Europa compta amb l'experiència de 10 anys a
l'altre centre que tenen a Capdepera. •

Dues llucmajoreres premiades

Maria Oliver

Miquela Artigues

Es va celebrar a l'Institut de Fires, IFEBAL, la XVI Fira
d'Artesania, "BALEART". La Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació, cada any organitza un concurs entre els mestres
artesans que tenen la "Carta" apropiada. Enguany es valora-
va la millor elaboració artesana d'una peça única, i el primer
premi recaigué sobre Gabriel González, de Palma.

El segon i tercer premi correspongueren a dues artistes
llucmajorers: Maria Oliver Munar i Miquela Artigues Jaume,
ceramistes.

La peça premiada de Maria Oliver, titulada "Herència i
Natura" era plana, irregular, molt ruda, que representava l'es-
corça del tronc d'un arbre dins de la qual hi havia unes co-
pinyes fossilitzades. L'escorça crullada va cosida amb fife -
no per ressaltar la vellesa que representa.

L'obra premiada de Miquela Artigues consisteix en un
conjunt de botelles en forma d'escolanets. Són fetes de gres
i porcellana, materials cuits al mateix temps, cosa que difi-
culta la cocció. Els colors de l'escolania, ruquet blanc de
porcellana i vestit vermell, la fan molt vistosa i el tema és
adequat per a les festes de Nadal. •
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Assemblea General

Al local de l'associació de Persones Majors de Llucmajor, va
tenir lloc el passat divendres, 30 de novembre de 2001, la re-
glamentària assemblea general de socis i també i arran de la
dimissió del president Joan Mora, l'elecció de nou president.

Per a aquesta elecció, com que només es va presentar
una candidatura i com que només se necessitava un vot, no
calgué la celebració d'eleccions en suposar que la candida-
tura presentada es votaria a si mateixa, candidatura que va ser
aprovada a má alçada per tots els presents amb aquests noms:

Presidenta: Josefina Colom Morey
Vicepresidenta: Francesca Noguera Sancho
Tresorera: Margalida Cardell Jaume
Secretari: Joan Mora Barceló
Vocals: Maria Cafiellas Mulet, Maria Salvà Cardell, Antònia
Pallicer Mas, Joana Monserrat Janer, Bonaventura Valls Se-
gura, Arnau Tomás Oliver, Joan Llompart Salom i Joan Mo-
ra Barceló. •

Gran vetlada musical

Patrocinada per "Sa Nostra", Caixa de Balears, es va ce-
lebrar el passat 5 de desembre en el local de l'Associació de
Persones Majors de Llucmajor, una vetlada de música ma-
llorquina, amb les actuacions del concertista de piano, Joan
Lilinez, la cantant Maria Antònia i el grup "Caliu".

El concert va ser un gran èxit perquè tant el repertori in-
terpretat amb la veu de Maria Antònia, la mestria de J. Lái-
nez al piano i a la flauta, ben secundats pel grup "Caliu", va-
ren desfermar l'entusiasme del públic que omplia el local, el
qual va obligar al conjunt musical a interpretar noves
cançons. •

Juntes General Ordinària i
Extraordinària al CN Arenal

Com cada any, pel desembre, es va celebrar al CN Arenal
la Junta general ordinária i acte seguit una d'extraordinària,
en les quals el president, Joan Vich, donà compte als socis de
la seva gestió durant l'any i va exposar quines eren les pro-
postes de la Junta directiva per al proper any, explicant una
sèrie de projectes i modificacions del reglament del Club per
a la seva aprovació o no.

Joan Vich digué que el 2002 es faran obres de millora a la
cuina i a la piscina i es dragarà la bocana del port per tal que
les embarcacions de més calat puguin entrar i sortir sense pe-
rill d'embarrancar.

Pel que fa a la modificació de normes del club s'aprovà:
- Augment de les quotes dels socis en un 5%.
- Augment d'un 10% del lloguer que el Club paga als

propietaris de llocs d'amarrament, per a la seva explotació.
- Admissió de socis juvenils (de 14 a 18 anys); es farà

d'acord amb les següents quotes d'entrada, segons l'edat del
soci en el moment de l'ingrés:

De 14 a 15 anys, 50.000 pta.
De 15 a 16 anys, 75.000 pta.
De 16 a 17 anys, 100.000 pta.
De 17 a 18 anys, 250.000 pta.

I en complir els 18 anys passaran a ser socis de número
sense cap tipus de despesa addicional.

- Els socis eventuals poden convertir-se en socis de nú-
mero pagant una quota d'entrada de 250.000 pta.

Al torn de precs i qüestions es parlà de la problemática de
l'aparcament i de la necessitat d'adecentar els vAters del Club
veil. •

Festa poblera a Gràcia,
Barcelona

Els propers dies 25 i 26 de gener de 2002, com cada
any, ara en farà 10, que s'organitza la festa poblera de Grà-
cia. Per uns dies, Antoni Torrens du a Barcelona una bona re-
presentació de Mallorca. Enguany hi participa el grup Xaloc
Música, entre d'altres, que tocarà el dia 25 al Centre Artesà
Tradicionkius i el dia 26 a la plaça de la Virreina, ambdós
dies hi haurà ballada. Per això i perquè tothom qui vulgui
anar no s'ho perdi, des de Llucmajor també s'hi organitza
una sortida. Qui estigui interessat que es dirigeixi a l'Asso-
ciació Cultural Capocorb, col.legi Sant Bonaventura i col.le-
gi p. Jaume III.

Si us animau a compartir amb nosaltres la presentació i la
bulla i la festa que hi haurà per allà, s'ha preparat un viatge
organitzat amb preus econòmics. Per a més informació us po-
deu dirigir a Viatges Majeirica tel. 607 324 495 (Bernat Car-
dell). Us esperam a tots! •
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S'Arenal

Inaugurat el monument homenatge
als pioners del turisme

Tomeu Sbert

Tal com havíem anunciat en aquesta revista, dies passats
fou inaugurat un monument en homenatge als pioners del tu-
risme. Està ubicat a la redona, devora la Porciúncula i és
obra de l'escultor Jaume Mir, és de bronze i medeix una
alçada de dos metres i mig.

El monument a la cordialitat i amabilitat, obra de l'escultor
Jaume Mir, el qual veim a la mateixa fotografia

Conversàrem amb l'autor de l'obra, Jaume Mir: "Miri,
aquí hem volgut esculpir la figura d'un cambrer. Està en pla
de donar la millor de les acollides al turista que arriba. Mans
obertes, en actitud receptiva i generosa", ens va manifestar

artista.
Recordem que els anys seixant del recent segle passat,

davant l'arribada imparable del turisme, molts de treballadors
d'altres oficis, com picapedrers, pagesos, gent venguda de la
península, es va dedicar a fer feina aleshores a la nova in-
dústria i en la majoria de casos quasi sense conèixer-hi ni les
coses més bàsiques. Se suplia amb bona voluntat, amabilitat

i sacrifici la manca d'aquests coneixements professionals.
Així va ser com prengué volada la nova indústria: d'una

banda, molts empresaris que posaren enmig totes les seves
pertinences com finques o doblers, i préstecs bancaris; i els
altres, els treballadors, deixant els seus oficis o feines de poc
rendiment econòmic i jugar a veure-les venir en espera de
millorar situacions laborals i econòmiques.

Des de fa anys el turisme és la major font d'ingressos
econòmics a la nostra Comunitat.

A la inauguració del monument abans esmentat, situat
en zona pública, hi assistiren el batle de Palma, Joan Fageda,
junt al president de l'Associació d'Hotelers, Jordi Cabrer,
amb Joan Bauça, Ezequiel Ramos, Toni Roig, Miguel Vi-
cens, Toni Munar, Miguel Vidal, Bartomeu Xamena, Josep
Oliver, Toni Mayol, altres convidats i públic, hem de desta-
car la presència de Pilar Giiells, Lluís i Carme Riu, ja que la
idea de construir aquest monument fou de Lluís Riu Ber-
tran, mort fa uns anys pert) que la seva família ha volgut res-
pectar i costejar l'obra, amb la col.laboració de l'Ajuntament
de Palma i de l'Associació d'Hotelers, tant Ilucmajorers com
ciutadans.

Noticies breus

- Els actes religiosos nadalencs i de Cap d'Any han re-
sultat molt Hulls i concorreguts.

- Es va obrir al públic la primera residència o centre de
dia i de nit a s'Arenal. Té caràcter particular i es troba cons-
truït amb totes les comoditats i exigències modernes. El seu
gerent és Damià Mulet Servera.

- La UD Arenal ha aconseguit algunes victòries la qual
cosa ha fet que deixi els llocs de descens o de promoció.

- El Club Es Pistó, de cotxes i motos antigues, va celebrar
assemblea general, amb un bon sopar i molts de projectes a la
vista.

- Feliç Any Nou, amigues i amics!.•
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El vent va arrabassar 83.530 arbres

El temporal del mes de novembre va provocar
danys valorats en quasi 500 milions de pessetes

La tempesta va esbucar dotze  quilòmetres de paret seca i devers tres de marès
Francesc Verdera
Fotos: Coloma Julià

Els danys causats pels temporals
del passat mes de novembre varen ser
de més de 495 milions de pessetes, xi-
fra que també inclou les quantioses
destrosses ocasionades per les inunda-
cions, segons es desprèn de les prop de
nou-centes declaracions presentades a
Ia Casa de la Vila pels afectats, amb
l'objectiu de poder accedir a les dife-
rents línies d'ajut que per tal de subsa-
nar quantioses perdues, han concedit
Madrid, el Govern Balear i el Consell
de Mallorca.

El responsable municipal d'Agri-
cultura i Medi Ambient, Sebastià Arti-
gues, va assegurar que aquesta valora-
ció, que frega els 50 milions de pesse-
tes, s'ha realitzat segons les declara-
cions presentades pels mateixos afec-
tats i després que els tècnics de l'Ajun-
tament haguessin realitzat l'oportuna
inspecció dels danys declarats.

Quasi nou-centes declaracions són
les presentades i constitueixen una
autentica demostració gràfica de la
magnitud de la catàstrofe natural que
va assolar la major part de l'extens ter-
me municipal llucmajorer. La majoria
de les fotografies que acompanyen les
declaracions dels danys reflecteixen
quasi ben detalladament el desolat
camp de batalla que deixaren al seu pas
els aiguats i els vents huracanats.

itaita
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Desastre forestal

D'acord amb les dades facilitades
per Sebastià Artigues, horn pot afirmar
que els arbres del terme llucmajorer fo-
ren les principals victimes del temporal
de vent. Els danys en aquest capitol re-
presenten un vertader desastre ecolò-
gic perquè han suposat la pèrdua de
83.529 arbres. Els pins, amb 59.535
exemplars arrencats, se situen al cap de
les varietats afectades; en segon lloc,
se situen els ametlers, amb 10.418 pèr-
dues i en tercer !Hoc els garrovers, amb
5.135.

La llista d'exemplars arrencats con-
tinua amb 3.898 ullastres, 1.127 xi-
prers, 405 alzines, 146 tarongers, 14
ilimoneres, mentre que en l'apartat de
varis, corresponents a la resta d'espè-
cies, inclou 28.252 baixes. En total, les
pèrdues en aquest important sector, pel
valor ecològic, agrícola i fruiter, as-
cendeixen a la xifra de 164.393.000
pessetes.

D'altra banda, pel que fa als danys
en immobles rurals, aquests arriben a
les 59.427.676 pessetes; les pèrdues
agrícoles han estat xifrades en gairebé
deu milions i mig mentre que la rama-
deria afectada suposa 125.000 pesse-
tes. Els camins i vials de foravila ne-
cessiten un milió i mig per tal de poder
reparar els danys causats per l'aigua.

En l'apartat que podríem denomi-
nar urbà, les declaracions dels afectats
xifren en quasi quinze milions els
danys ocasionats en les vivendes;
8.630.000 pessetes els perjudicis oca-
sionats en hotels i tres milions pel que
fa a establiments en les zones costane-
res.

Onze quilòmetres de paret seca

El temporal de pluja i vent, va aca-
bar també amb 11.603 metres de paret
seca, valorats en 2.284.000 pessetes;
en el sòl, resultant també tomats 2.643
metres de paret de marès, pèrdua quan-
tificada en 483.241 pessetes. Un altre

dels elements tradicionals i més pre-
sents a la foravila llucmajorera que va
resultar especialment afectat pels forts
aiguats i vent varen ser els marges. Els
danys han estat, de moment, quantifi-
cats en devuit milions de pessetes.

De moment, només el Conseil de
Mallorca ha anunciat l'entrega d'ajuts

destinats als diferents ajuntaments ma-
Ilorquins. Es tracta concretament de
500 milions de pessetes destinats espe-
cialment a fer front als danys soferts
en els béns públics. Llucmajor, per
aquest concepte, rebrà nou milions de
pessetes. •

expert
ELÈCTRICA

alawraml.

Sens dubte te convencerei   

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

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



Cilindrada 1.596 cm'

103 CV-CE a 5.750 r.p.m.
14,8 kgm-CE a 4.000 r.p.m.

Cilindrada 1.747 cm'

133 CV-CE a 6.400 r.p.m.
15,6 kgm-CE a 3.500 r.p.m.

Cilindrada 2.446 cm'

2.4 20s. 170 CV-CE a 6.000 r.p.m.
22,5 kgm-CE a 3.500 r.p.m.

Cilindrada 1.910 cm'

1.9 JTD 115 CV-CE a 4.000 r.p.m.
25,9 kgm-CE a 2.000 r.p.m.

SERVEI OFICIAL:

TALLERS CANELLAS - ROTGER
C/. Hispanitat, 19 - Tel.: 971 66 06 47 - Llucmajor



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

Concert de la Banda de Música Juvenil
Els alumnes de l'Escola de la Banda de Música i la Banda Juvenil

feren el concert de Santa Cecília

Pere Gardas
Foto: C. Juliù

El passat divendres, 30 de novem-
bre, a l'església de Sant Bonaventura
es va fer el "Concert de Santa Cecília
2001" per part dels alumnes de l'Esco-
la de Música de la Banda de Música de
Llucmajor i de la Banda Juvenil amb el
següent programa:

a) Els alumnes d'iniciació musical,
Ir i 2n cursos de llenguatge musical
cantaren conjuntament les cançons po-
pulars catalana i alemanya "Quan la nit
ja torna" i "Riera dolça i lenta" respec-
tivament.

b) Els alumnes de 3r, 4t i 56 cursos
de llenguatge musical cantaren la
cançó popular, a dues veus, "El bon
caçador".

2- Duo de flautes, interpretant "La
Primavera" (fragment de les 4 esta-
cions) de A. Vivaldi.

3- Flauta i piano, interpretant "The
dance of the" de C.W. Gluck.

4- Oboè i piano, interpretant "Dan-
ses eslaves" (fragment de El Principe
Igor) de Borodin.

5- Grup de clarinets, amb la inter-
pretació de "Trios Progressius núms.
4, 5 i 6" de P.M. Dubois.

6- Trio de clarinets, amb la inter-
pretació de "Romance" i "Rondo" de
Mozart.

7- Grup de sax6fons, interpretant
"Cançó de sa neu" amb arranjament de
E. Pastor i "Estudi núm. 2" de E. Pas-
tor.

8- Duo de saxelfons, amb la inter-
pretació de "Minuet" i "The witches
canon" de F.J. Haydin.

9- Trio de trompetes, amb la inter-
pretació de "Marxa de trompetes" de
Ferrer-Ferran.

10- Grup de metall, que interpretà
la cançó de Lenon i McCartney "Ob-
la-di, ob-la-da".

11- Grup de percussió, amb l'estre-
na de l'obra "Llucmajor Blues" de Vic-
tor Roig.

12- Banda juvenil de l'Escola de
Música, sota la direcció de Vicenç Cas-
tellano, interpretant "Gaudeamus Igi-
tur" amb arranjament per banda de To-
fol Barros; "Blue Moon" de J. Farras;
"Jingle" de la pel.lícula "Solo en casa"
i "Himne a Santa Cecília" de Peper
Wasatall.

Una vegada més vaig poder admi-
rar l'excepcional tasca que es fa amb
un grup molt nombrós de nins i joves
del nostre poble: els ensenyen a esti-
mar la música, a aprendre el Ilenguatge
musical, a tocar algun instrument, a
conèixer nou repertori, a saber sortir en
públic i actuar, a escoltar les interpre-
tacions dels companys, a valorar i a
respectar el silenci, a formar part d'un
grup per a enriquir-lo sense ser-ne
únics protagonistes, a estar molt atent
al director, a participar i a créixer i a
disfrutar i a... senzillament a fer músi-
ca. Amb tot això he de signi ficar que
va haver-hi interpretacions d'una qua-
litat excel.lent. Si tenim present que les

edats dels MUSICS oscil.laven entre
els vuit i els catorze anys hem de con-
cloure que l'espectacle fou del tot im-
millorable. I no puc passar sense citar
el magnífic colofó que posà l'actuació
de la BANDA JUVENIL, quaranta-
cinc alumnes, quasi uns nins ben avin-
guts, afinats i amb el ritme pertinent a
cada obra, una banda rica amb colors i
matisos, sota la direcció pacient i segu-
ra de D. Vicenç Castellano.

Des d'aquestes línies vull donar
l'enhorabona a tots els alumnes; al di-
rector de l'Escola, T6fol Barros; al di-
rector de la Banda, D. Vicenç Castella-
no i al grup de professores i professors.

Molts d'anys i bones festes. •



Corals Infantil i Juvenil dirigides per na Catalina Trobat

Conjunt Instrumental, dirigit per na Catalina Nadal

C/. Doctor Fleming, 10
Tel. 971 66 21 14 - Fax 971 66 28 16

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

LOCAL

Nadal, fred i música

Concert de l'Associació Amics de la Música
Joan SaIva CaId&
Fotos: C. Julia

L'antiga tradició de cantar Nadal es
manté viva a la nostra ciutat. Distintes
agrupacions musicals convoquen els
seus músics i cantaires per a ofertar al
poble, familiars i amics, una mostra de
tradicional repertori nadalenc. Bells
sons que són part d'una època de l'any,
de fred, pluja o neu a la muntanya. En
tal context, el proppassat 22 de desem-
bre, a les vuit del capvespre, totes les
agrupacions de l'Associació Amics de
Ia Música es reuniren per interpretar
nadales.

Les nombroses veus tendres de ni-
nes i nins de les corals infantil i juvenil
sorprengueren amb el seu repertori
arrelat al folklore popular. Tanca els
ullets, Pastoret d'on yens?, Quan el
nen Jesús a l'escola anava, El trineu,
On vas Pere?, Campanetes de Nadal,
Caga tió. Totes, peces cantades i inter-
pretades pels infants petitons d'aquesta
coral. Sons i gestos d'unes nines i nins
engrescats de ple amb el tema que
constituïren legítim motiu de goig i or-
gull a tots els assistents. I no en parlem,
de les mares, pares, padrins i padrines.
Ben segur que la dolçor d'aquelles vi-
bracions va superar els millors torrons.
Tota una lliçó de bona pedagogia mu-
sical. I tot això de la rnA de la seva di-
rectora Catalina Trobat, amb ajuda de
la percussió de Miguel Barceló i del
piano per Isabel Garcia.

Les orquestres de percussió, sota la

batuta de Miguel Barceló, interpreta-
ren, igualment, peces tradicionals, amb
el prodigi d'uns pocs instruments als
quals es treuen tot els sons i ritmes tra-
dicionals de la nostra cultura. Treball
pacient i entusiasta del seu director.

I, amb el Conjunt Instrumental, di-
rigit per na Catalina Nadal, apareixen,
de bell nou, melodies sempre vives per
aquestes dates, malgrat sien escoltades
una o mil vegades: Adeste Fideles, Jin-
gle Bells i popurris nadalencs.

La Coral Mixta, dirigida per na Ca-
talina Trobat, la nova batuta que s'es-
trena dirigint aquesta agrupació coral.
Satisfacció en els seus components pel

sensible augment de veus, nombre que
encara hauria de continuar augmentant.
Per això convidam a tothom a integrar
aquesta bella agrupació: pares i mares
de l'alumnat, padrins, amics...

I, arribat el moment de la corda,
l'Orquestra de Cambra, experiència i
veterania d'una agrupació, dirigida per
n'Andreu Julià. Exalumne de l'escola i
d'aquesta orquestra altra volta retornat.

Finalment tots els músics i cantai-
res, petits i grans, juntament amb el pú-
blic, cantaren un sentit Adeste Fideles,
el qual, com cada any, ressona per les
voltes romàniques d'un Convent hos-
pitalari i sentit pel poble assistent. •
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CAIXA DE BALEARS
Per estar mes a
prop vostre
hein obert una nova oficina a:

OF 229 LLUCMAJOR - RONDA (ARLES V
Ronda Cartes V, 13
Tel. 971669219 /Fax 971669220
07620 LLUCMAJOR

DOTADA DE CAIXER AUTOMATIC
www.sanostra.es

OF. 0 032 Llucmajor
Constitució, 30
Tel. 971 669 180 / Fax 971 669 169
07620 LLUCMAJOR

OF. 229 Llucmajor - Ronda Caries V
Ronda Carles V, 13
Tel. 971 669 219 / Fax 971 669 220
07620 LLUCMAJOR
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CAIXA DE BALEARS

Xaloc Música: Capicua 2002 disc nou
L'any 2002 en farà 10 que el

grup va començar la seva trajectò-
ria dins de la música tradicional i
popular. Avui sovint es parla de fu-
sions, nous sons, mestissatge de la
música i nosaltres sense renunciar
a res de tot això volem fer una mú-
sica amb caràcter distintiu. Innovar
sobre unes estructures de base tra-
dicional es un repte de trobar va-
riacions que tenguin personalitat
pròpia. La vitalitat actual de la mú-
sica a les illes Balears demostra la
devoció que hi tenim per la música
popular malgrat que no sigui co-
mercial. La música popular es pre-
sent i s'ha fet un lloc molt impor-
tant dins la festa mallorquina i això
s'ha aconseguit perquè ha estat acorn-
panyada d'una gran qualitat en tots els
nivels.

Despertar passions i moviments
nous en els balls, crear un diàleg amb
les balladors fa que hi hagi una com-
plicitat amb el públic i l'art de la se-
ducció es com un joc que arriba als que
hi participen i als que observen.

Encetam les celebracions del 106
aniversari amb l'edició d'un disc reco-

pilatori Capicua 2002 que inclou els
millors temes dels tres discos que hem
editat anteriorment (Xaloc Música,
Camins i rondalles i Mihrayan) i dó-
na una primera referencia del següent,
que s'estam entegistrant.

Contingut de Capicua 2002

Capicua 2002 es un CD recopilato-
ri en el qual s'inclouen un total de 27
cançons. 25 pertanyen als tres discos

anteriors que hem editat i dues són
noves. Del primer CD, Coll Bar-
dolet, n'hi ha 15 perquè es un disc
exhaurit i hem pensat que així la
gent podria tenir la majoria de les
cançons, del segon, Camins i Ron-
dalles hem posat les quatre
cançons que són per ballar i del da-
rrer, Mihrayan n'hem triades les
necessàries per compensar la va-
rietat dels dos CD anteriors.

Enregistrat la tardor de 2001

Ho hem fet als estudis d'An-
toni Pastor amb la qual cosa hem
guanyat en qualitat humana i en

qualitat de so.
Ha fet una bona feina pel que fa al

recopilatori, ja que cada disc sonava
d'una forma molt diferent tot i ser de la
mateixa discogràfica i ha sabut trobar-
li el punt, per aconseguir una qualitat
global.

I pel que fa a les dues cançons no-
ves, podreu comprovar que ha fet unes
bones mescles. •



MEDIFIATC
ASSEGURANÇA D'ASSISTÈNCIA MÉDICA

Et que Vostè desitja
per la seva salut i la de

Ia seva familia

• Amb targeta sanitaria gratu'ita sense cost addicional

per visita o servei,

• Tenim un ampli quadre medic i ara també a Llucmajor

el Centre d'Especialitats Mediques C.E.M.

• Tenim les millors cliniques de Balears.

• Les millors clíniques i centres hospitalaris d'Espanya

a més dels millors centres dels Estats Units.

• Revisió ginecològica anual.

• Assistència de tocòleg al part.

• Estada de l'acompanyant a la clínica.

• Consulti'ns si prové d'una altra entitat sobre l'eliminació

de carències.

• I moltes més avantatges.

Treballem per oferir-11
La Millor Medicino Privada

Balanguera, 15 baixos
07011 PALMA DE MALLORCA

Tel, 971 287 050 F1ATC
ASSEGURANCES



LOCAL

Antònia Font

Acabau de guanyar un premi per
un curtmetratge que presentàreu a
Alcúdia, explica'ns-ho una mica.

Sí, en Josep Hernández i jo yam
presentar un curt al III Festival de Curt-
metratges de les les Balears; el curt-
metratge es titula No tenc ganes de sor-
tir i parla del xoc que es produeix entre
dues percepcions diferents del concep-
te d'art, és a dir, entre una parella més
o menys "pija" i d'alt nivell cultural, i
un altre personatge que té unes idees
pròpies i peculiars sobre cultura i por-
nografia; volem retratar allò de patètic
que presenta la gent que es pensa tenir
el monopoli de la cultura... cosa que
podem trobar sovint a Mallorca. I bé,
estam molt contents perquè n'hem sor-
tit guanyadors amb un premi impor-
tant, ens han donat dos milions de pes-
setes que podem dedicar o bé a la rea-
lització d'un altre curt o bé per matri-
cular-nos a un curs, nosaltres hem optat
per fer el primer.

Ara també tornau a treballar en
la pel.lícula Funeraria Independent,
perquè hi tornau i quines són les co-
ses que en revisau?

Funerària Independent és la matei-
xa pel.lícula que ja es pogué veure
quan la passàrem a Llucmajor i quan es
preestrenà a Costa Nord, pep) ara hi
treballam a una altra escala, ara té pro-

ducció, cosa que significa alguns can-
vis: s'ha canviat un trenta per cent de
les escenes, també s'han canviat alguns
personatges i hi ha actors nous; el mun-
tatge d' audio també és tot nou, les
veus, els efectes de so, la música... i es
passa la filmació a 35 mm que és el
format del cinema estàndard; s'ha fet,
també, una productora que s'anomena
Armadillo Pictures i, a més, hi ha un

altre aspecte important que és l'econò-
mic, la peklícula fou feta amb 300.000
pessetes i ara passam a parlar d'uns
50.000.000, que ja és bastant més però
que, dins el món del cinema, continua
essent barat. L'objectiu de la feina i els
canvis que ara feim és poder estrenar a

Espanya pel març, i tot i que no serà
una posada en escena a gran escala, po-
dem parlar d'unes quinze còpies, cosa
que ens permetrà estrenar a les princi-
pals ciutats.

Teniu altres produccions co-
mençades o projectes en els quals ja
hi a treballeu?

Sí, ara també feim un altre curt amb
la idea de presentar-lo a la mostra de
Sant Sebastià, a Guipuzkoa, i es titula
No return. La história que ens conta és
la de la consciència d'un assassí i mal-
tractador de dones, la qual el perse-
gueix físicament per intentar-lo aturar;
el tipus d'història s'inspira un poc en

estètica de David Lynch, en la de Ca-
rretera perdida, per exemple.

I a més de tot això, teniu altres
projectes per fer?

D' aquí que tenguem acabat tot el
que hem explicat... crec que després
d'això ens agafarem unes vacances
però, de totes maneres, sí que tenim
una sèrie de guions curts i llargs al ca-
laix, cosa que ens permetrà no avorrir-
nos durant els pròxims quatre o cinc
anys; és feina, pea) ens agrada fer-ho i
ens ho passam bé. •

/Quatre mots
Miguel Mascaró, premiat

per un curtmetratge   

ajorset 

CLINICA DENTAL
Dr. Ll. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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

	 perruqueriaunisex   

ant6nia isern
c/ major,7 07620 Llucmajor

tel. 971 661 359       
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Paperets, factures, judicis i pel•lícules
Miguel Cardei!

Pocs dies abans de Nadal, l'Asso-
ciació Amics de la Música va organit-
zar al Convent el ja habitual concert
nadalenc de l'Escola de Música. I no-
vament, i desgraciadament, tant com
els treballs i els esforços dels joves mú-
sics i dels seus professors, va tornar a
ser un tret característic de la vetlada el
comportament cafre i radicalment im-
presentable de bona part del públic,
que, com és d'imaginar, estava format
sobretot per parents dels que actuaven,
és a dir, per adults que es suposa que
són o haurien de ser responsables
d'educar-los, amb els consells i les pa-
raules, però sobretot amb l'exemple.

La veritat és que, fins i tot si conce-
dim a un concert escolar un marge
d'informalitat superior al que concedi-
ríem a un concert diguem adult — per-
què seriós, supôs que ho deu ser prou
un acte que mira al futur-, l'espectacle
va tornar a ser, més que pintoresc, ver-
gonyós en grau quasi insuperable.
Heus ad f que, a punt de començar, sur-
ten a escena les corals infantils i juve-
nils, i quan tot fa preveure que pares i
mares i ties i padrines adoptaran un si-
lenci atent per escoltar els progressos i
les gràcies dels joveníssims cantadors,
es desencadena un maremàgnum de
corregudes de fotògrafs i filmadors, un
cor inacabable d'espants i salutacions i
comentaris, aquell és el nostre!, de
madones girades al banc per conversar

millor amb els de darrere, que feia
inaudibles les cançons. Un estrèpit que
ja no minvaria fins ben avançat el pro-
grama, quan bona part del públic ja va
haver abandonat el temple.

Aquest servidor pot entendre que
una part dels alumnes són molt petits, i
que això pot fer aconsellable replegar-
los i marxar cap a casa abans de la fi
del concert... però em sembla que hi ha
una distància infinita entre fer-ho entre
actuacions i discretament, i aquelles
majestuoges sortides despedint-se de
tothom en veu alta mentre uns músics
intentaven fer-se sentir, que duraren
més de mig concert.

Per no esmentar les adorables cria-
tures a lloure fent carreres i renous de
tota mena davant la complaguda mira-
da dels seus teòrics educadors, que
aquell dia era evident que passaven to-
talment de les seves responsabilitats. I
no pari només de quatre padrins mig
xarucs, que no han tengut ocasió quan
eren joves de rebre una complerta edu-
cació cultural: pari de pares i mares
més joves que jo, amb títol universita-
ri i posició social.

Quin ànim, tot plegat, pels joves
músics que intenten fer-se sentir. Quin
exemple. I quina lamentabilíssima i re-
alista imatge de la vila la que es des-
pren de tot plegat. Que en queda de fei-
na a fer en l'àmbit de la cultura, i
d'aquesta expressió d'elemental res-
pecte als altres i a hom mateix que es
solia anomenar bona educació.

* * *
Que ve a ser molt semblant al que

es podria dir davant la desolació del
pati de butaques del Teatre Recreatiu,
aquella vetlada que només una vintena
d'espectadors varem assistir a la repre-
sentació del Somni d'una Nit d'Estiu. I
això que, amb l'empremta d'un dels
majors i més famosos escriptors de tots
els temps, es tracta d'una comèdia
prou divertida, un joc de confusions
amoroses amb humorístics personatges
populars i fantàstiques fades i genis,
que a la Gran Bretanya sol ser habitual
de les representacions escolars de fi nal
de curs.

Aquest desinterès tan radical i fla-
grant retrata un poble. I la imatge que
en dóna és escruixidora, d'una desídia,
una incultura i una manca de sensibili-
tat i de curiositat que fan mal just de
pensar-hi. Per no entrar en compara-
cions amb altres municipis mallorquins
que mantenen programacions teatrals i
musicals estables amb mitjanes d'as-
sistència superiors a les dues-centes
persones. Ho escric recordant que no
fa gaire el nostre presumpte batle s'om-
plia la boca en públic sobre Llucmajor
com a capdavanter de la cultura pàtria.
I una bona merda, ja em sap greu ha-
ver-ho de dir. I si això és així, no po-
dem deixar de recordar que una de les
causes més que probables és el desin-
terés per la cultura de la dretota que
ens ha governat quasi a perpetuïtat i el

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets
Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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C/ Antoni Gardas 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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disfrute l vida HYLIFIORI

PARA LOS HEROES DE CADA DÍA
Volvéis del trabajo - El mayor pega al mediano - El mediano decora las
cortinas con pintura de dedos - jAaaaaaahhhhhl! -El pequeño no para de
llorar - iBuaaaaaah! Los heroes de cada dfa, los de verdad, necesitan un
coche como el nuevo Hyundai Matrix. Un monovolumen, diseñado por

Pininfarina, enorme por dentro y lleno de detalles útiles. En versiones

gasolina o turbodiesel de inyección directa Common Rail.

Desde 1.953.000 ptas*. (11.737,77 euros)

- 141$ 11112
4t. 4tt3 n ti

271 - 65 la 72 - Llucmeipyz.

desert radical de politiques culturals
dignes de tal denominació a que ens
sotmeten, mentre gasten milions en
festes pageses a preu triple que el del
mercat que paguen a empreses massa
relacionables amb el seu aliat arenaler.

* * *
Mi lions gastats alegrement en aim),

o en informes que no informen i plans
que no planifiquen (16 quilets per un
sobre joventut que no fa el gruix del
full parroquial, per posar un exemple
d'ara mateix), o en salaris astronòmics
o despeses de protocol de mal justifi-
car... i llavors resulta que un mes abans
d'acabar l'any ja no queda ni un duro
dins el gavet municipal, perquè aquests
són els fets que denuncia l'oposició i la
majoria només respon amb coartades
tecnicistes... que si sabés fer pressu-
posts ja hauria d'haver previst fa un
grapat de mesos. Per no parlar de la co-
sa aquesta del centenar de factures du-
plicades, factures d'aquelles que no ne-
cessiten de concurs públic ni d'apro-
vació del plenari, és a dir, de les que
han d'exigir una major responsabilitat
de transparência i efectivitat, i que és
d'esperar que es tracti, efectivament,
d'un error informàtic, com va suposar
en públic el Batle.

* * *
Com que el gavet municipal està

per tantes alegries, molt de bombo i
molta estufera, i una altra remesa de
factures que suma 45 milions i que s'ha
d'afegir a altres remeses semblants
aprovades en mesos anteriors en con-
cepte de festes. Factures que en bona
mesura són d'unes empreses, Retsar
Músic i Tenedi Ambient de les quals
reconec que no n'havia sentit a parlar
fins fa pocs mesos, després de més de
quinze anys de fer feina en un Ambit
que toca molt de prop el món dels es-
pectacles musicals, tot i que ara si que
sé que són empreses constituides per
una senyora que, encara no fa dos anys,

havia donat poders com administrador
d'una altra empresa un tal Joaquin Ra-
basco Ferreira.

I també que una d'elles Retsar, va
cobrar fa un parell de mesos una factu-
ra per una Nit Mallorquina a S'Arenal
que, a preu actual de mercat, hauria
bastat per pagar tres o quatre vegades
les mateixes actuacions.
Mentre, la Societat General D'Autors,
això em diu el seu Delegat a les Bale-
ars, du l'ajuntament a judici reclamant
el pagament d'uns drets d'autors esta-
blerts per llei i que resulta que la nostra
majoria municipal es nega a fer efec-
tius. Quin exemple de defensa del ga-
vet públic tan edificant i numantí. Qua-
si podem imaginar una producció Dis-
ney amb el PP i ASI en pla Cabrit i
Bassa, el Alamo no se rinde, no passa-
ran i tot allò dels barcos i l'honra.
I ara diuen que no ens queda caixa ni
per a pagar folis o comprar paper hi-
giènic pels excusats municipals, que
em fa l'efecte que en deuen necessitar
d'allò mês.

* * *

També en deuen necessitar en bo-
nes quantitats devers el Club Nàutic de
S'Estanyol, tot i que pot ser conven-
dria més una pala o una excavadora si
es vol netejar el club del que hi han
abocat a sobre el president Ginard i la
seva banda.

La banda de S'Estanyol que ha tor-
nat a perdre per golejada al Jutjat de la
Instància Num. 13 de Palma, que ha fa-
hat a favor de quatre socis contraris a
l'ampliació del port, que havien estat
sancionats i expulsats. La sentència de-
clara la nul.litat de la decisió presa per
la Junta Directiva a l'expedient sancio-
nador incoat contra aquests quatre so-
cis, així com d'altres acords presos
contra els mateixos a la mateixa reunió
"por ser contrarios al ordenamiento ju-
rídico, a la Ley y a las prescripciones
de los estatutos" , així com la nul.litat
de totes les actuacions realitzades o que

es realitzin com a conseqüència
d' aquells acords.

* * *

Només aims) ja posa, novament, en
evidència la banda d'en Ginard (i els
politics del PP local que els han fet
costat descaradament); però si entram
en la lectura dels fonaments hi trobam
perles (Majórica?) a grapats. Per exem-
ple que la normativa aplicada és embu-
llada, inconcreta i inadmisible o frag-
ments com ara aquests: llama podero-
samente la atención que por la repre-
sentación del Club únicamente se haya
citado como testigo al instructor del
expediente, prescindiendo de las de-
más personas que intervinieron en el
mismo, privando absolutamente al que
suscribe de la posibilidad de ponderar
Ia veracidad o no de sus declaracio-
nes, dándose la curiosa circunstancia
que por lo menos contra uno de ellos (
Sr Martorell) se dedujo testimonio por
Ia comisión de presunto delito de falso
testimonio... ; respecto a la postura
combativa que se imputa a los expe-
dientados frente a las obras de amplia-
ción del Club, amén de que es una pos-
tura a priori tan respetable como la de
Ia mayoría de socios, dichas obras fue-
ron en su día cautelarmente suspendi-
das por falta de licencia municipal,
circunstancia que por lo menor dota
de legalidad a la actuación de los so-
cios disidentes.

En cuanto a la imputación que ha-
cen los socios sobre la ocultación y
tergiversación de documentos, no de-
bían ir tan desencaminados cuando tu-
vieron que acudir a un proceso judi-
cial... para que por sentencia se con-
denara al Club a facilitar la documen-
tación exigida....; por lo que respecta a
Ias acusaciones de que el señor Ginard
se limita a satisfacer sus caprichos con
dinero del Club, conviene traer a cola-
ción la sentencia dictada recientemen-
te en la que se condena al presidente
por comisión de un delito de apropia-
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ción indebida, circunstancia que, res-
petando el principio de presunción de
inocencia ya que todavia no ha adqui-
rido firmeza, también confiere visos de
credibilidad a los expedientados. I, fi-
nalment, són de ver otras sentencias...,
incluso condenando penalmente al Sr
Ginard por coacciones, resoluciones
que unidas a las anteriores, pone de
manifiesto una actitud prepotente y ar-
bitraria del presidente y su Junta Di-
rectiva que ha instrumentalizado un
expediente sancionador para expulsar
del club a unos pocos socios disiden-
tes.

Uau! amb molt manco a Hollywo-
od en fan una pellícula amb Gene
Hackman i Julia Roberts.

* * *

Més de pellícula de rambos, sense
deixaria crónica judicial, és la história
del procés contra el bilinguator arena-
ler per unes acusacions, que ell nega,
d'haver agredit un home, agafant-lo
per les solapes i propinant-li una coça
alla on més mal fa, no sé si estil mul
somerf o estil karate kid. Sembla clar,
però, que, el que pogués passar, no va
ser al Cap Blanc i que haurem de se-
guir aquest nou procés, entre altres co-
ses perquè s'hi insinua un rerafons que
podria tocar qüestions tan municipals
com ara qui contracta treballadors i pa-
ga deutes en nom d'alguna empresa ad-
ministradora de concessions munici-
pals.

* * *

he entès 136, resulta que aquests, o al-
guns d'aquests, comerciants argumen-
ten que, com que a plaça hi ha mercat,
Ia normativa vigent ja els permetia
obrir, a ells, i que aquesta nova decisió
beneficiaria sobretot "els súpers de les
rondes". I aquí hi ha qui comença a es-
tablir relacions personals entre el món
comercial i el món polític que ningú
m'ha desmentit, però ningú m'ha de-
mostrat. I encara em fan patent la quei-
xa especial dels comerciants de Plaça
per no haver estat consultats sobre
aquest tema.

Jo no sabria dir del cert qui té raó,
en aquesta matèria, que és complicada
i delicada, ja que s'hi mesclen interes-
sos contraposats que afecten tant els
consumidors com les pessetes del
guanyar-se la vida que és la base de la
vida i l'economia locals. Però si que
entenc molt bé la preocupació i el ma-
lestar que em comuniquen, i que també
crec que no pot ser bo mai prendre de-
cisions d'aquestes sense abans haver
escoltat atentament tots els afectats...
per molt que aquesta no sia una practi-
ca tan excepcional dels nostres gover-
nants.

I estic ben convençut que si hi ha
un grup de comerciants que conside-
ren que els seus interessos comuns no
són escoltats o atesos per qui coman-
da... o senzillament que tenen interes-
sos compartits, el millor que podrien
fer seria parlar-ne, organitzar-se i fer
conèixer aquestes posicions i interes-
sos, i defensar-los de la millor manera
possible, que la democracia ens en dó-
na tota una gamma. Per molt que, a la
vila, tot aim') resulti encara una mena

de gosadia poc menys que inaudita i
trencadora. Parlant de dèficits de la
nostra comunitat, mai n'hem anat gaire
sobrats, de consciència participativa,
que és el bessó mateix de la democra-
cia. I que el PP local ha fomentat tant,
com quan censuraren, per crític, l'es-
tand d'aquesta revista a la Mostra.

O voleu dir que podriem filmar una
versió placera de La llei del silenci? I
qui faria de Marlon Brando?

* * *

Amb aquestes, a més del patriotis-
mo constitucional (més Scary Movie, o
més Nit dels morts vivents?), arriba
l'euro, amb la presidència espanyola
de la UE, pobres de nosaltres.
De moment, en ple desembre, quan el
Corte Inglés, la Caixa i tutti quanti sa-
turen correus per desitjar-nos felicitat i
prosperitat, va el president Aznar i en-
via milions de cartes anunciant-nos el
sant adveniment, amb la qual cosa, co-
rreus comença a semblar el famós ca-
marot dels germans Marx, o Charlot
superat per la cadena de muntatge..I,
dos dies abans de la feta, comença a
estar clar que no està garantit que ten-
guem euros a l'abast, bitllets i monedes
suficients per incorporar-nos a l'euro i
tocar, finalment, amb un dit al cel de
les delícies del nou i perpetu ordre
mundial. La carta d'Aznar, a fi que no
hi hagi dubtes, només en castellà, que
la constitució del nou patriotisme no
en diu res d'allò de l'especial respecte
i protecció als altres idiomes, espan-
yols, supós.

Que no sigui res. •

Pellícules que no sé si podrien in-
teressar la nostra mai prou ponderada
Tele llucma, que per ara insisteix en
amenitzar-nos les Festes amb l'emis-
sió íntegra d'un míting rabasquista. Tot
són prioritats. I ara no voldria repren-
dre el que he dit abans de cultura, res-
ponsabilitats pendents i sensibilitats su-
renques. Si d'aquí n'haguéssim de
treure un guió, hauria de ser del tipus
loca acadèmia de policia o Scary Mo-
vie, amb ambientació d'espagueti wes-
tern molt caspós o de Berlanga furi-
bund: una cosa així com El ciutadà Ka-
ne cavalca de nou a Dodge City?

* * *

Amb aquestes, em fan saber que
devers Plaça hi ha comerciants que no
estan gens contents amb la decisió mu-
nicipal de declarar tot el municipi zona
turística amb la finalitat de permetre
l'obertura del comerç en festiu. Si ho
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La notícia no era innocentada
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L'any acaba amb presencia d'actors i actrius locals del
més variat pelatge en els diaris de desembre. Alguns repetei-
xen espais periodístics, com Toni Catany, que ha continuat la
seva ratxa de protagonisme informatiu ara amb motiu de les
seves col.laboracions amb l'Obra Cultural: la portada del disc
de sons de les Illes i les fotografies del calendari 2002. Tam-
be torna a haver-hi força presencia de Bezares i Alzamora: el
primer, amb entrevista en el setmanari El temps (25-31 de de-
sembre), i tots dos junts reunits a Lloseta amb altres poetes en
una taula rodona de joves escriptors (DM, 31-12-2001). Pel
que fa a l'autor de Mula Morta, va sobtar la carta d'una lec-
tora publicada a l'Avui el 28 de desembre. Es titulava "En
agraïment a Sebastià Alzamora" i deia coses com "Un regal es
tenir la gent que estimes vora teu, un regal es una paraula
d'amor (...) Tant de bo es produïssin canvis per poder veure
un món on la gent no sentís que la seva felicitat es la segure-
tat d'arribar a final de mes", i donava les gràcies a Alzamora
per l'article publicat dia 24 que parla de la manera de morir
deshumanitzada d'avui dia i de les ganes d'amagar-la.

Quan acaba l'any, Font Obrador es entrevistat per Neus
López Gil (UH, 31-12-2001) i repassa el sentit de la seva
obra de 9 volums d'història de Llucmajor: "Siempre he sen-
tido profundamente la grandeza de las raíces llucmajoreres.
Puedo asegurar que en este proceso de investigación he dis-
frutado mucho".

Qui no ho passa tan be es un professor d'institut com en
Miguel Monserrat Ferrer, que a la carta "Una classe d'ESO"
dóna a conèixer el seu calvari pedagògic de cada dia: llargs
esforços i temps a balquena per passar llista, males cares, dis-
traccions i emperons a l'hora de començar la feina, intents
frustrats del mestre per explicar la lliçó i fer Ilegir el 'fibre.
"Mentrestant, els que haurien d'escoltar i seguir les lectures,
continuen parlant, cridant, pintant i sobretot pensant en quina
cosa han de fer per passar la maleïda hora fins que soni el tim-
bre. Cada setmana hi ha una moda: els canonets per tirar bo-
lletes de paper, els elàstics també per tirar papers, els avions
de tota mena i disseny, els papers ensalivats, guixos trossejats,
capolats o esmicolats, esborradores convertides en mil bo-
cins, etc., etc." (DM, 27-12-2001).

Més satisfet està en Tomeu Gomila, però no per cap qües-
tió relacionada amb la feina de policia local, sinó per la seva
faceta de músic del grup Xaloc, que presenta un disc recopi-
latori de 10 anys de música tradicional titulat Capicua, i que
inclou 25 cançons antigues i noves. Tant en Tomeu com la
cantant del grup, na Pilar Reiona, destaquen el bon moment
de la música tradicional de Mallorca, ja que la gent vol bailiff,
les discogràfiques fan conèixer les noves creacions i a les
festes sempre hi ha una nit de ball.

També es mostren contents els membres de la nova junta
directiva del Col.legi d'Enginyers Industrials, entre els quals
hi ha dos llucmajorers, en Toni Pastor i en Toni Monserrat,
més el funcionari municipal Carlos Gil. Com a professionals
reivindiquen que les autoritats els escoltin a l'hora de prendre

decisions com l'ordenació del territori o la planificació
energètica (El Mundo, 22-12-2001). Dos dies abans, el DM
feia públic que un jutjat acabava de condemnar l'empresa Pe-
dreres Can Ramis a indemnitzar amb 26 milions els veins de
-ho copiam literalment malgrat els errors d'adscripció muni-
cipal- "la urbanización s'Aranjassa (Llucmajor) afectados per
la contaminación que producen los vertidos ilegales de es-
combros y otros residuos en la cantera de Can Casetes". Per
altra banda, la consellera de Medi Ambient ha ordenat als
transportistes de contenidors que apaguin la combustió de la
pedrera de Can Set. Els detritus cremen a 12 metres de pro-
funditat i han d'estar extingits en 19 setmanes sense remou-
re'ls. La fiscalia s'ha querellat contra les empreses que han
causat l'incendi (DM, 8-12-2002).

En un paisatge camperol més ben conservat que el de les
pedreres convertides en femer, veim a les  pàgines de Part Fo-
rana d'El Mundo de 31 de desembre un escamot armat davant
Son Casesnoves, amb el puig de Randa de rerefons. Aquesta
imatge es utilitzada per il.lustrar una informació sobre la llei
de caça i duu com a peu de foto "Participantes en el Campe-
onato de Baleares de Caza, celebrado en Llucmajor el pasado
dia 3 de diciembre". Vista la pinta indumentària d'alguns dels
participants, semblen una facció davallada de les muntanyes
afganeses. Sort que els pinars de Son Reus desmenteixen
l'equívoca impressió inicial.

Pel que fa a la política municipal, els pressuposts i la fal-
ta de liquid han estat motiu d'atenció del DM els dies 27 i 28
amb cròniques de Miguel Adrover que parlen de 100 factures
duplicades, de desviació de partides i de manca d'inversions,
enmig de justificacions de la majoria i de critiques de Joana
Lluïsa Mascaró (PSM) i  Tomàs Cantallops (UM). I per aca-
bar, el darrer titular extret del Diari de Balears: "Rabasco serà
jutjat per presumpta agressió". I l'explicació no menys con-
tundent: "La presumpta víctima es un home que assegura que
el primer tinent de batle de Llucmajor li va pegar una punta-
da de peu als testicles". Enlloc no consta que sigui una inno-
centada.

En tot cas, que el 2002 ens sigui venturós i propici. •
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Altra volta el Club Nàutic

de S'Estanyol

Carta adreçada a D. Pere Bosch Morey

Perquè el conec i li tenc un cert apreci, em prenc la lli-
bertat de posar-lo al corrent del que la directiva del club nau-
tic de s'Estanyol prepara en contra de vostè i de la seva filla,
pel fet d'haver ocupat el lloc d'amarrament de la seva pro-
pietat amb una embarcació a nom de na Francisca, pagant el
canon d'amarrament com a socis de número, quan ell només
es sòcia protectora, i per això hauria d'haver pagat com a
transeünt.

Aquest fet, que s'ha vengut produint des del 1972 fins
aquest any 2001, en el qual segons sembla s'han desfet de la

, titularitat de l'embarcació, representa que segons els comptes
dels cervells malalts que comanden els destins del club, vostè
i la seva filla, han estat estafant a la societat quantitats  mi-
lionàries, en detriment de la resta de socis, que en assemblea
votaren que es donassin de baixa aquelles persones que per-
judiquin econòmicament els interessos del club.

lp
Li aconsello que no s'ho agafi com una berba perquè

existeixen antecedents amb altres socis i no crec que el fet
que vostè sigui el sogre del president l'eximesqui d'afrontar
les responsabilitats que pugin derivar-se de tan indigna ma-
nera de procedir. •

Politikon
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L'euro que ve
Un que escoltava.-

- Com anirà això de l'Euro?
- Crec que serà molt complicat, perquè no estam avesats

a manejar tantes de monedes, i es faran moites mangarrufes.
- Jo no ho sé, perquè la gent ja està ben sermonejada i no

es deixarà tondre així com així.
- Bé, per() diuen que hi haurà cada arrodoniment que ens

costarà un ull de la cara.
- De la butxaca, voldràs dir...
- No serà tant...
- Mira, per exemple un cafe, que a molts de bars fan pa-

gar 125 pessetes, per arrodonir i no haver de menester 3 mo-
nedes, pentura el posaran a 1 euro que ja són 166 pessetes.

- Falta que la gent hi estigui conforme i ho vulgui pagar.
- En aquest cas, l'amo del bar li pot dir: el prens o el dei-

xes.
- Podria perdre els parroquians...
- No ho sé, perquè ja m'han dit que n'hi ha un a Llucma-

jor que està disposat a fer pagar amb un euro el cafe.
- Idò que vagui alerta, perquè diuen que hi haurà inspec-

cions.
- Què va! Amb tants de lladres com hi ha per tot arreu, a

qui no diuen res, perquè no poden, no aniran a perdre el
temps amb els cèntims de l'euro.

- Et dic el mateix, que serà molt complicat, perquè al
mercat mateix, si per comprar una col, per exemple, hem de
menester tres monedes o quatre, el pages, si ho pot arrodonir
al seu favor no anirà de berbes.

- Jo no som tan pessimista, perquè estic segur que la gent
aviat s'avesarà a manejar euros i cèntims així com pertoca,
tant per part del que ven com de qui compra.

- Sí, però en tot hi haurà arrodoniment, sobretot amb els
comerciants i significarà un augment de molts d'articles.

- Jo som de la mateixa opinió i com jo molts d'econo-
mistes de prestigi.

- Però n'hi ha més que estan a favor, si no no haguessin
pres part a la Comunitat Europea.

- Anglaterra no hi pren part, i els anglesos no són be-
neits...

- Pere, de vegades s'equivoquen i la prova està que ara ja
parlen d'integrar-se a l'euro.

- Una altra cosa, saps si pels desastres dels passats tem-
porals a Mallorca, les autoritats autonòmiques pagaran aviat
els perjudicis amb euros?

- Supòs que no estaran molt...
- No ho sé, perquè tenc por que amb la compra de Raixa

es quedin sense cap. •
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De noms i de llocs (XCI)

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

Per la darrera entrevista d'aquesta
secció "De noms i de llocs" hem triat
Son Frigoleta, propietat de na Maria
Magdalena Ramis i Salvà, que junta-

ment amb Jaume Amengual i Gomila
ens han ajudat a situar els noms en el
seu Hoc.

Què ens podríeu contar de Son
Frig°leta?
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La finca pertanyia a Joan Mut i
Puig, germà de la meva padrina, na
Maria Magdalena de "s'Aguila". El
conco la va deixar a mon pare, en Joan
Ramis i Mut.

Quan jo era petita hi anava amb el
conco i la seva dona. M'agradava molt,
possiblement pel paisatge tan diferent
del de Can Cameta situada a la marina
llucmajorera.

En un principi, els concos duien la
finca a mitges, després la dugueren ells
i en morir-se la tia l'arrendaren.

Què s'hi feia a Son Frigoleta?
Teníem porcs, gallines, coloms...

No hi havia ovelles, per() teníem una
bístia per a la feina. Cal dir que la pro-
ducció més bona de la finca era el gra,
ja que la terra és molt bona, és argila
blanca. Es una finca bona com a cace-
ra, el conco tenia permís per a parar
Ilaços per caçar conills, ja que com que
n'hi havia tants feien molt de mal.

Quins són els topònims que po-
dem trobar-hi?

Entrant pel camí que duu a les ca-
ses trobam:

Ses Cases, estan aturonades i tenen
una vista magnífica. Són de volta i te-
nen el forn, la paisa, l'estable, el graner
i el cup al seu voltant. Just al seu da-
vant hi ha les boveres i les sous. Sa
Tanca de Davant ses Cases. S'Hortet.
S'Aljub. Sa Tanca des Puig amb ame-
tiers. Es Puig. Es tot pinar. També hi
trobam gatova, argelaga, coscoll i ar-
boceres.

Què destacaríeu de la finca?
Per la seva situació, en una vall en-

revoltada pel puig de son Samar, pel
puig de la Glòria i pel puig de les Ci-
gonyes, per una banda, i pel puig de
son Mulet, pel puig de son Fríjola i pel
pujolet des Tast, per l'altra; fa que ten-
gui un paisatge molt particular si el
comparam amb la marina de Llucma-
jor, tan plana i tan seca.

Es un redol fresc, bo de terra, amb
aigua que passa pels torrents que bai-
xen dels puigs abans esmentats.

Quan plou, sovint podem veure sor-
tir albellons, sortidors d'aigua que són
naturals.

Volem donar les grkies a la revis-
ta "Llucmajor, de pinte en ample" per
cedir-nos l'espai on hem Ngut mos-
trar la nostra dèria.

Moltes gràcies a tothom i feliç any
2002. •



ILtaço t TBotorus
i'cia 7ar9a	 oincts

711orcoria - ..flencoria

erocial.3

C/. Major: 101 - Tel. 971120134
07620 LLUCMAJOR

Temps
passat

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Aquesta vegada no serà difícil, per
a moltes persones del poble, reconèixer
les al.lotes de la foto, ja que moltes
d'elles viuen a Llucmajor.

El retrat fou fet amb motiu d'uns

exercicis espirituals al Convent de les
Germanes de la Caritat de l'onze al
quinze de novembre de l'any 1965.

El conferenciant era el pare Roig i
les organitzadores eren sor Mari Car-
men Fernández, sor Catalina Coll i sor
Francisca de Cristo Rei.

1.- Catalina Nadal, mestressa de
casa. Viu al carrer Jaume I.

2.- Francisca Salvà Carden (A.
Frontet), infermera. Viu i treballa a
Palma.

3.- Jer6nia	 Rosset)
metgessa. Viu i treballa a Barcelona.

4.- Jaumeta Alou (de ca's ferrer

CARNISSERIA ° XARCUTERIA

ZANO GUE RA

GARC IAS

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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content). Viu a S'Arenal i treballa al
sector turístic.

5.- Maria Sbert (de teixits Sbert).
Viu al carrer del Vall.

6.- Bàrbara Bonnín. Viu a Algaida.
7.- Maria Tomàs Alberti (de sa Co-

va). Mestra del Col.legi Rei Jaume III
de Llucmajor.

8.- Joaquima Salvà (de Son Gabrie-
la). Es monja.

9.- Joana Cardell. Treballa al forn
de Ca'n Bagur de Plaça.

10.- Catalina Salvà (na Cati de sa
Granja). Treballava a telefónica. Viu a
Llucmajor.

11.- Lidia Maestre Gómez. Germa-
na de Jesús i Juan José, viu a "Ciudad
Jardín" i treballa en un jardí d'infancia.

12.- Maria Planells (de ca s'Eivis-
senc). Els seus pares venien llet a na
Joanota.

13.- Francisca Catany (A. Jaquetó).
Es la germana gran d'en Toni, n'Igna-
si i na Catalina. Viu a Cala Millor.

14.- Francisca Salvà Sastre (à. Bo-
ter). Mestra, treballa al Col.legi Sant
Vicenç de Patti de S'Arenal.

15.- Maria Dolores Bas (de ca ses
Pomars). Mestressa de casa. Viu al ca-
rrer de sa Font.

16.- Magdalena Mut (de ca'n Mut
des Pont). Mestressa de casa. Viu al ca-
rrer de sa Font.

17.- Maria Gutiérrez Sa Campa-
nera). Propietària del bar Ca'n Guti.

18.- Margalida Mójer (A. Horrach).
De Piensos Salvà.

19.- Enriqueta Mas Vidal (de ca ses
Catalanes). Funcionària de l'Ajunta-
ment.

20.- Magdalena Noguera (A. Ros-
seta). Viu al carrer de Gràcia.

21.- Agustina Noguera (A. Xarles-
ton). Mestressa de casa. Viu a s'Are-
nal.

22.- Bartomeva Oliver (A. Pansa).
Viu a Campos.

23.- Maria Esperança Munar (de
ca's Secretari). Apoteckia. Viu a Al-
gaida.

24.- Catalina Ma Font (A. Peixetó).
Mestressa de casa. Viu al carrer Ripoll.

Nota: Donam les gràcies a Maria
Sbert per haver-nos proporcionat la fo-
to i a Francisca Salvà Sastre per la seva
col.laboració.

Si algú creu que hi ha alguna equi-
vocació en la informació, Ii agrairem
que ens ho comuniqui personalment o
al telèfon 971-66-01-90. •

SERVEI 24 HORES
Telèfons: 971 620 129 - 606 946 712

Fax: 971 141 008

SERVEIS:
Particulars

Tramitacions trasllats fora del terme de Llucmajor
Incineracions (Palma i Bon Sosec)

COMPANYIES:
Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia

Previsora • Lloret • Nortellispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)



Jaume Tomàs i Jaume, i Julià
Tomàs i Garau, representants de
pell

ENTREVISTA

Gerit de

La indústria del calçat a Llucmajor II
Ignasi Barceló
Foto: C. Julià

Amb aquesta entrevista desitjam
seguir una tasca que començàrem
amb la xerrada que férem amb mes-
tre Joan Vidal Mesquida ("Fera)
que es publia a la revista del mes de
juny de 2000.

Par lant amb gent relacionada
amb el sector del calçat Ilucmajorer
perquè ens contin les seves vivències
i opinions referents al temps en què
Ia principal riquesa del poble eren
les sabates, i de l'evolució que al
llarg del temps ha sofert fins arribar
a l'actualitat.

Mestre Jaume nasqué el 3 d'oc-
tubre de l'any 1909 a Llucmajor, al
carrer de l'Orient núm. 15. Als sis
anys començà a l'escola de Sant Bo-
naventura, al carrer del Pare Ripoll.
Quan son pare tornà de Bons Aires,
on havia emigrat, el canvià d'escola i
passà a la del Sr. Tomàs (es capellà
d'es Rafelet), situada al carrer de sa
Font (devers l'actual Residència),
fins que als 12 anys començà a fer
feina.

- Mestre Jaume, què ens podeu
dir dels primers anys de feina?

- Quan vaig deixar l'escola vaig co-
mençar a fer feina d'aprenent de talla-
dor de pell a la fabrica de mestre Joan
Caldés (pare del fill il.lustre Joan Cal-
dés Lizana). Estava al carrer de sa
Font, després de la placeta de s'Arra-
val, al número 84, on més tard hi va
haver la fàbrica de can Stela. Era una
de les fabriques més bones del poble,
tant per la qualitat de la sabata de dona
que feien, com pel nombre de treballa-
dors (uns 130). Feia feina a la mateixa
taula que en Miguel Company, que
més tard fou mestre de sabaters. Ten-
gué la fàbrica a l'antiga can Reus, on
avui hi ha el PAC. Feien 10 hores de

feina diaries sis dies a la setmana i
guanyàvem 3 pessetes setmanals.

Com que les coses per la fabrica no
anaven bé, mon pare me demanà si
m'agradaria fer de fuster. Hi vaig fer
dos anys i mig, només vaig envernis-
sar, pea) aims) no m'agradava. Alesho-
res tenia devers 16 anys i jugava a fut-
bol amb Antoni Munar (Pola) i li vaig
demanar per anar a fer feina de tallador
a la fabrica, aleshores la tenien al carrer
de Sant Llorenç i m'acceptaren i hi
vaig fer feina fins que va esclatar la
Guerra Civil.

• Com va ser que comenareu a
fer de representant?

- Després de la Guerra i del servei
militar, vaig tornar a fer de tallador, a
cals germans Monserrat (Calons), la fa-
brica estava al carrer Pere Antoni Ma-
taró. Va ser en aquesta fàbrica on, a
causa d'una xerrada que vaig fer amb
un representant, que em vaig interes-
sar per la professió.

Aleshores em vaig casar i vaig pa-
rar casa al carrer del Monestir. Més
tard vaig deixar la feina de sabater i

vaig anar a dur els comptes a ca l'amo
Antoni Roig (Meco). La primera repre-
sentació que vaig tenir me la va pro-
porcionar un alaroner que havia fet el
servei militar amb jo a l' Africa. La re-
presentació era d'una fabrica de bada-
nes que hi havia al Molinar, propietat
d'uns valencians. Després d'un temps
de compaginar les dues feiens, vaig
creure convenient dedicar-me exclusi-
vament a la representació de pells. Ho
vaig dir a l'amo Antoni, el qual em de-
manà que abans d'anar-me'n cercas un
substitut que m'agradas. Aixf ho vaig
fer i quan el vaig tenir vaig començar a
fer feina només en representacions.

Quan vaig comprar la casa on vise,
al carrer Ripoll, hi vaig posar el ma-
gatzem, tenia el poble dividit en quatre
districtes; el matí amb la bicicleta feia
volta i a devers les 11 tornava a ca nos-
tra, preparava els paquets i deixava una
nota amb el preu. Si venia qualcd a cer-
car-los l'horabaixa, la mewl dona els
ho donava mentre jo era a seguir la vol-
ta. Quan havia fet totes les vendes, ha-
via rebut les factures per a repartir, al
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

JOIES D'ESTIL MALLORQUÍ
Gran exposició de plateria

de la firma de Pedro Duran.
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vespre feia totes les cartes i les duia a
correus. Molts de dies eren les deu del
vespre quan acabava la feina i a les vuit
ja tenia obert.

- Ja veim que teníeu molta de fei-
na ...

- Sí, tenia molta de feina al poble,
n'hi havia per als representants del po-
ble i per als que venien de fora. Quan
començaren a tancar fàbriques i minvà
la feina vaig haver de cercar nous mer-
cats.

Un dels clients més bons que vaig
tenir va ser en Llorenç FluxA, d'Inca,
durant molt de temps li vaig servir 50
dotzenes de badana cada setmana, més
tard li servírem forro de pell de cabra.
Pea) per Inca també va passar com per
Llucmajor i del centenar de fAbriques
que hi havia en queden unes trenta.

El mercat de la confecció de pren-
des de pell, amb la venguda massiva
de turistes ens va obrir una nova via
per a la venda dels nostres productes,
sobretot de pell de "ante".

- Quines fàbriques més impor-
tants recordau?

- En sabates de nin i nina les més
importants eren "Hijos de Gregorio Ta-
berner" (Ca sa Randilla), al carrer Ri-
poll i "Hijos de Antonio Fullana Sas-
tre" (can Morell) al carrer de Sant Llo-
renç, 77.

En sabata fina de dona "Botier"
hem de destacar can Gori Clar (Claret),
al passeig de Jaume III, Garcias i
Company (can Company), al carrer
d'Antoni Maura, Ramon Parés (can
Pares) al passeig Jaume III, Hermanos
Puig (can Gramet), C. Guillem Terras-
sa, Munar-Oliver-Mulet (can Manero),
al carrer Ripoll, Calçats Nadal (can
Tem d'es Café), C. Pere A. Mataró,

Hermanos Salvà (can Tomassetes), C.
Bisbe Roig i Calçats Miguel al carrer
Pere A. Mataró.

Pel que fa a sabates d'home hi ha-
via els Calçats Munar (can Pola), al ca-
rrer de l'Esplai, Calçats Mulet (can
Reus), C. Bisbe Roig i Calçats Vidal
(can Ferrà), al passeig de Jaume III.

També hi havia fàbriques més peti-
tes i molts de tallers familiars.

- Com vos sentiu, després d'ha-
ver fet tanta de feina durant tants
d'anys?

- Es veritat que durant la meva vida
laboral he fet molta de feina pert) estic
content del que vaig fer ja que gràcies
al meu esforç i al de la meva dona, na
Toninaina, vàrem poder tenir una vida
millor i donar-la als nostres fills. En
Damià va estudiar i ara és arquitecte i

el petit, en Julia, va voler seguir amb
les representacions de pell.

- Julià, quan començares a dur el
negoci del teu pare?

- A l'edat de 17 anys vaig co-
mençar a fer feina amb mon pare, però
fins a l'any 76 no em vaig fer càrrec de
les representacions.

D'aleshores a ara les coses han can-
viat. De les representacions que duia
mon pare ja no en tenc cap. Totes les
cases han desaparegut. De les 40 fabri-
ques  que hi havia quan vaig començar
només en queden dues: la d'en Gori
Clar (can Claret) i can Yanko.

A causa d'aquesta situació he ha-
gut de cercar representacions i clients
nous. Ara vaig a vendre a Inca, a Llo-
seta i a Menorca. Les representacions
són de la península i italianes. •



Així era el rellotger Pere Antoni Peixet
Coloma

En Pere Antoni Contestí Salvà, es
un de tants personatges d'ofici... que no
poguérem entrevistar perquè quan va
morir, el 1976, encara no existia agues-
ta revista.. , ni en el pensament, però es
evident que el rellotger Peixet encara es
dins la memòria col.lectiva d'un bon
grapat de gent; per això i per l'adoració
que li tenen les seves filles, na Francis-
ca i na Jaumeta, hem cregut oportú de
recordar una mica la seva trajectòria de
rellotger.

Pere Antoni Contesti Vidal

Ell era fill del rellotger Pere Antoni
Contestí Vidal, molt ben considerat pels
senyors i quan va quedar coix va haver
de dirigir el seu fill d'assegut, i aquest
va haver d'ocupar-se de donar corda al
rellotge de l'Ajuntament, cada dia al
migdia, sempre a la mateixa hora. Quan
acabava de donar corda agafava la bici-
cleta i se n'anava a fer la volta, pareixia
el metge dels rellotges... tots els dies ha-
via d'anar a les cases perquè qualque
rellotge de caixa o de paret s'havia atu-
rat.

Sempre l'anaven a cercar, be perquè
el rellotge de la casa de la vila s'havia
aturat, i aim) era un denou gros, ja que
no hi havia despertadors com ara i la
gent necessitava el rellotge de plaça per
anar a fer feina; o be perquè s'havia atu-
rat el rellotge, possiblement l'únic re-
llotge d'alguna casa. Per aim') agafava la
bicicleta i era el més feliç del món; mai
no va cobrar res per fer aquesta feina,
qualcú li donava cinc duros i qualcú
deia "gràcies, ens has fet un bon favor".
A la confiteria Manresa sempre li dona-

ven bombons i a altres Hoes un potet de
figues segues o d'olives.

Era un rellotger de vocació, co-
mençava un rellotge i l'acabava, tenia
molta paciencia, i posava tot el cor i tot
el sentiment; patia quan a alguns homes
yells els tremolaven les mans per treure
els rellotges de butxaca.

La seva gran il.lusió era que tots els
rellotges de Llucmajor tocassin a la ma-
teixa hora; era molt enginyós, sabia
arreglar les màquines de tots els cines de
Llucmajor i per aims) les seves filles no
pagaren mai les entrades per anar a veu-

re les pe ll icules del moment.
Tenien la rellotgeria a carrer de Sa

Fira, era una sucursal de la rellotgeria
Espanyola de Ciutat; allà havia estat en
Pere Antoni dos o tres mesos per apren-
dre a perfeccionar l'ofici. Aquesta re-
llotgeria els deixava uns rellotges en
dipòsit i cada setmana anaven a passar
comptes. Eren com a de família, i quan
va morir en Pere Antoni, als 61 anys,
un dissabte de Santa Cindida, tenia
molts de rellotges desmuntats i els de la
rellotgeria Espanyola feren molt de cos-
tat a la família, muntaren tots els rellot-

La rellotgeria era al C. de Sa Fira, 9. El portal esta intacte



La bicicleta i el "bavero" caqui eren dos elements
imprescindibles per al rellotger

En Pere Antoni era molt minuciós i pulcre en la seva feina

ges i amb els corresponents tiquets es
pogueren entregar a la gent.

Quan el dugueren mort a Llucma-
jor, per una casualitat de la vida el re-
llotge de plaça es va aturar, just en
aquell moment. I a partir de Ilavors se'n

va fer càrrec el rellotger de can Cajeta,
però na Francisca Contestí, filla d'en
Pere Antoni Peixet, va ser l'encarregada
de donar corda al rellotge de l'Ajunta-
ment un cert temps; llavors ho va fer la
policia municipal, per() com que no hi

anaven a la mateixa hora això creava
problemes i es va decidir que l'encarre-
gat de donar corda el rellotge fos en Sal-
vador Servera, cada dia a les 8, i així ho
va fer fins fa un any just, quan el rellot-
ge va quedar totalment mecanitzat. •

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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

Agencia RENAULT

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

RENAULT



Comunicat

Unió de Pagesos organitza
denou cursos d'aplicadors
fitosanitaris, per tota

de Mallorca
Unió de Pagesos de Mallorca, organitza dins els primers

quatre mesos de l'any 2002 denou cursos per a pagesos pro-
fessionals, d'aplicadors fitosanitaris.

Aquests cursos són imprescindibles per a qualsevol
pagès, ja que és una normativa estatal d'obligat compliment,
per aim) des d'Unió de Pagesos, hem fet un esforç important
d'apropar la formació als pagesos i per aim') hem repartit els
cursos per tota l'illa de Mallorca.

Els cursos és divideixen en tres nivells: el bàsic, qualifi-
cat i especial; dels quals Unió de Pagesos en fem 12 de bàsic,
4 de qualificat i 3 d'especial.

Es important recordar que tots els pagesos han de dur a
terme els cursos. •

CALENDAR! CURSOS DE FORMACI6 PER L'APLICACIÓ DE
PRODUCTES FITOSANITARIS

BASIC:

Codi Carl Dates previsles Municipi

BAS-01 8,9,11,12,15 Gener Manacor

BAS-02 11,12,13,14,16 Febrer Sa Pobla

BAS-03 18,19,20,21,23 Febrer Porreres

BAS-04 18,19,20,21,23 Març Vilafranca

BAS-05 4,5,6,7,9 Març S.ta Maria

BAS-06 11,12,13,14,16,Marg Felanits

BAS-07 18,19,20,21,23 Març Sant loan

BAS-08 2,3,4,5,6 Abril Llucmajor

BAS-09 8,9,10,I1,13Abnl Palma

BAS-10 15,16,17,18,20 Abril

BAS-11 2,3,4,5,6 Abril AAA

BAS-12 8,9,10,11,13Abtil Stiller

QUALIFICAT:

Codi curs Dates previsies Alunicipi

CUA-01 15,16,18,22,23,25,26,29,30 Gener

1,2,5,6,8 Febrer

Manacor

CUA-02 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27 Febrer Sa Pobla

CUA-03 25,26,27 Febrer

4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16 Març

Inca

CUA-4 Palma

ESPECIALS

Codi curs Dates previstes &attack Municipi

ESP-01 28,29,30,31 Gener

2 Febrer

Arsend addle Inca-Palma

ESP-02 4,5,6,7,9 Febrer Arsenn sòdic Manacor

ESP-03 15,17,19,22,24,27 Abril Bromur de metil Manacor

PER MES INFORMACIÓ I PER FER LA INSCRIPCIÔ
PODEU TELEFONAR A L'UNIO DE PAGESOS DE
MALLORCA: 971.464142/467657

Cursos Intensivos de

ALEMÁN • INGLES
ESPAÑOL (para extranjeros)

Profesores nativos - Grupos reducidos

Plazas limitadas - Todos los niveles

Cursos: deli de febrero al 14 de marzo de 2002

LLUCMAJOR	 Idiomes Europa	 Tel. 616 403 800



CULTURA

Testimonis documentals de la nostra història (XLV)

Intervenció de l'ametla, 1835/1846
Sebastià Cardei! i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

L'erudit Ilucmajorer Antoni Garcias i Vidal, més conegut
popularment amb el nom de l'amo en Toni des Forn, s'anti-
cipà a tots els camperols en la informació que sobre el cultiu
de l'ametler donà a la seva revista El Pagés Mallorquí el 25
d'octubre ¡10 de novembre del 1903 amb el títol Via férrea
eléctrica en Mallorca.

Deia que les terres de les nostres marines, a més de la se-
va fertilitat natural, gaudeixen d'un clima excel.lent que per-
met a quasi totes elles el cultiu de l'ametler i del garrover, ar-
bres que per ells mateixos caracteritzen el factor climàtic i
que ofereixen collites remuneradores en regions privilegiades
i ja somniava en el vastíssim jardí que esdevindria després.

La Diputació Provincial, l'any 1820,  quantificà el terme
mig de la collita d' ametles de tota l'illa en 20.000 quarteres
el que demostra l'escassa extensió, aleshores, d'aquest cultiu.
Al Cadastre de la riquesa territorial de l'any 1861, resulten
8.392 quarterades d'ametlerar en tots els distrits mallorquins,
a raó de 80 peus per quarterada i el càlcul mitjà de la collida,
en 59.000 quarteres.

La pèrdua vitivinícola no va esser tan sensible com en al-
tres comarques, ja que el cultiu de l'ametler va suplantar la
superfície de les terres que ocupava la vinya.

Al cap de poc temps l'ametlerar fou la principal i més po-
sitiva del terme, plantat en totes les propietats rústiques grans
i petites, de tal manera que era una riquesa que disfrutava la
immensa majoria, sobretot en les propietats més humils. El
valor de l'ametla, en pocs anys, es duplicà sense cap esforç,
perquè l'augment fou degut a un més alt preu del mercat, ja
que abans el valor mitjà oscil.lava entre 20 i 30 pessetes
l'hectòlitre i, en poc temps, arribà a enfilar-se a més de 60.

El document que presentam es refereix a la intervenció
municipal que ja s'implantava a la primera dècada del segle
XIX i a la regularització de la compravenda de l'ametla l'any
1835 i a la compra d'ametlers. Podem veure que, entre la co-
llita de l'any 1800, les ametles ocupaven un lloc ínfim entre
el valor de les distintes produccions agrícoles, entre elles les
garrofes, les figues i altres. Aquell any se registraren 230
quarteres d'ametles que es veneren al preu de 5 Mures i tot
ascendia a 1.150.

En 1807 y 1809 con acuerdo del Real Consulado y el
Ayuntamiento de Palma se publicaron las Ordenanzas para el
gobierno de la alhóndiga, donde debían llevarse las almen-
dras que tenían que venderse en la ciudad.

El Custos, sujeto de probidad nombrado por la Junta de
Gobierno del Consulado, se encargaría de escribir el asiento
de todas las yentas de almendra con cáscara o sin ella, cono-
cida con el nombre de bessó que se realicen en la alhóndiga,
expresando su precio y valor y entregando billete que lo acre-
dite, al comprador que se lo exigiere, para lo cual formará su
cuaderno borrador segun el formulario que se le entregue.

Serán medidores los tres del trigo y percibirán del ven-
dedor seis dineros por cada cuartera de almendra quienes
usarán las medidas de media cuartera y solo en caso de pico
podrán valerse de las inferiores.

El Custos anotará en su libro de registro las yentas de al-

mendra que se le denunciaren hachas fuera de Palma, con es-
pecificación del vendedor y comprador, del precio y de la
cantidad y el día y hora de la denuncia, sin llevar para ello
derechos algunos.

En la villa de Llucmajor se tomó buena nota y al discurrir
de los años, el Consistorio exigió declaración de yentas evi-
tando abusos y fraudes.

7 agosto 1835. Reunidos los Concejales que componen
este Ayuntamiento a fin de adoptar medios par guitar los ro-
bos que se cometen y han cometido en años anteriores en la
cosecha de almendras y uvas. Acordaron que ninguna perso-
na se atreva a comprar almendras dentro este termino sin dar
relación a las veinte y cuatro horas al infrascrito Secretario de
los vendedores y la suma comprada; pues no cumpliendo
con dicha denuncia sean multados dichos compradores con
tres libras y perdidas las almendras que se le encuentren dan-
do una tercera parte al acusador que lo denunciase: Que no se
atreva nadie a buscar goma ni leña en tierras ajenas sin el
permiso de sus dueños y para que no puedan alegar ignoran-
cia se mande publicar por medio de pregón público por todos
los parages acostumbrados.

25 julio 1846. Se tuvo presente los abusos y raterías que
se cometían en los almendros y se acordó hacerse un pregón
anunciando al público manifestándole que no fuese nadie
que se atreviese a comprar ninguna cantidad de almendros
que inmediatamente no se presentase en la Secretaría a de-
nunciar la cantidad que había comprado y el dueño a quin lo
había comprado bajo la multa a todo contraventor de tres li-
bras y los almendros perdidos y que se hagan rondas diaria-
mente hasta el dia de San Miguel avisando por turno todos
los vecinos acomodados repartiéndose los concejales este
servicio.

AMLL,
LA-17, 13v i LA-18, 20v-2I •
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CULTURA

Cuina
Tradicional

Antònia M. Bonet

L'anguila és un peix de carn exquisida, també és peix
molt greixós i per això de digestió laboriosa. Amb ella es pre-
paren receptes de gran estima, l'espinagada, a la salsa
d'ametlles, en cassola, fregides i un llarg etcètera, ja que és
coneguda i apreciada; especialment a Itàlia, sud de França, a
València, al delta de l'Ebre. Aquí ho tenim difícil, per trobar-
ne, però amb interès se n'aconsegueixen; el millor és provar
d'encarregar-ne al vostre peixater habitual.

Per preparar ESPINAGADES
necessitarem:

- 1/2 quilo d'anguiles
- 1 manat d'espinacs
- 1 manat de grells (cebes tendres)
- unes fulles de bledes
- 1 manadet de julivert, 5 alls trinxats
- sal, pebrebò, pebre vermell coent (abundant)
- oli d'oliva

Anguiles fregides amb pebres vermeils

1 1/2 quilo d'anguiles. Ben netes, es tallen a trossos de 5
cm; es passen per farina i es fregeixen dins oli d'oliva abun-
dant. Es treuen ben cruixents i es col.loquen damunt paper
absorbent per eliminar l'excés d'oli.

Amb antelació haurem preparat la salsa de pebre i la pre-
sentarem a taula dins salsera, acompanyant les anguiles aca-
bades de fregir.

Per preparar la salsa es torren 4 pebres vermeils (si teniu
possibilitat de torrar-los al foc de llenya veureu que el plat
millora notablement), es palen, es tallen a quadradets petits i
es reserven. A part, dins una pella i oli (1 dl) es fregeixen len-
tament 5 alls i 700 grams de polpa de tomàtiga fins que ad-
quereixi aspecte de confitura; en aquest moment afegirem els
pebres torrats, pebre vermeil coent, un polset de pebrebò i
sal. Tot junt deixarem que cogui uns minuts. •

Per a la pasta

- un ou sencer, 500 grams de farina
- el suc d'una taronja
- 1 cullerada de saïm
- 1 tassonet d'aigua
- 1/2 tassonet d'oli d'oliva   

Restaurant

3'01ivera
Dividirem en cinc parts la pasta; cada una l'estirarem en

forma de rectangle, amb l'aprimador; al mig, hi posarem la
verdura trinxada, trempada i el peix trossejat a trossos de 5 

Especialitat en carns a la brasa

CM.    Carta variada
i gran assortit de pa amb oli

Per tancar l'espinagada juntarem les quatre puntes de
pasta cobrint i tancant tots els ingredients.

Es couen 40 minuts a forn prèviament encalentit, mante-
nint la temperatura a 180°.   

PERRUQUERIA

PESERVER       

lloran: Cada dia de 18:00 a 24:00 

C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 (Llucmajor)   C/. Gràcia, 67 • Tel.: 971 12 08 94 (Llucmajor)            



SOCIETAT

„R>S a penya
d'e s falco 

Decrets de batlia plenari mes
de desembre

- Han adjudicat a RADIO SON S.A. la contractació d'un
equip de so pel polisportiu cobert de s' Arenal per 1.705.082
pta i d'un equip de so pel camp municipal d'esports de
s' Arenal per 474.492 pta.

- A MADEC INSULAR SLU li han adjudicat la con-
tractació de subministrament de mobiliari d'oficina divers
per 2.000.000 pta.

- El senyor VICENTE CLAVIJO OLIVER ja ha cobrat
les 800.400 pta per dues hores de rádio diàries a les Fires.

- PROMOCIONES ARABESCO 2000 S.L. ha cobrat
1.040.726 pta. per la Diada d'esports alternatius dins el Lluc-
majove. Aquest cobrament resulta "curiós”, l'Ajuntament
havia adjudicat el muntatge de la pista per aquests esports al-
ternatius a ARGEI ASSESSORS per exactament la mateixa
quantitat, 1.040.726 pta; segons ha informat el Batle deu ser
un error. També han pagat a ARABESCO 232.000 pta per
l'organització d'un torneig internacional de futbol, 145.000
pta pel "Libro Clavario Son Marrano" que es trobà a un an-
tiquari; 99.720 pta. per la participació de Ignacio Rodríguez
en el Campus de Bàsquet i 488.000 pta per "assistència tèc-
nica" per a la constitució de la Fundació del Convent.

- UNISPORT CONSULTING S.L. ha cobrat 696.000
pta. pel patrocini d'etapa challenge "Vuelta a Mallorca para
Masters".

- RETSAR MUSIC S.L. ha cobrat:
* 295.800 pta pel So, transport, personal i seguretat per

un Triangular en el Camp d'Esports.
* 2.668.000 pta pel concert de Los Cucas a s'Arenal, dia

12 de juliol.
* 2.668.000 pta. pel concert de Abigail a s'Arenal, dia 12

de juliol. (Aquesta mateixa empresa ja havia cobrat
1.392.000 pta per "NOCHE JOVEN" el mateix dia 12 de
juliol a s'Arenal)

* 2.679.600 pta. pel concert de José Mercé, també a
s' Arenal.

* 2.247.500 pta. pel muntatge, so, decoració, transport en
avió i estáncia en hotel.

* 2.247.500 pta. pel so, muntatge, monitoratge, estáncia
en hotel per 16 persones.

* 2.262.000 pta. pel transport en avió i hotel pel concert
de José Mercé.

* 696.000 pta. per personal de seguretat (30 persones)
pel concert de José Mercé.

* 2.871.000 pta. per "Gran Verbena" a Llucmajor i Cala
Blava, so, llums, etc i grups.

(També havia cobrat 1.131.000 pta. per "NOCHE ES-
PAÑOLA Y FLAMENCA" dia 13 de juliol a s'Arenal, a
Ia qual, entre d'altres, hi actuaren José Mercé i el Ballet
Internacional José de la Vega).

- TENED! AMBIENTE S.L. ha cobrat:
* 870.000 pta. pel muntatge i l'actuació de "Salta 41" a

s' Arenal.
* 817.997 pta. per la diada automobilística 2001.
* 380.464 pta. pel Primer campionat Futbol Sala de

APAS.
* 1.712.740 pta. per l'actuació de "Los Bohemios" i

"Bruno" el dia del Turisme.
* 1.136.800 pta. per les actuacions dels grups "Los Bo-

hemios" i "Horns Kamoi".
* 1.136.800 pta. per les actuacions de "UNS" i "Canya-

mel".
* 1.621.680 pta. per les actuacions de "Brunos" i "Son

Cubano".
* 1.147.240 pta. pel muntatge de so, Ilums, personal i

transport grups.
* 1.914.000 pta. pel muntatge, so, monitoratge, tècnic,

llums i transport d'instrumental.
* 1.998.680 pta. per 24 hores de futbol platja a s'Arenal.
* 3.317.600 pta. pel muntatge i actuació Ballet Interna-

cional José de la Vega.
* 986.000 pta. Final festes populars Sant Cristòfol.
* 145.000 pta. Primer trofeu Gimnástica rítmica entre

municipis.
* 1.148.001 pta. per trofeus, plaques, medalles, etc. fes-

tes populars Sant Cristòfol.
- A CONSTRUCCIONS SOL I OMBRA C.B. li han

adjudicat el tancament d'un solar a Tolleric per 1.368.252 pta
i la reforma de la porta d'accés al cementen municipal per
9.852.098 pta. (va ser la única empresa que es va presentar al
concurs).

- A ALOMAR S.L. li han adjudicat la contractació de
Subministrament d'accessoris per un parc infantil a la urba-
nització de Son Verí Nou per 1.681.977 pta.

- Si sumam només all() que s'han gastat amb festes (amb
els nostres doblers) fan un total de 41.701.460 pessetes
e' 	ii?) 

Un Ajuntament que en un mes pot gastar tota aquesta
doblerada en festes bé podria fer-se càrrec d'arreglar les vo-
ravies del casc urbà.

- L'Asociación Social Independiente de Rabasco ha felicitat
les festes a certs arenalers enviant-los una postal amb foto i
firma del President i a més ha afegit "te adjunto una partici-
pación de lotería (50 pessetes), no es más que simbólica, fru-
to del esfuerzo de todos los afiliados de ASI".

Un partit que es pot permetre aquests luxes i, a més, po-
sar grans cartells propagandístics a llocs estratègics de Ma-
llorca, ha de tenir necessàriament moltíssims d'afiliats, o han
de pagar una quota astronòmica (99797)

- Rabasco ha estat notícia als diaris de la Comunitat, a
causa de dues denúncies: la primera presentada el 27 de se-
tembre al Jutjat núm. 6 de Ciutat per intimidació i amenaces
i la segona del 5 d'octubre al Jutjat núm. 4 de Ciutat per
"FALTA DE LESIONES".

El denunciant l'acusa d'"agresión y amenazas" "que el
denunciado lo ha empujado y el declarante lo ha insultado,
acto seguido el denunciado lo ha agredido propinándole una
patada en..., un puñetazo en la mejilla izquierda y rompién-
dole la camisa". Segons el denunciant "todo viene dado por
Ia reclamación administrativa que el denunciante tiene pre-
sentada contra el Ajuntament de Llucmajor de la que el de-
nunciado es teniente de alcalde".

El judici será el proper 15 de gener de 2002 a la Sala
núm.3. •
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ESPORTS
Bàsquet Club Joventut Llucmajor

Festes de Nadal
Festa per als més petits

G.O.

El Club ha volgut celebrar i fer par-
ticipar a tots els jugadors i jugadores,
monitors, entrenadors, delegats i col.la-
boradors, en una gran xocolatada al
Restaurant Tropical, producte dels
guanys de la panera nadalenca. Aix')
succeïa el dia 21.

El dia 28, 76 infants de l'escoleta de
bàsquet també se reuniren i els varen fer
una festeta, tots els monitors i educa-
dors de bàsquet amb el director de l'es-
coleta, Pere Tomas; Joan Miguel Sore11,
M de Gracia Mut, Enrique i Marta
Cerda. Tots ells amb una gran paciència,
que és d'agrair, i amb una estimació

prou demostrada a l'esport del bàsquet.
Amb l'assistència d'amics i fami-

liars, que també és molt d'agrair, ho sa-

bem perquè nosaltres n'hem passat,
acompanyar-los als entrenaments i do-
nar-los suport en tot moment per fer-los

encara més agradable el gust d'apren-

dre i fomentar el treball d'equip. Per si

alguns dels pares encara no participen
d'aquesta alegria, des d'aquestes pagi-
nes volem fer una crida a tots els pares i
mares perquè, encara que no se sentin
estirats per l'esport, els seus fills i el
propi Club els ho agrairan; hem de tenir

en compte que els nins i nines si se sen-

ten protegits, treballen millor i donen
més bon rendiment. Gracies per fer-mos

cas!
Els nins i nines de 4 a 9 anys no po-

den esser ensenyats amb teòriques, sin()

que els ho han d'explicar amb exemples
pràctics i demostrar les coses en els en-
trenaments. Es treballa amb ells amb

técniques de coordinació i psicomotrici-
tat. Estan distribuïts en tres grups i tre-

ballen de la següent forma:

Pre-iniciació - 2 entrenaments
Iniciació - 2 entrenaments - 1 partit
Benjamins - 2 entrenaments - 1 partit

Molts d'anys a tots! I que les illu-
sions dels més petits no decaiguin per
manca del nostre encoratjament! •

Infantil Masculí     

G. Oliver

Una edat molt bona per assimilar co-

neixements i molt difícil per acceptar

evidències, com és ara el que s'ha de
creure i s'ha de fer el que els prepara-
dors els diuen; no obstant això, pareix

esser que l'entrenador, en Tomeu Reda,

assessorat p'en Pere Tomas, ha aconse-
guit qualque cosa del que, en un principi
pareixia impossible: posar les coses al
seu lloc i que cadascú faci el que li co-

rrespon. Un cop posades les coses clares,

s'ha treballat molt 1:16 i els jugadors han

correspot a les indicacions, donant com a

resultat el que s'ha vist un funcionament

fluíd i un joc, ja que no espectacular, sí

eficaç; així es veu que l'equip és el tercer
classificat del seu grup, que comprèn 12
equips del grup B.

Actuant com a delegat n'Esteve
Amer, els onze jugadors que actualment

conformen l'equip són: Toni Acosta, Mi-
guel Angel Acosta, Adria Alcalà, Miguel

Amer, Esteve Cicerol, Pere Tomas, Car-

ies L6pez, Edu Mora, Toni Joan Oliver,
Xiscu Mingorance, Biel Forteza i Dani

Cifre.
Al pas que van es preveu que, no el

primer Hoc emperò sí el segon l'aconse-
guiran al final de la lliga. Es el nostre de-
sig que continuïn igual de compenetrats i
guanyant partits; això segur que ho acon-

seguiran si segueixen fent feina com fins

ara.
Enhorabona i endavant! •



A SYP CONSUM

l'euro, amb tota confiança
Els nostres compromisos EURO amb tu
1-Des d'ara, les etiquetes en euros i pessetes.
2- Informació sobre bitllets i monedes, en euros.
3- Els preus es presentaran en euros i també

en pessetes, durant l'any 2002.

1 euro
166 ptas.

Guillem Oliver
Foto: C. Julià

La configuració actual d'aquest equip
correspon a les onze jugadores següents:
Neus Pons, Antònia Puigserver, Isabel Pa-
lacios, Cati Garau, Carme Garau, Cristina
Noguera, Xisca Sore11, Alicia Alba, Antò-
nia Tomas, Juanita Pérez i Aina Bonnín.
El seu entrenador és en José Luís Taboada
"Tabo" i el segon en Biel SoreII; com a

delegada actua Ma Esperança Cerda. Els
entrenadors i la pròpia junta directiva
veuen en aquestes jugadores un anim de
Iluita i superació molt important, tant que
no posen cap dubte en valorar aquest
equip com un gran projecte de futur. Es
possible que les jugadores intentin mirar-
se al mirall d'algunes jugadores d'equips
superiors i això els fa ser més constants en
Ia seva feina d'aprenentatge. El seu grup

esta format per onze equips dells quals en
són al tercer Hoc. Bona classificació i mi-
llor perspectiva, ja que totes les jugadores
són de primer any, això vol dir que el se-
gon any de joc dins de la mateixa catego-
ria pot ser molt millor i quan canvhn de
categoria ho faran totes a l'hora i allarga-
ran la consolidació de l' equip.

Els nostres millors desitjos! Molta de
sort! •

SYIE [CONSUM

C/. Nicolau Taberner, 39 - Tel. 971 66 90 99 (Llucmajor)
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ESPORTS

Pesca
Miguel Ribot

Pesca de calamars

Un total de 19 embarcacions es feren
a la mar per participar a la trobada de
pescadors de calamars que va organitzar
el passat 16 de desembre la Secció de
pesca del CN Arenal. Es varen capturar
un total de 78 exemplars i el major pes el
va aconseguir un de 665 grams. L'em-
barcació guanyadora absoluta va ser CA-
TI PAULA de Miguel CarleIlas que va
aconseguir 21 calamars que varen pesar
7,200 kgs. El seguiren el vaixell EMBÀ-
TOL de Pep Pomares, amb 9 calamars,
el FONTANELLES de Joan Gomila
amb7, el MAJO de Francesc Campins
amb 3 i 1,290 de pes i en cinquena posi-
ció el CHENAPAN de Bernard Lizou
amb 5 calamars amb 1,210 de pes.

Finalitzada la pescada va tenir lloc al
restaurant del club un sopar de compan-
yonia durant el qual es feren entrega dels
obsequis als guanyadors i dels trofeus del
concurs de pesca a la fluixa i de pesca de

Tennis

Trofeu MAsters
Guillem Socies

Aquest passat mes de desembre es
va celebrar el trofeu MAsters de tennis
en les diferents categories, amb nom-
brosa participació, tant masculina com
femenina i amb els trofeus cedits per la
fusteria Láines. Aquests són els resul-
tats:

Individual Masculí Absolut
3r. Miguel M6jer
2n. Antoni López
ir. Francesc Company

Masculí Absolut A
3r. Tim Spilker
2n. Pere Antoni PericAs
ir. Nico Paniza

Individual Absolut Femení
3a. Maribel Entrena
2a. Francesca Salvà
la. Lines Llompart

Femení Absolut A
3a. Cati Blascos
2a. Francina Capellà
la. Rita Manresa •

raors dels quals us n'informàrem el mes
passat.

Vela

Nit de vela al CN Arenal

El passat 22 de desembre, com ja es
costum, es va celebrar al CN Arenal la
nit de vela. En aquest acte es reuneixen
per celebrar les festes i finalitzar la tem-
porada tots els regatistes del club, des
dels més joves de la classes optimist fins
als tripulants i patrons de la classe creuer.
Va comptar amb l'assistència de l'Ajun-
tament de Llucmajor, representat pel re-
gidor Julià Meijer i el President de la Fe-
deració Balear de Vela, i la Junta directi-
va així com patrocinadors i col.labora-
dors.

Joan Vich, president del club, va fer
entrega de distincions a diversos espor-
tistes pels merits assolits al llarg d'aquest
any. Els guardonats foren aquests:

- Javier Torres, pel vuitè lloc en el
Mundial Juvenil de la classe 470.

- Jaume Tous i Javier Zamorano pel
tercer floc en el campionat d'Espanya de
classe 420 juvenils.

- Javier Torrens pel tercer floc en el
campionat d'Espanya en la classe Opti-
mist, i també per haver aconseguit títols
de subcampió d'Espanya per equips i
campió de Balears per equips.

- Pere Marl, pels seus exits com a
subcampió de Balears de classe Opti-
mist, campió de Balears per equips i sub-
campió d'Espanya per equips.

- Joris Menno, Josep Miguel Riera i

Aina Jordi, per haver aconseguit el sub-
campionat d'Espanya i el campionat de
Balears per equips en la classe Optimist.

- Marc Patitio, pel segon Hoc en
l'equip preolímpic de la classe 470.

El president, Joan Vich, va aprofitar
l'ocasió per acomiadar-se ja que a mit-
jans de l'any que ve, finalitza el seu man-
dat com a responsable de l'entitat. Du-
rant l'acte va manifestar que els objectius
que sobre la vela s'havia fixat fa quasi
vuit anys quan va accedir al càrrec s'ha-
vien complit ja que el nivell dels regatis-
tes que té avui el club es francament ex-
traordinari. Va agrair la col.laboració de
Ia Junta directiva, especialment al vocal
de vela Enric González i al Cap de  l'àrea
esportiva Xisco Gil per haver contribuït
amb l'esforç i dedicació a elevar aquest
excel.lent nivell. Els esportistes varen en-
tregar a Joan Vich una placa en senyal
d'agraïment per la tasca desenvolupada
durant aquests anys.

Trofeu Donuts de vela

Els dies 15, 16, 22 i 23 d'aquest pas-
sat mes de desembre, es va efectuar al
CN Arenal el trofeu DONUTS de vela,
que va congregar regatistes de tota
de les classes Optimist, l'equip, Láser,
Europa, 420, cadette i creuers.

Les regates es dugueren a terme en
dos caps de setmana i varen tenir molts
bons resultats per als esportistes locals
ja que Xavier Torrens va quedar primer
del grup A de la classe Optimist, Miguel
Amengual fou primer en el grup C de la
mateixa classe i a l'equip guanyaren Se-
bastià Amengual i Josep A. Terrones.
Jaume Tous, també del CN Arenal, va
aconseguir guanyar en classe User. •
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Notes columbUiles
del mes de novembre i desembre

Joan Jaume Sastre

En aquest mesos de novembre i de-
sembre, el Club Columbõfil de la nostre
localitat a duit a terme tot un seguit d'ac-
tivitats; la més important ha estat el co-
mençament de la temporada d'entrena-
ments que, seguint la línia de ponent, ha
fet fer als colomins d'aquest any.
Aquesta activitat que any rera any es va
repetint té per finalitat el potenciar el
sentit d'orientació que tenen les nostres
aus i que més endavant les possibilitarà
de tornar de ben Iluny a les curses de
fons i gran fons, on les distancies supe-
ren d'un bon tros els tres-cents quilòme-
tres.

Les amollades duites a terme han es-
tat:
Data Lloc
31-10-2001	 Can Pelin
07-11-2001	 Can Pelin
14-11-2001	 Son Verí
21-11-2001	 Son Verí
28-10-2001	 Aquacity
05-12-2001	 Aquacity
12-12-2001	 Dic de l'Oest
19-12-2001	 Dic de l'Oest
24-12-2001 (Dilluns) 	 Casino

La més moguda fou l'amollada de
ciutat el dia 12 de desembre on es van
perdre un grapat de colomins. Els mo-
tius d'aquestes *dues hi ha que cercar-
los en el fet d'haver mesclat amb un al-
tre club columbófil i que l'esbart es va
veure atacat per un o més d'un falcó. Els
socis que tingueren la sort de poder es-
perar l'arribada dels seus coloms, era di-
marts, dia de feina, m'han assegurat que
quan es varen amollar damunt el colo-
mer, no venien tot sols, anaven acom-
panyats d'alguns coloms que després de

descansar uns instants a la teulada tor-
naven prendre el vol. Encara a
l'horabaixa es podien veure esbartets
que voltaven sense saber on anar i a la
nit més d'un colom de fora poble va dor-
mir en els nostres colomers i al matí va
prendre el vol. Aquest dia més d'un co-
lom va ser ferit pel falcó, a casa en va-
rem cosir un. De coloms d'aquest entre-
nament n'arribaren uns quants dies, el
divendres encara n'arribaven.

Les altres s'han pogut aguantar i les
pèrdues han estat puntuals i poc signifi-
catives.

Alguns columbMils creuen que
aquestes esporgades són bones i que val
més perdre un grapat de coloms ara que
a Eivissa, i que fets com el de dia 12 són
conseqüència de no tenir els coloms ben
estirats i de la massificació que hi ha a la
majoria dels colomers. Segurament si
els estiréssim un poc, amollades indivi-
dualitzades, amollades en petits grups
en totes direccions..., no tendríem la
massificació ja que hem perdríem uns
quants per nostre compte.

Un altre tema tractat aquests dies
dins del cercle columbeifil ha estat el tro-
feu "VII Ciutat de Llucmajor" progra-
mat dins les activitats corresponents al
700 aniversari de la nostra localitat i pa-
trocinades per l'Ajuntament de Llucma-
jor. Es el primer certamen columbõfil,
organitzat pel club llucmajorer, que té
caracter internacional. Al respecte, el
president, en Gil Garau, ens va informa
que la cursa en qüestió és un gran esde-
veniment esportiu dins el petit món co-
lumbéfil illenc i que les perspectives de
participació illenca són elevades, espe-
rant superar de bon tros la participació
d'aquests darrers anys i que amb els co-
lomins de fora de l'illa, criats aleshores

en els colomers de la nostre localitat, la
internacionalitat esta més que assegura-
da. El president ens dona compte del su-
port, significatiu, que l'Ajuntament de
Llucmajor està donant en aquesta activi-
tat i en general a totes les activitats que
organitza el Club. En aquestes festes na-
dalenques el Club Llucmajorer donara
les bones festes a tots els forans que hi
han aportat colomins i els informara de
Ia seva situació.

Fets puntuals:

El colom d'en Miguel Munar, un
mascle gris, anella d'or 2001 del Club
de Llucmajor, fou presentat pel seu pro-
pietari a l'exposició Regional que va te-
nir lloc a l'illa de Menorca a la ciutat de
Ciutadella els dies 21, 22 i 23 de desem-
bre on a la categoria de coloms viatjats
de Gran Fons (Categoria F) aconseguí
un segon premi i un primer a la catego-
ria de Bellesa Popular, la gent que era
present a l'exposició el va votar com a
colom més garrit.

En Bernat Bonet Escales, campió
de la classificació de regularitat i segu-
retat de la temporada 2001, ha obtingut
el lloc número 11 a la Classificació Na-
cional Espanyola i el lloc número 8 a la
classificació pel trofeu del Rei.

Enhorabona a tots dos.

Suggerència:

Avui m'agradaria tractar sobre el te-
ma de com donar les vitamines minerals
o el llevat de cervesa, dos productes que
normalment es presenten en pols al mer-
cat, als reproductors que en el mes de
gener tornem a ajuntar.

Fa uns anys utilitzava el suc de Ili-
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Progressius de la
darrera generació

amb certificat
d'origen
alemany

• Progrenvo de última generación (con certificado de origen alentan:

• Diseho asimétrico • Visión binocular equilibrada
• Gran agudeza visual • Orgánico endurecido

• Garantia de adaptación del 100%

• Seguro de rotura del 50% durante un aiio

• Progresivo de última generación Icor tertificado de ongen alemán)
• ¡new asimétnco • Vision binocular equilibrada

• Gran agudeza vouai • Organic° endurecido

• Antirreflejante hidrófugo • Precalibndo ajustado

• Garantia de adaptacion del 100'A

• Seguro de rotura del 50% durante ail ano

OFERTA MONTURAS

CECOP
Elijo entre un amplio surtido de monturos	 r‘,3 rnE SO0 CiAIVA� A Su SeZICIO
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ESPORTS
mona. Dintre d'un ribellet hi posava un
quil6gram de menjar, seguidament hi
sucava una llimona mitjana i amb una
cullera o removia, a continuació hi pol-
sejava una cullerada de vitamines mine-
rals o de llevat de cervesa i ho removia
fins que el gra quedava enfarinat, uns
minuts després, quan presentava un as-
pecte sec ho servia als coloms.
Avui estic utilitzant la mel, una cullera-
da d'aquest producte en substitució del
suc de llimona. En un principi sembla
que tot es farà un grum, però això no
ens ha de preocupar, a mesura que el gra
es vagi enfarinant s'anirà separant i es
podrà servir a les aus en tota tranquil.li-
tat. El secret és que el colom tingui mol-
ta gana les primeres vegades que se li
presenta aquest aliment

El motiu que m'ha fet passar a la
mel és la riquesa d'aquest aliment. Quí-
micament consta de sucre invertit (levu-
losa i glucosa), conté un 60-75% de su-
cres reductors, i aigua (com a màxim un
21%). Inclou també petites quantitats de
sacarosa (del 0 al 4%), maltosa, maleci-
tosa, dextrines, gomes, colorants, enzi-
mes (o diastases), Acids orgànics (Acid
fòrmic), minerals i aminoàcids, i indicis
de fongs, algues, llevat, pol.len i partí-
cules sòlides. Alguns autors belgues la
recomanen per recuperar la fertilitat
d'aus adultes tant per mascles com a fe-
melles, assegurant resultats sorprenents
amb aquest aspecte. Ells proposen fon-
dre una cullerada de mel per litre d'ai-
gua i recomanen que l'aigua sia a tem-
peratura ambient, aquesta aigua s'ha de
servir de dues a tres vegades a la setma-
na i les bevedores s'han de fer netes dià-
riament. Columb6fils anglesos la utilit-
zen per recuperar ràpidament els coloms
després d'una cursa difícil, afegint sal a
Ia mescla, en molt poca quantitat, l'ai-
gua es serveix en el moment d'arribada
de les aus i també recomanen fer net la
bevedora a l'arribada de la nit. Tots, re-
comanen la mel per la recuperació de les
aus després d'un tractament curatiu o
preventiu i senyalen que a tot colomer
no hi pot mancar un pot de mel d'api-
cultors de la zona per controlar la seva
qualitat i els possibles fraus ja que es pot
adulterar o falsificar amb aigua, sucre
(sacarosa), sucre invertit obtingut quí-
micament, glucosa, melasses, farina, ge-
latina, colorants o edulcorants. I ens re-
corden que la cristallització de la mel no
significa adulteració, sine, que, tot el
contrari, demostra que no ha estat escal-
fada per a mantenir-la líquida durant
l'hivern, amb pèrdues d'algunes de les
seves propietats, ni n'ha estat alterada la
proporció natural de glucosa. •
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Entre noltros
viero, es casaren el 14-12-01 al Jutjat de Pau.

- Leonardo Losa Valenciano i María Isabel Herrera Zu-
rro, es casaren el 14-12-01 al Jutjat de Pau.

- Llorenç Fullana Bujosa i Maria Antonia Amengual
Llompart, es casaren el 15-12-01 al Convent de St. Bona-
ventura.

Naixements

- Mouhsein El Adel Oliver, fill de Mustapha i Antonia
Ana, nasqué el 9-11-01.

- Jerônima Maria Sampol Oliver, fi lla de Llorenç i Cata-
lina, nasqué el 21-11-01.

- Albert Serra Moreno, fill d'Antonio Juan i Margarita,
nasqué el 26-11-01.

- Angel Pérez Gardas, fill d'Angel i Magdalena, nasqué
el 25-11-01.

- Margalida Llompart Gardas, filla de Juan Matías i Ana
María, nasqué el 29-11-01.

- Lorena Rojas Marín, filla d'Antonio i Maria Teresa,
nasqué el 30-1101.

- Nerea Campos Romero, filla de Manuel i Pilar, nasqué
el 3-12-01.

- Maximilian Kroggel, fill de Ute Andrea, nasqué el 7-11-
01.

- José Antonio Socías de Dios, fill de José Antonio Socí-
as i Aurelia, nasqué el 7-12-01.

- Miguel Veiga Vela, fill de Atilano i María de la Paloma,
nasqué el 15-12-01.

- Francina Mut Ginard, filla de Macià i Maria, nasqué el
14-12-01.

- Cristina Frias López, filla d'Antonio i María José, nas-
qué el 14-12-01.

Matrimonis

- Jesús Hurtado Martínez i María Teresa Sarmiento Be-
rrocal, es casaren el 5-4-01 al Convent de St. Bonaventura.

- Alberto Torres Alfonso i Darina Zapletalova, es casaren
el 30-11-01 al Jutjat de Pau.

- Jaume Cifre Adrover i Celestina Remedios Crespillo
Jaume, es casaren el 30-11-01 al Jutjat de Pau.

- Pedro José Martínez Vera i Claudia Roxana Vant Hoft,
es casaren el 8-9-01 a l'església de Ntra. Sra. de Gracia.

- José Jaime Sastre i Maria Teresa Gómez Conca, es ca-
saren el 17-11-01 a la Parròquia de St. Miguel.

- Juan Lucas Gelabert López i María Teresa Gómez Con-
ca, es casaren el 14-12-01 al Jutjat de Pau.

- Bernardo Romano Pintado i Amalia Inés Charlo Oli-

Defuncions

- Joana Garau Antich, mod el 29-11-01 als 87 anys.
- Coloma Oar Puigserver, morí el 30-11-01 als 91 anys.
- Antonio Pomares Samper, morí el 11-12-01 als 70 anys.
- Antonia Ana Garcías Catany, morí el 18-12-01 als 90 anys.
- Práxedes Taberner Tomas, morí el 21-12-01 als 84 anys.
- Nicolau Roig Tomas, morí el 22-12-01 als 95 anys.
- Luis Antonio Indart Yoldi, morí el 20-12-01 als 69 anys.

Dades facilitades per l'encarregat del Cemented Mu-
nicipal de Llucmajor, Joan Lascolas, referides als ente-
rraments efectuats entre 29 de novembre i el 27 de de-
sembre.

- 29 de novembre. Joana Garau Antich, morí als 87 anys.
- 30 de novembre. Coloma Clar Puigserver, moríais 91 anys.
- 3 de desembre. Antonio Garcia Garcia, morí als 73 anys.
- 9 de desembre. Antonia Jaume Nadal, morí als 66 anys.
- 11 de desembre. Antonio Pomares Samper, morí als 70
anys.
- 14 de desembre. Antoni Perelló Oliver, morí als 69 anys.
- 14 de desembre. Llorenç Cerdà Bauzà, morí als 77 anys.
- 15 de desembre. Pedro Oliver Mas, morí als 70 anys.
- 17 de desembre. Francisco Lara Cabello, moríais 68 anys.
- 18 de desembre. Antonia Ana Garcias Catany, moríais 90
anys.
- 19 de desembre. Pedro Antonio Mataró Meijer, morí als 79
anys.
- 19 de desembre. Gloria Merino Martínez, morí als 76 anys.
- 20 de desembre. Gabriel Vives Juan, morí als 78 anys.
- 20 de desembre. Luis Antonio Indart Yoldi, morí als 89
anys.
- 21 de desembre. Práxedes Taberner Tomas, morí als 84
anys.
- 22 de desembre. Pere Antoni Tomas Salva, morí als 71
anys.
- 22 de desembre. Nicolau Roig Tomas, morí als 95 anys.
- 22 de desembre. Alexander Klein, morí als 29 anys.
- 24 de desembre. Magdalena Jaume Noguera, morí als 91
anys.
- 25 de desembre. Miguel Fuster Vives, morí als 77 anys.
- 27 de desembre. Margalida Puig Manresa, morí als 77 anys.
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S'ARENAL

Passatemps
Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

12 grans cantants internacionals
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Solucions del mes passat

- Aranya
- Borinot
- Escarabat
- Formiga
- Grill
- Llagosta
- Mosca
- Papallona
- Puça
- Vespa
- Xinxa

És molta la gent que, per fer esport o per questions de sa-
lut surt a caminar. Segons ens han dit, passar pel final del ca-
rrer de Campos és un vertader perill. Deu ser l'únic lloc del
poble on no hi ha voravia?•    

ESPORTS          
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Descomptes fins
al 40% 

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

TALLER AUTORIZADO
PEDRO NOGUERAe	 ENSENAT    

Calla Ripoll, 30 - Tel. y Fax: 971 66 22 13 - 07620 Llucmajor (Mallorca)  Pl, Espanya, 39- Telf. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)               



Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioterapia

Oftalmologia
R.X. Radiologia „.

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu

Urologia

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES

LLUCMAJOR

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

IMEQBA
CAN PLANAS

Nledicina General
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
Aniologia i Cirugia vascular

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

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

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

Tecnofonía•s•1

Movistar Empresas

At Servicios Centrex
d Linea RDSI
• Linea Duplo y Básica
I Centralitas
• Via Digital

LAS POSIBILIDADES EXISTEN Y SON INFINITAS

TEL YCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL TEL YCO CAN PASIRLA TECNOFONIA S.L. TECNOFONIA S.L.
Servicio Tecnico Post-venta

Plaza Esparto, 54 Trasimó, 16 C/ Cicerón, 3b TELYCO C/ Luca de Tena, 12 bjos.
Tel: 971 12 10 83
Fax: 971 66 40 46

Tel: 971 26 93 10
Fax: 971 26 93 10

Tel: 971 26 62 32
Fax: 971 26 62 32

Reyes Católicos, 33
Tel: 971 27 34 06

Tel: 971 24 03 41
Fax: 971 24 03 41

07620 Llucmajor 07610 El Arenal 07610 Can Pastilla Fax: 971 25 02 71 07500 Palma

07007 Palma
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MoviLíne

MoviStat

aàté

VIA



411iedSignal
AUTOMOTIN F

Bendix®
o.

BOSCH BLAUPUNKT
SERVICE

S.L. Ronda Ponent, 27 - Tel. 971 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07

Solar Electrònic System
Energia solar fotovoltaica
Energia Mica
Energia Tèrmica
Generadors
Autórnates Programables

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


