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4Editorial
A l'avantguarda d'Europa

La dotació tecnològica de la recent estrenada depuradora de Llucmajor col.lo-

ca aquesta instal.lació, ubicada devora el simbòlic pont de "ses set boques" a

l'"avantguarda d'Europa", segons s'afirma a la documentació del Ministeri de Me-

diambient. De complir-se l'avançat disseny dels processos de depuració, la costa

llucmajorera passarà de tenir una planta obsoleta i insuficient a la de major capa-

citat i més moderna de Mallorca.

Quan el manteniment d'una qualitat a les aigües costaneres ja no és cap luxe

sine, una necessitat, rebem amb satisfacció la posada en marxa de la nova depura-

dora. Els bons propósits (vegeu moderna tecnologia i els avançats processos de de-

puració de les aigües residuals) auguren com a resultat uns cabals d'altíssima

qualitat, aptes per ser reutilitzats en reguius i altres usos urbans.

L'anunciat sistema de depuració del "tercer mil.lenni", perfectament integrat

en el cicle natural de l'aigua, mereix ser rebut amb confiança en una illa, i espe-

cialment a la Marina llucmajorera quasi sempre castigada per la sequera i amb el

pràctic esgotament dels recursos hídrics. El Ministeri de Mediambient acaba de

convertir en realitat una iniciativa sorgida i projectada a la década dels noranta

com a solució a una zona que ha patit i que pateix una excessiva pressió urbanís-

tica.

Gràcies a l'alta capacitat d'aquesta nova estació depuradora (en temporada al-

ta pot tractar els cabals generats per una població de 79.500 habitants i de 42.000

en temporada baixa) la converteix en una important font de recursos hídrics amb

qualitat suficient per substituir, i per tant estalviar, aigua potable. Jardins, neteja de

carrers, reguiu agrícola i de camps de golf, i altres usos que consumien aigua po-

table, des d'ara podran dur-se a terme amb els cabals depurats amb totes les ga-

ranties mediambientals.

Aquest és ara el gran repte dels responsables municipals: construir les xarxes

i les instal.lacions necessàries per tal de reutilitzar els cabals tractats amb una tec-

nologia tan sofisticada. De poc servirà que Llucmajor tengui una installació a

l'"avantguarda d'Europa" que executa una depuració del "tercer mil.lenni" si

aquesta aigua depurada d —altíssima qualitat" es per a la mar. •
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Universitat oberta per a majors
	

Conferència de
Josep A. Grimait

Des del passat dia 13 de febrer, tots els dimecres de cada
setmana se celebren a la sala d'actes de l'Ajuntament de
Llucmajor el cicle de les sis conferències corresponents a la
"Universitat oberta per a majors", organitzada per la Uni-
versitat de les files Balears, l'Ajuntament de Llucmajor, el
Govern de les IB, la Conselleria d'Educació i Cultura, la
Conselleria de Benestar Social, l'IBAS, el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Socials i la Banca March.

Aquestes conferències tenen una nombrosa participació i
acabaran el dia 20 de març, en un acte de cloenda on s'en-
tregarà un diploma acreditatiu a tots els participants.

El cicle de conferències és el següent:
- 13 de febrer: "El dolor crònic" a càrrec de Pedro J.

Montoya.
- 20 de febrer: "Els nouvinguts: un intent d'entendre la

immigració" a càrrec d'Alexandre Miguel.
- 27 de febrer: "L'afecte, una necessitat per a tota la vida"

a càrrec de Pilar Ferrer de Sant Jordi.
- 6 de març: "La Unió Europea al segle XXI" a càrrec de

Federico F. Garau.
- 13 de març: "L'origen de la filosofia entre la raó i el mi-

te" a càrrec de Francesc Casadesús.
- 20 de març: "Càlculs renals. Classificació i tipus" a cà-

rrec de Joan Gabriel March. •

II Trobada de Músics
per la Llengua

La II Trobada de Músics per la Llengua, que s'havia de
celebrar dia 10 de novembre de l'any passat a Santa Eugènia
i que no va poder ser degut al mal temps que va fer, es ceie-
brara finalment el pròxim dissabte dia 23 d'aquest mes a la
mateixa localitat.

Dies abans de la seva celebració es presentara el "I Cata-
leg de Músics per la Llengua", document elaborat per agues-
ta associació cultural, que recull en un catàleg i tres cd's re-
copilatoris més de 60 artistes de les Illes Balears que tenen en
comú la llengua amb la qual canten les seves cançons, el ca-
talà.

De Llucmajor hi seran alguns dels grups que canten en la
nostra llengua, com Eregats o Limit, que hi deixaran constan-
cia del seu treball amb un tema propi cada un (el tema de Li-
mit "Tot a les teves mans" es pot escoltar a la seva pagina
web: www.x-limit.com). •

El passat divendres, 15 de febrer, va tenir hoc al Cafè-te-
atre del Recreatiu una conferència a càrrec del professor de la
UIB, Josep Antoni Grimait. Aquesta conferència venia em-
marcada dins el cicie commemoratiu del Centenari de la Lle-
tra de Convit, impulsada per Mossèn Antoni M. Alcover. La
delegació de l'Obra Cultural Balear de Llucmajor es va su-
mar a aquest cicle de conferències i va convidar el professor
Grimait per tal que parlàs sobre la figura de Mn. Alcover. El
tema que el conferenciant va escollir va ser "Mossèn Alco-
ver, nacionalista".

Grimait, amb el seu peculiar sentit de l'humor, una ironia
molt fina i el bon fer, amè i entretengut que el caracteritza,
sabè mostrar-nos la part nacionalista d'aquest folklorista i

que va ser Antoni M. Alcover. Grimait ens va parlar
de les disputes amb Pompeu Fabra, del concepte d'unitat lin-
güística i de la tasca nacionalista duita a terme pel personat-
ge objecte de la xerrada. Amb un to, com hem dit més amunt,
humorístic, no exempt d'ironia i amb moltíssima d'informa-
ció, el conferenciant va entretenir, informar i formar un au-
ditori que, en acabar la conferència va participar fent algunes
preguntes. La conferència del professor Grimait, com és ha-
bitual, va ser molt exitosa i esperam tenir-lo aviat una altra
vegada entre nosaltres.•
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Plenari llarg i tens
Arnau Tomàs

Contràriament al que s'esperava, en
aquest agitat i tumultuós plenari de
l'Ajuntament, la moció contra en Ra-
basco anunciada pel PSOE, no fou pre-
sentada per aquest partit, per no estar
inclosa en l'ordre del dia; aquesta mo-
ció serà debatuda en un ple extraordi-
nari, així ho va manifestar el portaveu
d'aquest grup, Gori Estarelles.

Així i tot, pel fet d'haver-se presen-
tat a darrera hora quatre mocions
d'urgència, no mancaren moments de
tensió i discussions, sobretot amb la
moció presentada per ASI per defen-
sar-se de la campanya d'acusacions i
calúmnies per part del grup del PSOE a
Ia premsa contra Joaquín Rabasco, el
qual va manifestar que si el PSOE ha-
via retirat la moció era amb l'únic ob-
jectiu d'engrandir aquest assumpte i se-
guir amb la seva campanya de menti-
des i atacs a través dels mitjans de co-
municació, també va dir que a ell se'l
condemnava per uns fets que no havien
estat provats. "Se'm condemna en con-
tra del fi scal, el qual demana l'absolu-

ció i el jutge em condemna. Això no
s'havia vist mai en la història judicial".
Estarelles li va replicar que són fets
provats que Rabasco va pegar una po-
tada als òrgans genitals i una bufetada
a un home.

La moció de Rabasco va ser apro-
vada amb el vot favorable del grup del
PP, el portaveu del qual, en Joan Jau-
me, va manifestar que es tracta d'un
acte que no té res a veure amb l'Ajun-
tament.

Les altres mocions, totes del PP,
presentades pel procediment d'urgèn-
cia foren les següents:

Instar el Conseil de Mallorca per-
què derogui la Moratòria Territorial
Cautelar, per a la qual s'adoptin mesu-
res provisionals per assegurar la viabi-
litat i efectivitat del Pla Territorial de
Mallorca.

La segona moció del PP fou perquè
retirin els anomenats corredors del
CIM, corredors ecolõgics, ja que supo-
sen per a Llucmajor de 40.000
quarterades i el 4% del territori.

La tercera moció del PP fou sobre
l'edifici de Can Clar, es va instar el

Govern perquè torni a l'Ajuntament la
propietat del solar i de l'edi fici, al qual
li manca la construcció de la segona fa-
se del projecte. L'Ajuntament es com-
prometria a executar aquest projecte en
un termini de quatre anys i després a
regentar tot aquest complex per a les
persones majors. La moció fou apro-
vada per unanimitat.

Els altres temes aprovats foren els
següents:

- Adjudicació del concurs per a la
redacció del projecte de construcció
d'un centre d'ensenyament a Son Venf
Nou. Assumpte que es va aprovar amb
el vot en contra de l'oposició, la qual
va al.legar que l'Ajuntament no pot ce-
dir un terreny públic per construir un
centre privat. En Joan Jaume va dir que
el Conseil de Mallorca havia aprovat
el projecte per unanimitat.

- Concessió del servei de publicitat
exterior.

- Expedient d'adjudicació de les
obres del col.legi públic Rei Jaume III.

- Subvenció a ASMILL i a l'Asso-
ciació de veïnats de "Las Palmeras".•

GERMANDAT DE DONANTS DE SANT DE MALLORCA

Tens 5 litres de SANG aproximadament, nosaltres te'n demanam menys de mig litre. La sang és indispensable per VIURE.

Cada dia es NECESSITEN 150 bosses

de sang a Mallorca.

Si tens entre 18 i 65 anys, peses més

de 50 kg, tens Bona Salut i ets responsable, Dóna Sang!!

"AMB 15 MINUTS DEL TEU TEMPS POTS SALVAR UNA VIDA"

Vindrem a Llucmajor el:

Dimarts 16, Dimecres 17 i el Dijous 18 d'Abril

de 17'30 a 21'00 h. al Centre Sanitari.

Véga S'ai49 T'ESPERAM fundació lomn
BANC of SAnc I TEDuis

Di LIS IIIISB1IIARS
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Crònica de la festa poblera de Gràcia
Barcelona

Pilar Reiona

Un grup d'agosarats aventurers Iluc-
majorers i altres mallorquins, el darrer
cap de setmana de gener de 2002, parti-
ren cap a Barcelona per participar en la
festa poblera de Gràcia que cada any,
ara en fa deu, organitza Antoni Torrens.

Ells ens ho conten així:
"La ballada al teatre va ser molt

agradable: al meu parer el so era molt
bo, afavorit per l'espai tancat i el terra
de fusta feia les voltes, i altres movi-
ments, més fàcils. El cercavila, amb
tants focs artificials, va ser massa fu-
mós. La trobada dels grups de xere-
miers, bandes i gegants hagués estat
més agradable amb manco renou i pól-
vora. A la plaça de la Virreina no hi ca-
bia una agulla, però la majoria de gent
no ballava: escoltaven, menjaven, be-
vien. Com a Ilacunes d'aigües agitades,
enmig d'aquella massa estàtica, es mo-
vien el grupets de balladors. El grup de
llucmajorers i coneguts ens concentrà-
rem a un hoc retirat i ens divertíem
junts, a més d'una colla de joves que in-
tentaven imitar-nos i aprendre el que ens
veien fer".

"Els foguerons repartits entre les
dues places, la del Diamant i de la Vi-
rreina, feien que l'ambient estàs des-
congestionat. N'hi havia molts, però ai-
xf i tot, no donaven a l'abast per la gran
quantitat de gent que volia menjar la
llonganissa i botifarrons mallorquins.
Navies d'esperar, però s'ho pagava, i la
mossegada final recompensava el temps
d'espera. La música i el ball de dissabte
varen estar molt bé, sonava molt, i gra-
cies a això varem poder ballar sense
massa problemes a una distancia bas-
tant considerable de l'entarimat, i és que
hi havia tanta de gent curiosa de sentir i
veure, que ens va ser impossible ballar
tots junts i a prop dels músics. Però hi
trobarem solucions, i al final tot va anar
molt be.

"Nosaltres arribarem a Gracia dis-
sabte horabaixa. Començaven a encen-
dre els foguerons. A la plaça de l'Ajun-
tament vérem castells, balls de gegants,
xeremiers, etc. Va estar molt bé. No
m'agradaren tant els focs i coets, massa
renou i massa fum, per això no segui-
rem el cercavi la. Els dos grups de músi-
ca que tocaren m'agradaren molt. Ja els
coneixíem. La plaça estava de gom en
gom. Varem haver de ballar a un costat,
cosa que per a mi no va ser cap proble-
ma

"Va ser molt emocionant veure
l'acolliment que la música i la festa de
Mallorca té a Barcelona. Al CAT tots
varem gaudir amb la música dels dos
grups i amb la ballada amb Xaloc. Em
varen sorprendre les ganes que la gent
de per allà tenia d'aprendre els balls ma-
llorquins i de participar de la festa. Això
és va fer més gros encara a l'endemà, a
la plaça de la Virreina. Tothom volia ba-
ilar: era com si estiguéssim a qualsevol
fogueró a Mallorca, però molt més con-
corregut del que per aquí és habitual.
No era fàcil fer dues passes, però la fes-
ta anava a tope. Del cercavila, el que

més em va agradar varen esser els dracs
i el foc. De vegades, oblidaves que no
eres a Mallorca. Era la nostra festa i els
mallorquins ens sentírem els autèntics
protagonistes. L'únic problema és que
no podíem ballar amb amplitud, però...
no es pot tenir tot".

I com dir-ho, el bon ambient, l'emo-
ció, l'intercanvi d'experiències, les ga-
nes de passar-s'ho bé feren que el resul-
tat fos molt bo. Gracies de part de tot el
grup Xaloc Música per haver-nos acom-
panyat i haver compartit amb nosaltres
aquests dies tan engrescadors.

I és que la festa s'ha de viure! •



El Carnaval Platja de Palma va reunir molt de OW

Un moment de la inauguració de la macrodepuradora

LOCAL

S'Arenal

Inauguració oficial de la nova
macrodepuradora

Tomeu Sbert

Fou inaugurada de manera oficial
la macrodepuradora construïda a
s'Arenal de Llucmajor i zona costane-
ra. Una obra del tot necessària i de fa
més de dotze anys demanada amb in-
sistència, a causa del creixement, una
mica desmesurat, d'edificis i de xalets.
Des d'ara es comptarà amb una depu-
radora capaç i suficient. La depuradora
vella i ja esbucada, construida a princi-
pis de la década dels setanta havia que-
dat petita i obsoleta i als darrers anys,
quantitats d'aigües no ben depurades
havien de ser amollades a la mar la
qual cosa resultava una greu inconve-
niència.

Aquesta macrodepuradora nova
està preparada per absorbir i depurar
les aigües brutes que puguin aportar
unes setanta o vuitanta mil persones,
alhora que està previst que també s'hi
depurin les aigües de Llucmajor ciutat.
El pressupost inicial ha estat de dos mil
milions de pessetes i aquestes noves
instal.lacions es troben a la finca de son
Verí, prop de l'arquitectònic Pont de
ses Set Boques, devora l'antiga via del
tren.

Les autoritats assistents foren en-
capçalades pel ministre de Mediam-
bient, Jaume Mates, juntament amb el
batle de Llucmajor, Lluc Tomàs, la
consellera Margalida Rosselló i la de-
legada del Govern central, Catalina Ci-
rer, amb la majoria de regidors de
l'Ajuntament de Llucmajor així com
amb l'assistència de Maria Crespo,
presidenta d'Emaya i regidora de Cort
i amb molts de convidats. Els parla-
ments finals varen ser a came de Lluc
Tomàs, Margalida Rosselló i el minis-
tre Jaume Mates.

Breus

- El ja tradicional Recital poètic de
s'Arenal tendrà lloc el dissabte, 6
d'abril a l'antiga Capella al carrer Vi-
caria a les 9 del vespre.

- El Carnaval Platja de Palma d'en-
guany fou un èxit de participació i de
públic. Un horabaixa de bulla i de fes-
ta amb un temps primaveral.

- Va morir Joana Gamundí Bosca-
na, llucmajorera i resident a s'Arenal.
J. Gamundí va ser durant molts anys
Presidenta de l'Associació de Lluita
contra el Càncer. Que descansi en pau.

- El ministre Jaume Mates va asse-
gurar que es destinaran 664 milions de
pessetes per adequar la baixada fins a
la mar, amb cotxe, a les urbanitzacions
de Badia Blanca i Badia Blava.

- La UD Arenal sembla que sal-
varà, una temporada més, la III Divi-

sió.
- Se celebrarà el "I Torneig Rafel

Morales Caste!Is". Serà triangular, ca-
tegoria juvenil i amb la participació
d'un equip holandès, Selecció Balear i
l'equip organitzador és la UD Arenal.

- Marc Patifio Jordi es continua pre-
parant en vistes a participar a la prope-
ra Olimpíada de vela.

- L'entrega del premi "Arenaler de
l'any" i els seus finalistes serà el proper
4 de maig a les 9 del vespre. •
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Llucmajor té la major depuradora
de Mallorca

La nova planta de s'A renal
ha suposat una inversió
d'11,40 milions d'euros

La instal.lació és l'única
de l'illa que permet
reutilitzar les aigües
depurades per regar

Francesc Verdera
Fotos: C. Julia

El municipi de Llucmajor compta
amb la depuradora més gran de Ma-
llorca, en poder tractar 15.900 metres
cúbics al dia. La planta ha suposat una
inversió d' 11,40 milions d'euros
(1.900 milions de pessetes) i és l'única
que disposa d'un sistema de reutilitza-

ció de les aigües depurades destinades
a regar.

El ministre de Mediambient, Jau-
me Matas i la consellera Margalida
Rosselló inauguraren la macrodepura-
dora que té capacitat per donar servei a
80.000 persones. En aquests moments,
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FIAT STILO anticipando el futuro

en el terme municipal de Llucmajor i
en temporada alta arriba a haver-hi fins
60.000 habitants.

Una de les novetats més importants
de la macrodepuradora és la reutilitza-
ció de l'aigua tractada. L'estació con-
templa un sistema de bombeig de li-
quid mitjançant col.lectors que a tra-
vés de la canalització municipal trans-
porta l'aigua per a regar les zones ver-
des, el golf de son Ante1m, extensions
de camps agrfcoles i neteja de carrers.

S' Arenal i les urbanitzacions de
Tolleric, son Venf Nou, son Verf Vell,
Cala Blava, Bellavista, Les Palmeres,
Maioris, sa Torre, Badia Blava i Badia
Gran enviaran l'aigua a la nova planta
de depuració.

La inversió d'11,40 milions d'eu-
ros ha estat sufragada fntegrament pel
ministeri de Mediambient, mentre que
el Govern, a través de l'Institut Balear
de Sanejament (IBASAN), ha posat els
terrenys.

L'innovador sistema de depuració
d'aigua permet que la nova planta de
Llucmajor tengui un funcionament di-
ferent a l'estiu. Això permet un impor-
tant estalvi d'energia durant els mesos
de temporada alta en què el nombre
d'habitants de la zona és diferent. A

l'estiu el sistema que s'utilitza per al
tractament d'aigües és el convencional
de digestió aeròbica, mentre que a l' hi-
vem el tractament biològic es resol
mitjançant l'aireació perllongada.

Aquest mode de funcionament és
pensat per poder ajustar la planta a les
necessitats de la població perquè les
14.000 places hoteleres a l'hivern no
es troben en funcionament. El tracta-
ment d'aigües a través del sistema

dinàmic d'espessament de fangs mar-
quen en aquesta planta una passa enda-
vant en el tractament  d'aigües residuals
ja que és l'única depuradora d'Espanya
que ho ha posat en marxa.

La iniciativa de construir la macro-
depuradora es remunta a principis dels
90, quan el ministre d'Obres Públiques
era el socialista Josep Borrell. El 1996
Govern i Madrid varen firmar el con-
veni de col.laboració. •
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Carnavals

Rua Llucmajorera 2002
Enterrament des Carnaval

els arbres fruiters; els sacs, bona idea;
els "burka" islàmics, molt actual...

Les carrosses de les associacions de
pares plenes de ninets i ninetes molt
aguts, les gitanes endevinadores, els ro-
bots; al.lusions a l'euro, europeisme,
extraterrestres, pirates, dalmates, tots

Guillem Oliver
Fotos: C. Julià

Comparses, carrosses, conjunts ho-
mogenis i d'altres no, parelles, desfres-
sats totsols (ho dic per la indumentaria)
que resulta que anaven amb qualque
comparsa o s'enfilaven a una carrossa
perquè estaven cansats... La veritat va
ser que el ritme i el color va omplir un
any més els carrers del poble amb el
seu itinerari habitual.

Per fer-ne ressenya, a mi m'agradà
especialment, quant a comparses, per
la seva elegancia i disseny els "sols i
hunes", la tribu d'indis amb els ases
per la senzillesa, les begasses molt vis-
toses, els cavaliers de l'edat mitjana...

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	

dh

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 1730 a 20 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58
CONDUIR I D'ARMES

	
C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



molt graciosos...
Personatges?... Sols en vaig conèixer alguns; dues ninetes

molt guapes que eren en Joan Moscatell i sa dona, "una bo-
na senyora" que era en Miguel Pastoret, en Miguel de Ca'n
Butilles que era una padrineta vestida de pagesa... Me falta-
va alguna cosa i ara me'n record, en Lascolas no el vaig veu-
re i així mateix és vistable, tampoc els caminadors... això vol
dir que ja ha après de caminar...

I el dimarts, el Darrer Dia, gran demostració de dol amb
molta d'assistència per anar a enterrar el Carnaval. El temps
no va acompanyar molt degut a la boira que hi havia; final-
ment pegaren foc a "s'homo de bulto" a Plaça, davant Ca's
Burrico.

Fins el Carnaval del 2003. Mentrestant, molta de bondat
i bona Quaresma! •
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CRIDA'M QUAN EM NECESSITIS I ESTARÉ AL TEU COSTAT

Fest-te soci del RACC. Estam sempre al teu costat

Com a soci gaudiràs de molts avantatges i serveis:

• Assistència mecànica a tota Europa

• Assistència personal i sanitària urgent a tot
el món, dia i nit, 365 dies a l'any

• Agencia de viatges

• Assegurances als millors preus i amb les millors
cobertures. I a endemés, en cas d'accident,
li deixam un altre cotxe mentres reparin el seu.

• Recursos de multes gratuïts

VEHICLE	 MODALITAT	 RACC E	 MERCAT E	 ESTALVI
PER A VOSTE -...,

SEAT Ibiza 1.4 Stella	 Tercers	 253,06	 375,98	 122,93
TR:FR. (180,30)	 507,86	 723,58	 215,72

Tot risc	 695,22	 957,02	 261,80

RENAULT Megane	 Tercers	 290,71	 431,00	 140,29
Scenic 1.6 RXE	 TR:FR. (180,30)	 728,08	 1.014,46	 286,38

Tot risc	 1.013,71	 1.228,26	 214,55

BMW 318 i	 Tercers	 290,71	 431,00	 140,29
TR:FR. (180,30)	 882,03	 1.221,30	 339,28

Tot risc	 1.274,48	 1.634,70	 360,23

Exemples calculats per a una persona de més de 30 anys i més de 10 anys de carnet de conduir, residents a Balears, amb

bonificació del 30%. Preus a desembre de 2001 subjectes a canvis de tarifes i variations legals
RACC Correduna d'Assegurances, S A vinculada amb Universal Assistência d'Assegurances i Reassegurances, 5 k. Unipersona , n registre J-978 RC i Caució, Concertada segon

l'article 15 de la I lei 9-92 

Corresponsal del RACC a Llucmajor
C/. Antoni Maura, 75 (Ronda Migjorn) • Tel. 971 664 007 



  

LOCAL   

Comercial
Balear

Roba per a tota la família
també per a la llar

C/. Músic Joan Xamena, 10 (abans Can Salom)
Telf. 971 120 173   

Quatre mots
Miguel Sebastià Martí,

el blauet de Lluc                   

I1 EQ12UCDLUE      

F ina     

C/. d'Es Vall, 49	 Tel. 66 11 58                  

Coloma Julià      

Per que te n'anares a Lluc?
Va ser idea dels meus pares; fa tres anys que varen creu-

re que seria bo que alias a estudiar allà, i després de parlar
amb el que aleshores era el superior, un parent nostre, ens va
dir que tenia possibilitats i m'admeteren.

Quins requisits són necessaris per formar part de
l'Escolania de Lluc?

Per formar part de l'escolania els al.lots han de passar una
selecció d'oïda i d'entonació. Aquesta prova no sempre se
passa, i es comença a fer a partir de set anys. Els al.lots tenen
entre set i catorze anys, i a part de saber cantar el comporta-
ment ha de ser disciplinat. Ser blauet és un orgull.

Com és la disciplina d'un blauet de Lluc?
Ens aixecam a les 7 i a les 8 començam les classes; a les

11,15 cantam la "Salve Regina" cada dia, després tenim
temps lliure i després l'escolania té assaig fins hora de dinar.
Anam al pati a jugar a futbol o a bàsquet, fins que a les 3 de
l'horabaixa es reinicien les classes, Ilavors tornam al pati, ens
dutxam... Tots tenim classes d'instrument (violí, piano o
flauta travessera) i a les 19,30 tornam a cantar la Salve.

A quines funcions actua l'Escolania?
A la missa dels diumenges i a les festes assenyalades

com Santa Cecflia o la Immaculada. Es molt important la pu-
jada dels Misteris, fins a la Creu; cada un duu un ciri a la ma
i es canta davant cada misteri. ABA dalt s'escenifica un acte,
després davallen la Mare de Déu i toquen les campanes. Els
ciris encesos destaquen damunt la fosca.•       

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

TALLER AUTORIZADO
PEDRO NOGUERA

ENSEÑAT     

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

b r e

copvi-es,

jocs eck4catiL4s,

mate_v•icil joficip.c4      

CI. So Font, 15 • Tel.: 66 26 66 (Llucmajor)                     
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Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

OPINIÓ

¿Quaderns de
110- Fum Major

De Mies i espectacles
Miguel Cardell

Una de les manies, un dels tics de
comportament que semblen caracterit-
zar la dretota local és la seva fòbia a les
voreres. Vull dir a qualsevol cosa que
s' assembl i a una vorera practicable
com a tal per un vianant que necessiti
anar a part o banda o simplement in-
tenti practicar l'ancestral costum del
passeig. I ja no en parlem si tan extra-
vagant personatge usa capricis tan exò-
tics com ara estirar un carretonet d'anar
a comprar, empènyer un cotxet d'in-
fant, o si li cal un gaiato, o una cadira
de rodes. Per no imaginar que ha de
dur una criatura per la mà, o que són
més d'un i tenen la pretensió quasi per-
versa de caminar un al costat de l'altre
conversant o el que sia.

El lector observador em respondrà
tot d'una que la majoria de les aceres
de la vila són fetes i pensades aquells
anys arqueològics que les vies urbanes
romanien orfes a l'espera dels seus sen-
yors naturals, els cotxes, les motos i els
camions, i els Ilucmajorers de a peu les
podien ocupar amb absoluta impunitat.

El creixement de les darreres déca-
des havia aportat als barris més exte-
riors de la capital Ilucmajorera vora-
vies més amples, que podien incitar-
nos a imaginar altres formes de la pea-
tonitat distintes a aquest anar per l'as-
falt amb l'ull atent i l'orella alerta per
no jugar-nos el físic i obstaculitzar el
normal trànsit dels vehicles motorit-
zats; per sort, els nostres administra-
dors del pacte PP-ASI ja fa uns anys
varen prendre la noble iniciativa d'en-
taferrar ben enmig d'aquestes voreres,
aberrantment transitables, l'obstacle
d'unes disforges faroles suburbials,
quan no de convertir-les en una inhòs-
pita pista de cross, amb tota casta de
clots i traveladors.

Quedaven, però, com una provoca-
ció, les voreres de les rondes, fetes
pols, malplanes, però amples. I molts
de conciutadans les aprofitaven en les
seves sortides a caminar, per all() de
moure les cames i el cor i cremar greix
o calories. Era massa provocació i els
nostres clarividents comandadors no

han desaprofitat l'ocasió per fer de la
vila una referència mundial a nivell
d'urbanisme d'avantguarda: les han
transformat en estacionaments! Com
no hi havíem pensat abans! Com ha-
viem gosat afirmar que els conductors
que hi estacionaven eren uns infractors
i uns incívics: res d'això! Eren uns
avançats a la seva época. Peatonitza-
dors del món, veniu a Llucmajor, mi-
rau, apreneu i penediu-vos. Si, qui diu
que aim!) d'eliminar espais peatonals
per deixar lloc als cotxes és una mane-
ra de fer caducada i superada per noves
idees i noves concepcions de la ciutat?

Veritable iniciativa revolucionària,
només deu ser el principi d'una nova
época. Cobriu-vos el cap de cendra
aquells que vos enriguereu d' aquell
candidat comunista que volia tapar
Plaça amb uralita transparent: d'aquí a
quatre dies, les seves rajoles serviran
per a estacionar-hi cotxes, i les del pas-
seig Jaume III com a parking d'auto-
cars de guiris o terceres edats... per no
parlar de les possibilitats del parc Rufi-
no Carpena com a pista de motocross,
com, pot ser amb una subvenció secre-
ta del centre local d'informació juvenil,
ja han començat a assajar jovenets mo-
toreters.

***

I ara que aquest servidor ja s'ha es-
plaiat, hi ha mil coses que tendria ga-
nes de fer: escoltar música de Bach o
de Coltrane, de The Dandy Warhols o
d'Antònia Font; rellegir el pròleg de
Sebastià Alzamora pel tercer volum de
la poesia completa de Bartomeu Fiol
anar al Recreatiu a una d'aquestes es-
trenes que el tornen a posar a la punta
de llança del cinema a Mallorca i de-
mostren que és possible compaginar
l'empresa privada amb la sensibilitat
cultural, contemplar com s'anuncia la
primavera als nostres camps, entre xa-
let i xalet; escabetxar marcianets a l'or-
dinador o firmar manifests contra la
tamborada que si ningú no hi posa re-
mei tornarà a repicar sobre la processó
de l'Encontrada... Hi ha milenars de
coses i cosetes que em passen pel cap i
em fan més ganes que reprendre el se-
guiment de les aventures del bilingua-
tor arenaler.

Em fa l'efecte, a més, que aquesta
és una tasca poc menys que inútil. Se-
gur que ell i el seu entorn són absoluta-
ment impenetrables a qualsevol argu-
ment que aquí pugui treure o retreure. I
quan dic el seu entorn començ pel PP
local que, segons els termes d'aquell



Funeraria
Mare de Deu de Due, LI. foil
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

pacte instantani i mai publicat ii dóna
poder i peles i cadira pública que ell ja
s'ocupa de convertir en trona i escena-
ri dels seus xous demagògics i xarlata-
nescos. Com el darrer que ha protago-
nitzat en sessió plenária.

Resulta que un jutge el declara cul-
pable d'agressió, que és un comporta-
ment, no cal dir-ho, bèstia i incívic,
gens apropiat d'una persona i menys
d'algú que, vulguem o no, ens repre-
senta i representa el nom de Llucmajor.
Per no insistir en el rerefons de con-
tractacions municipals i testimonis
dubtosos que la cosa implica, amb totes
les precaucions de la sentència que pot
ser recorreguda. I va ell i es munta,
amb la claca corresponent, l'especta-
cle de l'ofès, la pobre víctima d'una
campanya de desprestigi, i es permet
acusar els socialistes "només us falta
posar-me droga al cotxe...".

Pot ser perquè el vot que cerca no
és precisament el de la persona donada
al diàleg, la reflexió, l'anàlisi i el matís,
pot ser perquè mentre tengui espai als
mitjans de comunicació tant li fa en
quins termes, tota una mentalitat queda
dibuixada i perfilada només en aquest
numeret, en aquesta afirmació; però
tampoc no ens ve de nou, que podem
esperar d'algú que ja va ser capaç
d'amenaçar el contrincant polític amb
allò del Cap Blanc, que el PP va ajudar
a dissimular i que no constás en acta.
Deuen ser de molt de pes, els argu-
ments del pacte mai no publicat (I sem-
pre impublicable?)

Es el personatge del "puto catalán".
Ell. I a vegades pens que qualsevol co-
sa que en diguis només li serveix de
propaganda, que no s'aturarà mai a po-
sar en qüestió les seves, diguem, idees
o consignes, els quatre tòpics que repe-
teix, que les crítiques li patinen. I que
patinen a Lluc Tomás, Gaspar Oliver i
tota la companyia; perquè si no ja els
hauria caigut la cara de vergonya. Com
que dóna tan bons resultats, un com-
pany de majoria que es capaç de dur al
propi ajuntament que co-governa al jut-
jat per evitar una mínima passa en fa-
vor de garantir el dret dels Ilucmajo-
rers catalanoparlants que la nostra sia
també la llengua del nostre ajuntament,
d'acord amb els termes d'una hei de
Normalització lingüística que va re-
dactar i aprovar un Govern autònom
del PP.

***

Curiosament, aquests dies els diaris
s'han fet ressò d'un experiment que ha
fet una universitat alemanya relatiu a
les persones bilingües.

I l'han fet amb estudiants catalans,
usant tècniques avançades per obser-
var el comportament del cervell i les
seves reaccions en situacions concre-
tes, en aquest cas en una situació de di-
guem máxima tensió havien
d'escoltar i veure a una pantalla sèries
de paraules, unes en espanyol, altres en
català i altres en un idioma inexistent, i
identificar-les.

El resultat demostra que el temps
de reacció, en aquesta situació extre-
ma, que els permetia identificar la pa-
raula només és mil-i-segons inferior al
que es torba un monolingüe a identifi-
car els termes del seu idioma, i que, en
canvi, hi participa una zona del cervell
que en l'altre cas no s'ha desenvolu-
pat. La conclusió és que si es volen
educar ciutadans que dominin distints
idiomes, el millor és començar com
més prest millor perquè desenvolupin
al màxim un potencial i unes capacitats
existents, i que això no significa cap
problema... si és que no signifca un
avantatge de més cultura i millor adap-
tabilitat.

També aquests dies surt al diari un
peix gros del PP demanant mitjans per
garantir la integració lingüística (en
castellà i a Espanya) dels immigrants
(estrangers i pobres).

Mentre, a les nostres carreteres hi
hem de veure (i a alguna emissora es-
coltar) la campanya publicitária del vi-
rrei de S' Arenal. Tot aims) costa una
pasta llarguíssima que, en nom de la
transparència financera i el control de-
mocràtic dels partits polítics, m'agra-
daria prou saber d'on surt.

Pere), mentre pens en l'estètica ba-
ratera d'aquestes tanques, com d'anun-
ci de li moblam el pis per mil euros, i
en tot el que diu dels seus objectius so-

ciològics, no puc evitar seguir pensar
en tot el mal que això fa a la convivèn-
cia, amb tota la desinformació que im-
plica, en els interessos de poder que de-
mostra... I en el racisme implícit que
conté, com si no hi hagués moltíssims
d'immigrants de la procedència que sia
que han fet l'esforç d'aprendre idio-
ma del país que han fet seu, amb tota
normalitat, sense publicitat. I com al-
guns d'aquests ja s'han començat a as-
sociar per combatre aquestes generalit-
zacions que els usen, tergiversen i ne-
guen, i com a Internet comencen a fer
sentir la seva veu.

Tot això, les realitats, els argu-
ments, no crec que interessin ni afectin
gens el púgil arenaler, de la mateixa
manera que a Eta no semblen interes-
sar-li ni arribar-li els clams ni els argu-
ments contra l'assassinat i l'exclusió
com a recursos de control social. Pot
ser el veritable demòcrata, l'humà que
aposta veritablement pel creixement
moral, és aquell que roman sempre
obert a l'exercici de l'autocrítica cons-
tant, deixondit i atent. I, curiosament,
jo diria que en aquest sentit hi ha tot un
sector del pensament que ell descriuria
com a catalanista, per desqualificar-lo
en una paraula, com allò del contuber-
nio de Franco, que, pot ser sentint cer-
ta mala consciència democràtica, no
s'atura de revisar-se, de posar-se en
qüestió, de fer examen de consciència.
Són, i no em sembla casualitat, molts
dels que ell anomena nazis (i, quines
coses, em fa l'efecte que, a la seva ma-
nera, d'això de nazisme, vull dir del
veritable nazisme històric descendent
del de l'esvàstica, n'entén prou).

***



SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

RENAULT

Ronda Migjorn, 123 - Tel.: 971 66 01 40 / 971 66 01

OPINIÓ
He pensat molt sobre tot això. I

crec que, si només es tractàs del cabdill
arenaler, no hi hauria millor tractament
que la distància i el silenci; però hi ha
un argument que no s'ha de deixar de
repetir. Com els poders de la dreta ca-
pitalista alemanya toleraren i ajudaren
Hitler fins que els va fugir de les mans,
en tot all() que fa aquest personatge
usant el poder, els mitjans i el ressò que
obté del seu càrrec hi ha una responsa-
bilitat evident i gravíssima de la dreto-
ta Ilucmajorera i balear que el suporta i
li consent. Una responsabilitat gravfs-
sima que ells assumeixen per motius
que hem d'imaginar, ja que mai no els
han explicat de forma convincent. Ni
crec que puguin, perquè o no existei-
xen més enllà dels tòpics de la retòrica
de polític o són inconfessables.

El fet, però, és que a molts de Iluc-
majorers, o de neo-Ilucmajorers dels
Trans-Arenal, a l'hora decisiva de vo-
tar, tot això sembla que els importa un
rave. I així ens va.

***

I ja tancava el tema quan trob a El
Mundo/E1 Día de Baleares una carta de
Joan Clar Coll amb una greu acussació,
que confiï que pugui demostrar, per-
què fa olor de jutjat de guàrdia: acusa
JR ni més ni menys que d'haver estat

expulsat de la policia després de 47 ex-
pedients disciplinaris. I acaba amb un
repte: vostè va prometre el 25 de no-
vembre del 94 "si hi ha algú que pugui
demostrar a tota Espanya que el meu
full de servici esta tacat, me 'n vaig fins
i tot de Mallorca"... be, la jutge del jut-
jat d'instrucció número 4 l'ha con-
demnat, per agressions a un ciutadà,
per la qual cosa nomes em queda de-
sitjar-li que compleixi la seva promesa.
Molt fort.

***

I llavors un altre tema d'actualitat
problemàtica em visita en forma d'una
amiga indignada perquè la seva filla
quinzeanyera ha de prendre importants
decisions sobre el seu camí educatiu...
sense que a l'institut mateix (que és
com que dir el sistema educatiu públic)
que la posa en aquestes estretors hagi
organitzat ni una sola sessió informati-
va. Si això és així, el mateix cas deu
afectar tots els alumnes que enguany
acaben l'ESO públic a la vila per enca-
rar el Batxiller.

El tema dels ensenyaments mitjans
és problemàtic i complicadíssim, i nin-
gú no en vol les culpes que, segura-
ment, s'estenen per tots els nivells de la
societat i per tots els sectors implicats
sense ser exclusiva de ningú. Personal-

ment, com a pare d'un alumne, he de
dir que en general l'institut de Llucma-
jor m'ha sorprès en positiu, amb tots
els matisos de professors propietaris de
plaça que s'escaquegen o falten a clas-
se amb regularitat alarmant, o d'aquells
que, com fa anys es denuncia d'assig-
natures com ara la física, semblen més
motivats per escalivar i suspendre els
alumnes que per altra cosa.

Com he de dir que bona part del
mal passa, tant com pels buròcrates
acomodats, per una ampla proporció de
pares i mares que, segons la meva ex-
periència d'anys d' AMPAS, passen de
tot mentre els guardin els al.lots i no els
emprenyin massa. I pot ser, sobretot,
per un entorn social general amb premi
massa fàcil i massa poc sentit de
l'exigència i el deure, de la pedra fona-
mental de la responsabilitat personal.
Com si interessàs, en el fons, crear,
amb tanta psicopedagogia infantiloide i
infantilitzadora com volgueu, una ge-
neració d'adolescents perpetus i capri-
ciosos armats de tarja de crédit. I amb
moto.

***

Pot ser, tot plegat, esta més lligat
del que sembla. •

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.



GIMNÀS
A PUNT
C/. CROP ESCOLAR, 68 - LLUCMAJOR - TEL.: 971 12 10 81

Activitats per a tota la familia

Fitness (estar en forma)

Aeròbic
Step

Body - pump i Body - combat
(et convidam a provar-ho)

Taekwon-do (Infantil i adult)

Hapkido
Defensa personal

Sauna i raigs uva (preus especials)

Les mês modernes maquines i el millor

equip huma al teu servei

T'assessoram t t'ajudam a elegir les activitats

més adequades a les teves necessitats

N IF B 07814650 Instal.ladora Autoritzada núm. 375

Installacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitària

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53 - 659/17 05 70
Llucmajor

Ho diu
él diari

Memòria de Francisca Cuart
Maties Garcias

Els seguidors de la vida cultural mallorquina s'han trobat
el nom de Francisca Cuart a les pàgines de l'actualitat del
mes de febrer. I és que la memòria de la desapareguda pro-
fessora i cantant lírica, nascuda a Llucmajor l'any 1937 i
traspassada a Palma el 1997, perviu amb el Concurs Interna-
cional de Cant que duu el seu nom i que enguany ha celebrat
la segona edició biennal.

Darrera aquesta iniciativa de record amorós i mecenatge
artístic, hi ha el nom de qui va ser l'espòs de Francisca Cuart,
el també llucmajorer Pedro Vidal Clar, ànima i impulsor
d'un Concurs que pretén donar oportunitats de promoció a
joves intèrprets. La seva voluntat i la seva il.lusió han acon-
seguit implicar en el projecte institucions com la Conselleria
d'Educació i Cultura, l'Ajuntament de Palma i el Conseil de
Mallorca i entitats com el Conservatori Professional, la Fun-
dació per al Conservatori Superior i la Fundació Pública de
les Balears per a la Música. També, segurament atretes per la
labor de promoció cultural, hi ha col.laborat empreses priva-
des com els magatzems de can Femenias.

Des de l'l fins al 7 de febrer, els participants del concurs
han anat passant per les diverses proves, que han arribat a la
final amb el concert celebrat a l'Auditorium amb l'acom-
panyament de l'Orquestra Simfònica de Balears dirigida per
Giuliano CareIla. Hi han acudit 25 cantants d'ambdós sexes
i de procedència ben diversa: Armènia, Ità lia, Alemanya,
Albània, Espanya, Rússia, Corea i Japó.

Tots els diaris n'han donat compte i hi han dedicat pàgi-
nes generoses en espai i il.lustracions. L'UH del 9 de febrer
ha recollit declaracions de la guanyadora femenina, la nava-
rresa Sabina Puértolas, que s'ha fet amb els 7.212 euros i el
prestigi que atorga la distinció. El crític musical del DM,
Aguiló de Cáceres, el mateix dia 9, destaca "un liderato ma-
yor y mejor en las mujeres que en los hombres (...). Para
ellas fue el triunfo, ampliamente refrendado por el público,
siendo una española, Sabina Puértolas, la dueña del primer y
único galardón de la noche, ya que el destinado a los hom-
bres salió desierto". I conclou, referint-se al final del concert:
"cundió el unánime aplauso, dedicado al concurso y a la me-
moria de Francisca Cuart".

Sempre és agradable poder trobar noms llucmajorers Hi-
ggs a la promoció de l'art i la cultura. Si setmanes enrere
hem parlat d'escriptors, de fotògrafs, de pianistes o d'inves-
tigadors, ara és plaent referir-nos a la memòria fecunda d'una
mestra i cantant que va deixar escel.lent record a les aules on
professà i als escenaris on actuà. Convé donar-ne compte
perquè en quedi la memòria que rescata de l'oblit i l'exemple
que es projecte cap al futur. •
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Mobbing a Llucmajor (I)
Dedicat a tots els que han sofert, sofreixen i sofriran aquest trist, lamentable

i cruel fenomen dins el nostre municipi

Especialment se'l coneix com a mal-
tracte psicològic en el floc de treball. Es
desencadena per una relació asimètrica
de poder entre dues o més persones i la
base fonamental és l'enveja i l'ambició
de poder en almenys, una d'elles.

Actualment s'aplica al concepte a si-
tuacions grupais en les quals una perso-
na es sotmesa a persecució, greuge o
pressió psicològica per una o algunes
persones del grup al qual pertany amb la
complicitat de la resta. El mobbing s'ha
descrit en institucions altament regla-
mentades i conservadores en les quals hi
ha poca tolerància a la diversitat i forts
vincles entre els seus membres.Són ins-
titucions que consideren el poder i el
control com a valors prioritaris sobre la
PRODUCTIVITAT i l'EFICACIA.

Aquesta pressió psicològica es con-
sidera sòlidament instal.lada i per tant,
més probable en l'Administració de
l'Estat, escoles, forces armades, hospi-
tals, sector immobiliari, fabriques i ban-
ca.

Segons les conclusions de la jornada
sobre mobbing celebrada el 28 de se-
tembre del 2000 a Barcelona s'estima
que al continent europeu arriba als 12
milions de persones (9% dones i 7% ho-
mes). A Espanya unes 660.000 persones
han passat per aquest fenòmen.

A Suècia, Alemanya, Itália, Suïssa,
EEUU i Austrália, es contemplat aquest
fenomen com a delicte laboral. A Es-
panya i a les I. Balears no, però tot arri-
bará.

El mobbing és considerat una de les
violències més Intimes i clandestines del
món del treball, una de les experiències
més devastadores que pot sofrir un ésser
humà en situacions socials ordinàries,
capaç de destruir-lo física i psicològica-
ment.

El fenomen sol començar de forma
anodina, com un canvi repenti d'una re-
lació que fins al moment es considera
neutra o positiva. La persona objecte de
mobbing comença a esser criticada per
la forma de fer el seu treball que fins el
moment era ben vist. Al principi, les per-
sones acorralades no volen sentir-se ofe-
ses i no es prenen seriosament les indi-
rectes o vexacions. Precisament, una de
les característiques que criden més

l'atenció de la síndrome es la dificultat
de la víctima per entendre el que està
passant i organitzar conceptualment la
seva defensa.

En una segona fase, les agressions es
tornen habituals, es multipliquen i pre-
nen diferents formes; totes elles prete-
nen desacreditar i estigmatitzar pública-
ment a la víctima amb el fi de desequili-
brar-la psicològicament i aconseguir que
abandoni el floc de feina.

Durant un llarg període i amb regu-
laritat, la víctima es ACORRALADA,
se la col.loca en una posició d'inferiori-
tat i és sotmesa a maniobres hostils i de-
gradants.

Es diu d'ella que té un tracte difícil,
que té mal carácter, que no s'integra en
el grup, tins i tot, que no està be psicolò-
gicament.

El que constitueix el fenomen des-
tructor és la REPETICIÓ de les vexa-
cions i les humiliacions. Si el mobbing
no es reconeix a temps pot evolucionar
des d'un poc rendiment i eficácia en el
treball fins a l'acomiadament, l'abando-
nament voluntari del lloc i inclòs el suï-
cidi.

Condicions per què es doni el
mobbing:

Perquè existei xi un acorralament

moral han de confluir almenys tres fac-
tors:

- Un assetjador/a. Una víctima. La
complicitat del grup que ajuda a aquest
maltracte.

Una sèrie de comportaments delibe-
rats de l'agressor està destinada a desen-
cadenar ansietat en la víctima, la qual
cosa provoca en ella una actitud defensi-
va.

Aquesta agressió es acceptada i ava-
lada posteriorment pel grup, be perquè
les persones que el formen tenen una
personalitat dèbil i insegura, perquè les
convé mantenir aquesta situació i obtenir
guanys secundaris, perquè tenen por que
si no donen suport al comportament de
l'agressor poden esser les seves properes
víctimes, en el grup, la COVARDIA
està servida.

Els agressors utilitzen l'aparent do-
cilitat i característiques d'aquestes per-
sones en el seu propi benefici i l'empren
també per fer sofrir als altres.

Característiques de l'agressor serien:
egocentrisme, gelosia i desconfiança,
ppor de fracassar, insensibilitat cap al so-
friment dels altres, prepotència, por a la
omnipotencia que imaginen en els altres,
utilització vetllada de l'amenaça i inti-
midació, dificultat per admetre crftiques,
nivell ètic molt baix i desitjos de mante-
nir-se en el poder sigui com sigui... •
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Tornarà Ca'n Clar a ser
propietat de l'Ajuntament?

Un que escoltava.-

- Que no saps la darrera?
- Home! Segons de què, ni la darrera ni la primera.

- 1(14!) ara diuen que l'Ajuntament de Llucmajor demana
que li donin el Casal de Ca'n Clar, perquè el Govern Balear
no ha acabat de construir del tot aquest centre amb les con-
dicions en què l'Ajuntament va donar l'edifici.

- I amb quines condicions el va donar?
- El va entregar perquè hi fessin un Centre per anar-hi to-

tes les persones majors de Llucmajor, i el que han fet és un

edifici on hi cap poca gent, inadequat i per a les persones de
la tercera edat.

- Idõ aquesta és la nostra...
- Jo no sé si ja som de la quarta.
- Mira, allò que ets tu és un d'aquells que sempre protes-

ten, perquè en aquest centre, cada vegada que hi he estat, és
molt agradable, molt concorregut i hi va molta de gent.

- I molta més que hi aniria, però com que no hi caben
tots...

- Ide), què vols?
- Volem que posin més lloc per a les activitats i per a tot

el que s'organitza.
- Fillet, jo no ho veig tan malament.
- Tu no ho veuràs malament, però hi ha moltes protestes,

sobretot per part de les altres associacions de Llucmajor, que
es veuen discriminades.

- I quines són aquestes discriminacions?
- Moltes, una d'elles és que a Ca'n Clar es fan excursions

patrocinades pel Govern Balear, que resulten més barates
que les organitzades pels altres casals.

- ¡dò que es facin socis de Ca'n Clar.
- Es que quasi tots ho són per() el que passa és que només

volen que s'apuntin dos autocars i aviat ja són plens.
- Idõ que espavilin i que s'apuntin a l'excursió tot d'una

que surt la convocatòria.
- Això no és la solució, perquè en aquestes excursions hi

hauria de poder anar tothom, encara que fossin quatre auto-
cars.

- 0 que tenguin preferència aquells que no pogueren anar
a l'anterior excursió per manca de places.

- Mira, aquest problema i d'altres, per manca de Hoc, es

dóna perquè el Govern només ha construit la primera fase de

l'edifici i és per això que l'Ajuntament el reclama, per aca-

bar-lo.
- Vols que et digui què en pens? Idà que l'Ajuntament de

Llucmajor somia truites, perquè el Govern Balear quedaria
malament davant tots, i no el tornarà de cap manera.

- Es que segons diuen, això ja es va acordar per unanimi-

tat al darrer ple de l'Ajuntament.
- Tot el plenari i la unanimitat que vulguis, pea) si no hi

ha un compromís ferm per acabar les obres en un temps de-
terminat, ja en poden tirar de coces... •
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Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

La foto d'aquest mes és de les alumnes de la "Casa Cuna
del nin Jesús", construida per la Caixa de Pensions de Cata-
lunya i Balears i regentada per les monges de la Caritat.

Les distintes edats de les nines fa suposar que es tracta de
totes les que, aleshores, anaven a "la Cuna".

La fotografia fou feta devers l'any 1944.

1.-Antònia Salvà, (a. Fullaní), casada amb Josep Castell,
(a. en Pep de Teléfonos).

2.- Esperança Ferretjans, (a. Matarina).
3.- Antònia Vicens, (a. Carbonera).
4.- Jer6nia Clar, (a. Pipes), casada amb Miguel Sampol,

(a. de son Granada).
5.- Maria Puig (a. Pansa, a. Baraeta).
6.- Joana Tomàs Tomàs, (a. Caliuet), casada amb Joan

Morlà (de sa Banca March).

Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)
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C/. Tomas Moserpcd, 6 - 8
Tel. 66 0157 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOP)



7.- Aina Garau Sampol, (a. Rum-
ba), casada amb Climent Mas (a. Ran-
xet).

8.- Maria Garau Barceló, (a. Rum-
ba), casada amb Joan Sebastià Rincon.

9.- Margalida.... (a. Puput).
10.- Francisca Roig (a. Meca, a.

Pou), casada amb Bartomeu Tomas (a.
Roses).

11.- Maria Salva Coll (a. Pruneta),
casada amb Rafel Ore 11.

12.-Isabel Garau Salva, (de son Fe-
rretjans), casada amb Joan Monserrat,
(a. Norat, a. Alegria).

13.- Maria Tomas, (a. de ca'n Ga-
mundí), casada amb Antoni Vidal, (a.
Tunió).

14.- Antònia Adrover (a. de ca Sa-
let), casada amb Sebastià Guasp.

15.- Margalida Vives, casada amb
en Jaume (a. de son Isern).

16.-Coloma Cardell, (a. des Pas, a.
Murtera), casada amb Rafel Vidal, (a.
de son Monserrat).

17.- Francisca Barceló Bauzà, (a.
Porrerenca).

18.- Francisca Vidal Fullana, (a.
Ferrà).

19.- Miquela... (a. Botera).
20.- Catalina Serra Mudoi (a. Pou),

casada amb Antoni MiraIles.
21.- Joana Cardell, (a. Bessona),

casada amb Sebastià (a. Sadoll).
22.- Maria Cardell, casada amb

Jaume Canovas (a. Po'lend).
23.- Miquela... (a. Puput).
24.- Catalina... (a. Sabatera).
25.- Miquela Roca Peña, (a. Peixe-

tera).
26.- Aina Tomas, (a. de ca'n Ga-

mundí), casada amb Bartomeu Llom-
part (a. des molí de n'Avellà).

27.- Maria Vadell, (a. Canoia), ca-
sada amb Severiano Quevedo.

28.- Jerónia Roig (a. Pelada), casa-

da amb Joan Jaume.

Donam les gracies a totes aquelles
persones que ens han ajudat aportant
informació, i de manera especial a Ma-
ria Garau, Coloma Cardell i Maria Se-
rra Mudoi que ens ha deixat la foto.

Si qualcú té informació sobre les
persones no identificades o creu que hi
ha qualque equivocació, Ii agrairíem
que ens ho comunicas personalment o
al telèfon 971 660190. •

77 la C aixa
Plaça d'Espanya, 45-46

Tels.: 971 66 00 57 - 971 66 21 48
Fax. 971 12 05 14

RONDA MIGJORN
C/. Nicolau Taberner - C/. Ripoll, s/n

Tels.: 971 12 12 12 - 971 12 09 89
Fax. 971 12 10 25
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Conèixer la nostra història

Història d'una vida i un projecte frustrat
Pere Sastre Obrador, de Son Gall: fantasia, llegenda o realitat?

per Joan SalvA Caldés

(II PART)

Inici de l'invent

Pere va deixar d'anar a l'escola pú-
blica de Llucmajor el curs escolar de
l'any 1918. El darrer curs que va fer a
Llucmajor formava part d'un progra-
ma d'educació per a adults. Pere vivia
per l'estudi i participava activament en
les iniciatives culturals del poble. Per a
poder continuar estudiant, calien uns
recursos econòmics que la seva família
no podia permetre's. La tradició page-
sa dels pares pesava molt. Tenia vint-i-
tres anys i les feines del camp l'espera-
ven. L'obligació d'ajudar els seus pa-
res a treballar era compartida amb l'es-
tudi personal de !fibres i revistes de
ciència i teconologia de forma autodi-
dacta.

Pere), en un intent d'assolir majors
coneixements, Pere es matricula, l'any
1918, a l'Institut Popular Politècnic de
Sevilla, per tal de seguir estudis de Pè-
rit Agrícola, influït pels seus pares.
Aleshores anava a Palma per assistir a
classes particulars. Així va entrar en
contacte amb disciplines tècniques com
aritmètica, Algebra, geometria, topo-
grafia, cinemàtica, dinàmica, màqui-
nes, dibuix, estàtica i electricitat.
Aquesta institució educativa impartia
ensenyaments per correspondència i
estava autoritzada per la Universitat de

Retrat d'en Pere de Son Gall

Sevilla.
Aquest interès vocacional del nos-

tre Ilucmajorer pel coneixemnt  científic
no va ser reconegut mai a la vila de
Llucmajor on, més aviat, se'l tenia com
a personatge quimèric o excèntric.

La sobtada mort del seu pare, el 22
de març de 1920, va fer més difícil la
situació d'aquell jove de vint-i-cinc
anys. Una ràpida pneumònia gripal
se'n dur a l'altre món el cap de família
de Son Gall. A partir d'aleshores, en
Pere hauria de lluitar contracorrent:
compatibilitzar la feina del camp, aju-
dant la seva mare i germana, amb els
estudis. En Pere vivia a casa seva, amb
Ia seva mare i una única germana, na
Francina Aina, i tots plegats tenien cu-
ra de les terres de Son Gall.

Mentrestant, sentia una especial
atracció cap a l'aeronàutica. La [raves-
sia de l'Atlàntic s'havia produit el 1914
i el món de l'aviació era cada cop més
important a Europa. Els malaurats ac-
cidents aeris que també es produïen
massa sovint el dugueren a pensar en
un nou artefacte que, en principi, havia
de desafiar la gravetat. Era la idea d'un
aparell capaç d'enlairar-se verticalment
i prosseguir, després, en vol horitzon-
tal. Aquesta és la idea que ja no va dei-
xar mai i per la qual va Iluitar fins a
caure retut per l'adversitat. Estudis teò-
rics en rigorós secret i elaboració de
plànols del projecte sortien del cervell
d'en Pere, alià, a les cases de Son Gall.

Durant els anys 1919 i 1920, es va
dedicar a l'estudi i redacció del projec-
te de dit aparell aeri, dotat de les carac-

Mostra de paperetes d'examen
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Esbós inicial del projecte a llapis

terístiques d'elevació i descens verti-
cal, així com d'estacionament en l'aire.

Pere pensava en un artefacte vola-
dor molt diferent dels d'aleshores: una
màquina aèria mixta, amb característi-
ques d'aeroplà i d'helicòpter: "Desde
muy joven, concibiendo ideas del arte-
facto volador pasé el tiempo sin poder
dar ninguna clase de solución a mis
ilusiones". Per això aquest nou enginy
havia de tenir dues categories de pales
o helices: unes pel moviment en sentit
vertical i unes altres per l'horitzontal.
El principi físic a tenir en compte seria
el de l'acció i reacció. Les helices ho-
ritzontals rodarien fent el molí amb una
potencia suficient per a equilibrar el
pes de l'aparell i, com a conseqüència,
es produiria l'enlairament en sentit ver-
tical.

Davant la quantia de les despeses
que havia de costar la materialització
del projecte, Pere va decidir demanar
ajuda al Govern central, en no trobar
l'ajuda necessària a Mallorca. Així, el
8 d'abril de 1921, escriví una carta al
capità general de l'Exèrcit (qui era,
aleshores, el mallorquí Valerian° Wey-
ler) demanant suport econòmic per al
projecte. El fet de dirigir-se a Weyler
era per mor de la seva ascendencia ma-
llorquina i pensant que, així, seria mês
convincent davant el Govern de l'Estat.
"Y, al llegara últimos de 1919, princi-
pios de 1920, entrado ya en una edad
algo más madura y con más conoci-
mentos, observe los avances de la avia-
ción y, poseyendo la tracción del in-
vento, creí que le faltaba la opción del
vuelo vertical. Redacté un proyecto de
aparato dotado de los principios men-
cionados, elevación y descenso verti-
cal, que remití para su aprobación al
Gobierno por mediación de nuestro

os con más seguridad. Y debido a yo
no poder poner en práctica mis teorías,
tengo la honra de dirigirme a V.E. pa-
ra que se sirva tomar el asunto con in-
terés; tal vez conseguirá que el Estado
se dé cuenta de las ventajas para la
aviación militar y civil. Si así sucede,
daré instrucciones sobre mi idea toda
vez prometerme gratificación después
del éxito, si en realidad lo tiene.

Excmo. señor. Sin más, le saluda aten-
tamente,

Pedro Sastre Obrador.

En aquesta carta, Pere exposa al
Govern de l'Estat espanyol, per prime-
ra vegada, la idea de dur a la pràctica la
construcció del primer helicòpter de la
histeria de l'aviació. Els details corres-
ponents als estudis teòrics i plànols se-
rien donats a conèixer a les mateixes
autoritats si aquestes accedien a patro-
cinar el projecte.

De tot el que hem vist fins ara, po-
dem assegurar el següent:

a) La idea d'en Pere de Son Gall no
era solament intuItiva,  sinó fonamenta-
da amb els principis bàsics de la física,
que ell coneixia i havia estudiat. No es
cert, per tant, el que s'ha afirmat sobre
que el nostre inventor no tenia conei-
xements culturals ni científics.

b) Existia un projecte de la idea, es
a dir, uns càlculs i uns plànols.

c) Calia un finançament del projec-
te, a causa de la complexitat tècnica i
de la dificultat d'aconseguir materials
idonis dins el territori espanyol.

Del desenvolupament d'aquest pro-
jecte en parlarem el mes proper. •

paisano el general Weyler".
Es del tot interessant conèixer el

contingut d'aquesta carta per tal que
els Ilucmajorers deixin de pensar que
l'idea d'en Pere no era una quimera,
sin() una realitat fonamentada científi-
cament.

Lluchmayor, 2 de abril de 1921

Excelentísimo señor don Valeriano
Weyler

Madrid

Excmo. señor: Tengo el honor de
comunicar a V.E. que, según mis cál-
culos, los aparatos aéreos pueden es-
tacionarse en el espacio, elevarse y
descender verticalmente sin necesidad
de mucho terreno para el aterrizaje,
como también efectuar los viajes are-
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croissants li agradaven més amb xocolata...
Bé, aquí acaba aquest fet succeït a Llucmajor. Esperem

que els argentins estiguin bé a Bons Aires i a nosaltres que no
ens treguin del nostre poble, que és on s'hi està millor. •

Maria Caiiellas

La telefonada de la senyora
de gris

Es un fet que passà fa uns anys a una dona del nostre po-
ble; ho contaré en to humorístic, encara que si ho pensam 1)6
no fa cap rialla ni una.

Mad() Francina ja feia molts d'anys que era vídua, el seu
home havia nascut a Bons Aires perquè els seus pares anaren
a fer "ses Amèriques" i tornaren a Mallorca quan l'al.lotó te-
nia devers cinc anys... Passà el temps i aquell al.lotó es va fer
un home i es casà amb na Francina, tengueren tres fills, i co-
ses de la vida, arribá un dia que es va posar malalt i morí
quan tenia una cinquentena d'anys. Dit això començaré a
contar el fet.

Mad() Francina era a ca seva, tota sola, quan va sonar el
telèfon -"digau?"- va dir ella i una veu llunyana d'una sen-
yora major amb accent argentí li diu: "Oye, Francisca! Soy
Amalia, de Buenos Aires, soy hermana de la que fue madri-
na de tu marido; vivo en Buenos Aires pero estoy en España;
Ilegaré al aeropuerto de Mallorca en el avión que llega a las
6. Ven a esperarme, me conocerás porque llevaré un abrigo
gris y un sombrerito, también gris".

Made, Francina quedà astorada i digué: -"Oiga, yo a usted
no la conozco de nada y no tengo carnet de conducir para po-
der ir a esperarla". -"Pues tome un taxi"- va dir la senyora.
"En Llucmajor a veces es muy dificil"- contestà mad() Fran-
cina. - "Bueno -digué la senyora- yo tomaré uno en el aero-
puerto y como tengo sus señas iré a su casa. Hasta pronto".

Això va ser la telefonada. Made, Francina es va haver
d'asseure, les cames li tremolaven, estava blanca com la pa-
ret...

I es va presentar la senyora... Ja ho crec! Tenia 86 anys,
aquí caic aquí m'aixec, amb dues maletes tan grosses i tan
feixugues que el xofer del taxi no podia quasi portar-les... I és
que pensava estar dos mesos aquí! Per() només va poder es-
tar devers deu dies perquè no es va trobar bé, i ja n'heu vis-
tes de corregudes, telefonades a la seva família de Bons Ai-
res, al Consolat, a l'agència de viatges per canviar la data de
tornada... Quins maldecaps i quina responsabilitat per a made)
Francina i la seva família...

Se'n va arribar a anar, pobreta. Feia pena; a l'aeroport es
portaren molt bé, els treballadors carregaren les maletes i a
ella l'assegueren en una cadira de rodes i cap a l'avió s'ha
dit! Quan va haver passat devers un mes, va escriure una
postal donant les grnsies "por las atensiones", que havia ten-
gut molt bon viatge de tornada i que ja es trobava molt mi-
nor. Mack) Francina va fer un alè ben fondo, perquè el viat-
ge de la "señora de gris" va ser com de cine. I és que la re-
guitzera volia conèixer Mallorca perquè son pare havia nas-
cut aquí, quan se'n aná se'n va dur una bossa de plàstic ple-
na de terra de mata per donar-ne una grapadeta als seus fa-
miliars, quina feta! Sí, perquè de doblers, res de res... Bé, ai-
ximateix va demanar si tenien molt de valor les monedetes
daurades i petites que tenien un foradet al mig, i de bracet
amb mader Francina, anaren a plaça i va comprar un quilo de
pomes. -"Las mansanas las pagaré yo"- va dir ella. Ah!, els

Adéu a l'ampliació del Club
de s'Estanyol

Aquests dies i en el mateix Club, ha estat objecte de múl-
tiples comentaris la notícia que el Govern Balear en el proper
mes de juny executarà el termini de la durada de la CON-
CESSIO per 20 anys que té el Port esportiu d'Andratx, con-
cessió que es traurà a concurs públic per a l'explotació de tots
els llocs d'amarrada del port, i aquests deixen de ser propie-
tat dels seus titulars, perquè acabada la concessió passen a
dependre de la Conselleria de Mediambient.

Es a dir, que segons el Director general del Litoral, en
complir-se el termini de la CONCESSIÓ atorgada a cada
port esportiu, també finalitza la propietat privada sobre els
Hoes d'amarrada.

Eren vàries les opinions dels actuals propietaris dels Illocs
d'amarrada del port de s'Estanyol, sobretot tenint en comp-
te que alguns es contruïren devers el 1976. En conseqüència,
si el port de Felanitx i el d'Andratx tenen com a termini de
les respectives concessions 20 anys i segons el Director ge-
neral el termini màxim és de 30 anys, si ens atenem a s'Es-
tanyol, sumant al 1976 trenta anys més, queda clar que la
nostra concessió acabarà el 2006.

Aquest era el motiu que haver d'invertir MILIONS en la
compra de llocs d'amarrada pels 4 anys que falten o encara
que fossin 15 els que quedin, aquests senyors consideraven
que no era aconsellable la inversió per, un cop acabat el ter-
mini de la concessió, quedar sense el Hoc i sense els milions.

Si en tants pocs anys l'actual port i la seva ampliació han
de ser propietat del Govern Balear, aleshores que la cons-
trueixin els polítics perquè nosaltres tenim família.

Una cordial salutació •

Vicenç Sampol
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Volem cobrar els nostres
milions a Ginard

Aquestes eren les manifestacions que pel llogaret de s'Es-
tanyol se sentien d'un grup de socis del Club Nàutic en
conèixer la sentencia de l'Audiència Provincial, i per això
proclamaven que anirien a un bufet d'advocats per tal de re-
cuperar els 5.100.000 pessetes que Ginard va agafar de la cai-
xa del Club.

I aquest grup de socis donen suport a la decisió de la jus-
tícia per aquests motius: En el procediment penal de Ginrd
s'ha demostrat que per poder fer front a unes despeses parti-
culars o capritxos va utilitzar aquella "despreciable quanti-
tat".

Que no hi ha cap dubte que aquesta quantitat hauria "de-
saparegut" a les butxaques de Ginard, si els senyors De Be-
nito i Cardona no haguessin denunciat el delicte.

'nimbé s'ha provat que tots els motius utilitzats per Gi-
nard en defensa seva no han convençut als senyors magistrats
coneixedors del judici, tot i que els seus testimonis Andreu
Amer, Antoni Martorell, Joan Tur i Rafel Sampol declararen
en favor seu malgrat que varen incórrer en un possible delic-
te de fais testimoni segons els Magistrats.

Tampoc no s'ha demostrat que aquests milions els va re-
bre l'enginyer Collado, com havia al.legat Ginard perquè en
el seu compte d'aquell no hi aparegueren.

En canvi, sí que és cert que aquests milions, des del co-
mensament de 1994 no han tornat a la caixa del Club.

Es per això que l'esmentat grup de socis, sembla que ani-
ran als tribunals per tal que Ginard torni al Club els milions,
tot i que dimiteixi de President per uns dies, ja sigui de ma-
nera voluntaria o per l'execució de la sentència.

Sentencia condemnatòria, que com totes mai no són del
gust del delinquent, conforme ho manifesta el vicepresident
Andreu Amer en el "Diario de Mallorca".

Amb l'esperança que Ginard i la seva directiva, en unes
hores desapareguin del Club.

Atentament,

Mique! Palou Sampol •

La petja dels talibans

Ai, filleta meva! Jo hi tornam ésser! Ben falaguers que
vingueren els bombers i ben deixondits i amb quatre hongos
que feren sa feina. Pero... es matins m'aixec i què veig, rei-
na meva? Ad i alla, assuquines i assullanes, a tot arreu, so-
ques, branques i rabasses tretes i tornades de manera que per
damunt sa meva partió sembla que ha passat un regiment de
talibans en lloc d'un fibló. N'hi ha tantes i de tota casta que
no sé com en sortiré jo tot sol. Som un home prou feble i es-
bravonat, no teng gaire doblers. Tot solet no assoliré res, lle-
vat d'una trencadura. Qui s'ho endura, brotet d'alfabaguera?
Perquè hi ha tanta de feina i tot tan escampat per terra que si
això es perllonga no sortira brot, ni cuc, ni herba de sota.

Tu sempre has estat bona al.lota per mi, mocadoret dels
meus ulls. Així, doncs, et deman i et prec que diguis als ho-
mes d'ICONA o de SEPRONA, com s'anomenin, que passin
per ca nostra (polígon 24, parcel.la 300) i s'enduguin tot
aquest llenyam, perquè jo tot sol mai podré desfer-me'n.
M'entens, bocinet de cel?

No és per bravejar de !lest, però pens que es doblers de

s'ecotaxa podrien servir per minvar es mal que ens va fer es
fibló de novembre. Pren-ho nomes com a suggeriment, mal-
grat jo tengui un foradí o els altres tenen s'eima.

Si m'escoltes i me'ls envies et promet que pes setembre
tenviaré un paneret de figues primerenques. Jo que tu xique-
reta d'argent, ets per mi com una suau remor d'estiu que
m'enfila cap amunt, que m'arrossega cap a tu. Te'n recor-
daras des meu prec, princesa?

Res pus per avui, estimadeta. Em comanaras molt als
teus cavallers de Taula Insular i, a tu, que Déu et guardi de
perills. Es teu betzol.

Marcel Sastre i Liodrà •

A tu, Llorenç Grimait Adrover

Te n'anares a passejar
Te n'anares a dormir.
No hauríem imaginat mai
que mai no et veuríem despertar.

Te n'anares de veritat,
i de veritat t'estimàrem tots.
Sobretot la teva família.
La família, avui et pioram,
i junts ens demanam,
per què, per que tu?

Tu, que eres bo,
tu, que eres únic,
tu, que eres el millor dels millors.
El destí et va arrencar de les nostres vides.
Però ningú no t'allunyarà dels nostres cors.

Cors que avui ploren:
el del teu pare i de la teva mare,
el del teu padrí i del teu fillol
i altres familiars i amics.
I el cor d'aquesta, la teva tia Elena,
Ia que et va veure créixer i a força d'escriure
haurà de vèncer el dolor.

Tu des del cel ens veus.
Nosaltres no et podem veure
però tampoc no et podem deixar d'estimar.
Jo que en els nostres cors tu hi seras sempre.
I mai de la vida t'oblidarem.

Per a nosaltres sempre seras especial.
I el teu record perdurarà entre nosaltres.
Un dia t'estimarem.
Avui t'estimam.
I sempre t'estimarem.

Elena Mas Alba •
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ESTUDI D'IMPACTE
PORT ESPORTIU DE S'ESTANYOL

El projecte d'ampliació del port es-
portiu de S 'Estanyol preten ampliar la
superfície portuaria quasi en un 70 %,
la qual cosa comporta una sèrie de can-
vis importants a la zona. Aquests can-
vis abarquen factors de diversa índole:
Factors ambientals
Factors econòmics
Factors socials

Pel que fa als factors ambientals,
cal esmentar que la zona ja ha estat sot-
mesa a la construed(' d'un port espor-
tiu, que ja va tenir el seu impacte nega-
tiu dins la zona:

Els efectes que ocasiona la cons-
trucció de l'actual port foren, entre
d'altres:

Canvi total a la dinàmica litoral, ja
que la zona passa de ser un espai litoral
no antropitzat a col.locar-hi una cons-
trucció aigües endins sense efectuar
cap tipus d'estudi per saber els danys
que patiria la zona. Aquest canvi a la

dinàmica litoral suposa l'aparició de
fenòmens de sedimentació-erosió a in-
drets que abans no els patien. Així
dons, ens trobam amb l'aparició de
processos de colmatació de sediments
al sector de l'Escar d'en Gosta, i una
major erosió a la zona anomenada de
s'Escar d'en Roca. El perquè dels pro-
cessos erosius a una zona i de sedi-
mentació a una altra responen a la pre-
dominancia d'una component de l'Oest
a les corrents marines, que provoquen
la disposició de fenòmens de sedimen-
tació-erosió en aquest sentit.

Retrocés de les praderies de Po-
sidelnia Oceànica. Aquest retrocés
comporta un augment als processos
erosius ja que la Poside•nia actua com a
difusor de 'energia que du l'onatge,
per tant, la desaparició de Posideinia a
Ia zona de l'Escar d'en Roca ha afavo-
rit l'accentuació dels fenòmens erosius
en aquest indret. La desaparició de les

praderies i el seu retrocés cap a aigües
més profundes també ha comportat la
desaparició de l'ecosistema associat a
aquestes comunitats vegetals: Vaques,
Serrans, cavallets de mar (gairebé ine-
xistents a la zona degut a la pressió
anttivica), donzelles, esparralls, sards,
pops, etc. Aquestes espècies són difi-
cilment visibles al radi d'influència del
port.

Al llarg del temps, Tensió social
que s'ha anat accentuant degut als inte-
ressos econòmics que comporta la
construcció del nou port front a l'opi-
nió d'un altre sector favorable a la no
ampliació del nou port.

Els efectes que ocasionaria la cons-
trued(' del nou port esportiu al medi
marí serien:

1- Nous canvis a la dinàmica lito-
ral, que accentuarien els processos ja
esmentats d'erosió i sedimentació, aug-
ment de processos erosius a les zones
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on la posidénia desapareixés.
2- Canvis a la salinitat de la zona,

degut a un canvi a aquesta dinàmica li-
toral .

3- Augment de processos d'eutro-
fització a les zones més resguardades
de la dinàmica litoral.

4- Augment de sòlids en suspensió
degut a les activitats portuàries.

5- Contaminació de les aigües a
causa del vertit de productes químics i
sintètics (Pintures, disolvents, etc)

6- Contaminació de les aigties de-
gut als vertits d'olis industrials, olis per
consum de les embarcacions, i derivats

del petroli (Benzines i Gasoil)
7- Abocament d'escombres, en la

fase de construcció, dins el mar.
8- Realització d'obres de dragat, a

Ia fase de construcció, que afectarien a
Ia composició de les aigües.

9- Un altre retrocés de les praderies
de Posid6nia cap a aigües encara més
profundes, amb el conseqüent retrocés
de 1 'ecosistema associat.

10-Augment del tràfic marí a la zo-
na, que ja de per si es dens.

11- Pèrdua d'un element important
per a l'esbarjo dels estanyolers, que
veurien com el nedar a l'escar d'en Ro-o-

ca ja no es possible.
12- Conseqüències directes i indi-

rectes a causa del canvi de dinàmica
focalitzades a l'àrea compresa entre la
Punta Plana i el Rad) dels Llobets.

Els canvis que suposaria la cons-
trucció del port al medi terrestre On:

1- Augment de la contaminació at-
mosférica degut a un increment del trà-
fic de vehicles a una zona amb un tràfic
ja bastant dens.

2- Augment de contaminació acús-
tica, relacionada amb l'augment de trà-

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

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

Divendres horabaixa (16'30 a 20h)

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



fie i d'activitats portuàries.
3- Probable destrucció de l'element

que dona Hoc al topònim de S'Estan-
yol, que es la petita zona humida que
trobam a la desembocadura del Torrent
de Garonda, i juntament la desaparició
de l'ecosistema associat (raga') blanc
hi nidifica fa uns anys).

L'efecte al medi social quedaria
constatat amb un augment de la tensió
entre parts favorables i no favorables a
l'ampliació, pèrdua del significat pri-
mitiu de S'Estanyol, entés com a loca-
litat tranquil.la per estiuejar-hi sense
renous ni l'activitat descontrolada d'al-
tres nuclis costaners ja sense remei
(S 'Arenal, Magalluf, Portals, etc.).
Augment de la pressió i especulació ur-
banística que vendria associada a la
construcció del nou port, que encara
enpitjoraria més la imatge de S'Estan-
yol (renous, pols, increment de trànsit,
etc).

Al medi econòmic, la construcció
del nou port no supondria un augment
de la qualitat de vida dels estanyolers,
sino que només afectaria una sèrie de
persones que ni tan sols estan vincula-
des a S'Estanyol (promotors i especu-
ladors de tot tipus ). L'ampliació no su-
posaria l'aparició de nous llocs de fei-
na, sinó que enriquiria a les empreses
ja establertes, es a dir 3-4 empreses en-
front de la voluntat de centenars d'es-
tanyolers que cerquen tranquil.litat.
Com a conclusió, pel que fa a l'apartat
econòmic, es pot dir que la qualitat de
S'Estanyol es veuria seriament afecta-
da, i que l'enriquiment global de la po-
blació no seria tal amb la construcció
del nou port, sino que seria un enriqui-
ment focalitzat, per determinades per-
sones que ni tan sols hi viuen o hi es-
tiuegen.

Informació addicional sobre efecte
de l'onatge.

La direcció predominant de l'onat-
ge al punt WANA 2071034 durant el
peri6cle comprés entre els anys 1996 i
2001 corresp6n a una direcció SW amb

una clara diferencia sobre les altres
components, això ens pot fer afirmar
que l'efecte erosiu estaria localitzat des
de l'escar d'en Roca fins un limit no
gaire establert devers el Race' dels Lb-
bets. AquestsAquests processos erosius tenen
relació directa amb l'energia, freqüèn-
cia i duració de les diverses accions de
la mar (onades, energia refractida al
fons del mar, etc.)

Per una banda, l'energia vendrà re-
lacionada amb diversos factors (bati-
metria, coberta del fons (arenós, amb
llims roca nua, amb Posid6nia, his ro-
callós etc.).

El retrocés significatiu que tendran
les praderies de Posid6nia Oceànica
després de la construcció del nou port
afectarà directament a la major propa-
gació de l'energia de les corrents i tem-
porals de SW, degut a l'efecte amorti-
guador i difusor d'energia que efectuen
aquestes tipologies de fons respecte a
l'erosió litoral (cas de S'Arenal, Sa Rà-
pita i molts altres casos al litoral Bale-
ar i Mediterrani).

COMPARACIÓ PORT ACTUAL I
EL QUE HAVIA D'ESSER LA NO-
VA CONSTRUCCIÓ

Amb el nou projecte del que havia
d'esser la construcció portuària els im-
pactes visuals pels residents de S'Es-
tanyol i de Son Biel6 serien impressio-
nants:

Com es pot veure al mapa amb la
nova construcció, quedarien fora visi-
bilitat directa al mar, tota la primera li-
nia de mar de S'Estanyol i gairebé la
totalitat dels tres primers quadrats de
Son Biel& i afectaria de forma indirec-
ta a la resta de la totalitat de Son Biel&
als habitants de Son Biel6 quedarien
sense la visibilitat de la Punta Plana,
de manera que la visió actual del pai-
satge que tenen els Estanyolers i la dels
habitants de Son Biel6 quedaria total-
ment modificada, la zona on actual-
ment hi ha l'Escar d'en Roca, quedaria

exposada a un increment de la brutor i
d'olis, així com la impossibilitat de ne-
dar-hi.

Els ciutadans de Son Biel6 també
veurien com la qualitat de les aigües
disminuiria dràsticament, així com els
nivells de contaminació acústica aug-
mentarien de forma considerable.

Conclusións :
- La construcció del nou port afec-

taria directament al medi ambient.
- La construcció del nou port no

augmentaria el nivell de vida dels es-
tanyolers i dels habitants de Son Biel&
sinó que només enriquiria a determi-
nades persones no vinculades a la vida
social de S'Estanyol, sinó a la vida en
clausura dins el club nàutic.

- La construcció del nou port min-
varia els recursos pesquers de la zona
amb un radi d'acció bastant important.

- La construcció del nou port des-
truiria l'actua l sentit de S 'Estanyol,
entes com a Hoc d'esbarjo i tranquil.li-
tat on els fills dels estanyolers i de la
gent de Son Biel6 puguin anar a nedar
al Mollet i a l'Escar d'en Roca sense
trobar alquitrans, olis ni peixos morts,
com així ho han fet les anteriors gene-
racions.

- La construcció del nou port ac-
centuaria els processos de sedimenta-
ció-erosió a zones determinades.

- La construcció del nou port signi-
ficaria la marxa de gent cap a zones
més tranquil.les (poques com S'Estan-
yol en queden).

- La construcció del nou port com-
portaria la desaparició del primitiu
moll de pescadors de S 'Estanyol, Es
mollet.

- La construcció del nou port com-
portaria un augment de la pressió urba-
nística, amb la consequent aparició de
fenòmens especulatius (més pisos, Xa-
lets, etc), amb el que tot això comporta
(més renous, més cotxes i més conta-
minació. •

expert
ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   
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OPINIÓ

ANUNCIS PAGATS, CONVICTES
I EL CONCEPTE DE "NORMALITAT"

Josep Buades Matamalas. DNI 78.200.169
President de l'Associació de Vans "Son Reynés", de S'Estanyol i soci de número del

Club Nàutic de S'Estanyol.

Haureu vist, estimats lectors i lec-
[ores, els anuncis que la suposada
"Asociación de Vecinos de S' Estanyol
de Migjorn" posa a la premsa els caps
de setmana. Esverguen a tots els diaris
un anunci que simula una entrevista o
un reportatge amb titulars que parlen
de "un reto", "revitalización cultural de
S'Estanyol", que si "le falta vida", que
"le falta una farmacia, comercios...".
Aquesta "asociación de vecinos" ha
sortit fa uns anys no sabem d'on i, per
ara, no han fet altra cosa que posar
aquests anuncis que, per altra banda,
sabem de bona tinta que costen
150.000 ptes. cada un (!!!). leis posen
ara, quan està a punt de sortir la senten-
cia del Recurs que manté l'ampliació
del port paralitzada. Pot ser pretenen
influir als Jutges, insultant com sem-
pre (dic com sempre perquè tots sabem
que són els de sempre) la intelligència
de les persones... perquè... a vosaltres
no us han enganat, a que no? Hom sap
distingir entre una notícia, una entre-
vista, un reportatge... i un anunci pagat.
I els diners? D'on deuen sortir aquesta
vegada? De les argues de la "asocia-
ción", de les del Sr. Llabrés... de qual-
que entitat nàutica interessada en
aquesta publicitat...?

No és que les opinions que surten
als anuncis pagats no siguin respecta-
bles. Tothom ha de dir el que pensa
(menys a les assemblees del Club Mu-
tic) i és d'allò més normal que el pro-
pietari d'una tenda d'articles nàutics o
un mecànic de motors d'embarcacions
pensin que amb una ampliació del port
tindran més clients ( que també tindran
més competencia, però...). Això no es-
tranya a ningú. Més discutibles són les
opinions de què S'Estanyol és avorrit,
com a mort... Jo fa quaranta anys que el
conec així i tothom que conec que s'hi
ha assentat ho ha fet per això. Conec
molta gent que es moriria d'oi a S'Es-
tanyol, per aim) van a qualsevol de les
mil zones costaneres de Mallorca on hi
ha "marxa".

Per altra banda, el que fa rialles és

que diguin que l'ampliació revitalitzarà
la vida cultural del poble. La qualitat
cultural no caracteritza precisament als
promotors de l'ampliació. La Junta Di-
rectiva es composa de membres quatre
dels quals, segons el parer de l'Au-
diència Provincial, poden ser imputats
de fals testimoni. I el president, ja ho
sabeu, ha estat condemnat a un any de
presó menor per apropiació indeguda
de 5.100.000 ptes. de les argues del
Club. Aquesta condemna ha estat rati-
ficada per l'Audiència Provincial i no
hi cap més recurs, és a dir, el Sr. Gi-
nard és culpable i convicte.

dir,,
 culpable

d'això i de no haver fet res per activar
la vida cultural del Club i del poble du-
rant anys i més anys. Per haver-hi cul-
tura, senyors i senyores dels anuncis
pagats, és lletra el que s'ha de tenir, i
honradesa i ganes. Per haver-hi cultura,
s'ha de començar per respectar les opi-
nions de tothom, per no expulsar il.le-
gítimament, corn també ja han expres-
sat els Tribunals, als socis dissidents,
per no posar guàrdies de seguretat a les
barreres tancades del Club. S'hagues-
sin pogut promoure moltes activitats
culturals amb els diners que s'han gas-
tat de les argues del Club en advocats
per perdre un plet darrera l'altra, espe-
cialment el Srs. Sastre, pare i fill, el pa-
re "vocal jurídico" de la Junta Directi-
va del Club i el sorpresa!, el Se-
cretari de la "Asociación de Vecinos
de S'Estanyol", també entrevistat a un
anunci pagat d'aquests. Si aquest per-
sonal ha d'activar la cultura del poble
de S'Estanyol, estam arreglats.

Cultura és sensibilitat cap a les
olors del pinar de S'Estalella, cap a la
música que fan el vent i les ones. La te-
rra (les penyes de S' Estanyol), l'aigua
(la mar s'estanyolera), el vent (els
vents s'estanyolers) i el foc (el sol s'es-
tanyoler) són els quatre elements que
composen la vida. Molts poemes sels
han dedicat. En els temps que corren,
les ampliacions de ports esportius, els
grans vaixells, els potents motors, se-
pulten als quatre elements que impreg-

nen cada racó de S'Estanyol. Deixar
que els sentits siguin inundats pel foc,
la terra, l'aigua i el vent de S'Estanyol
és una vivencia cultural de primer or-
dre, quasi introbable avui dia a Mallor-
ca. Un "ambient" que dignifica el nos-
tre poblet mariner, que té Sa Ràpita a 2
Km., amb comerços, farmàcia, discote-
ca... més "ambient" d'aquest altre que
troben a faltar els molt respectables
opinants dels anuncis pagats. Voldria
que hi reflexionessin un poc si llegei
xen això sobre el concepte "d'am-
bient".

Tanmateix no aconseguiran con-
fondre a la gent amb seny amb aquests
anuncis pagats, ni als Jutges. Un cop
presentats els escrits de conclusions de
les parts litigants, el Tribunal Superior
simplement ha de dirimir sobre si l'es-
tudi d'impacte ambiental que acom-
panya al projecte que es volia dur a ter-
me, el mateix del primer projecte amb
les tapes canviades, serveix per avaluar
el canvi profund que s'efectuaria als
ecosistemes s'estanyolers, un cop ja es
va pronunciar el Tribunal Suprem so-
bre la necessitat de Llicencia Munici-
pal. No farà cas dels diferents concep-
tes "d'ambient" que pugui tenir la gent.
Es el "medi-ambient" el que està en joc
i això són paraules majors.

Per altra banda, quan va sortir la
sentencia definitiva que condemna al
president Ginard a un any de presó
menor, com a personat a la causa, al-
guns periodistes em demanaren què
trobava jo i vaig contestar que no és
normal que un convicte pugui regir un
Club Nàutic. Una carta al director de
"un grupo de socios" es queixava de
què jo no tenia dret a tractar "d'anor-
mals" a les 174 persones que aclama-
ren al president, malgrat la condemna,
a l'Assemblea que es va convocar per
demanar la confiança dels socis, dient
que sí, que ells són molt normals, que
de qualque manera, els "anormals"
som els dissidents. Bé, jo crec que les
coses parlen per sí soles. Que l'estat de
coses agradi a 174 socis és una qüestió
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i que això sigui normal és una altra. Jo
no tracto a ningú "d'anormal", dic que
el que passa al Club de S'Estanyol és
"no-normal", i ho mantinc. I si no, que
em diguin on més passa aims). Els mo-
tius de cadascú, cadascú els sabrà, pen)
"normalment", quan el president de
l'entitat que sigui se'n ha dut diners al
seu compte particular i l'han enxam-
pat, sol dimitir. Que vostès li perdo-
nen, idò bé... però l'ha condemnat
l'Audiència Provincial, perquè tampoc
no s'ha cregut que un empresari sol-
vent que té diners habitualment en
metàl.lic a la caixa forta del seu des-
patx, hagués de cobrar talons amb una
sola signatura del Club i ingressar-los a
un compte particular amb descoberts
fins a un valor de 5.100.000 ptes. per
fer la cosa "més operativa" (??? !!!) a
l'hora d'anar trent després aquestes
quantitats en metàl.lic de la seva but-
xaca i dipositant-les en metàl.lic a la
caixa forta del Club, per poder pagar en
metàl.lic a l'enginyer per si el cas
aquest demanava els diners que, en tot
cas, no va demanar en metAl.lic.........i
els diners els testimonis membres de la
Junta Directiva un cop els havien vist i
un cop no... un cop ho havien aprovat a
Ia Junta i un cop no ... ... en fi... Mi-
rin, d'acord, facin voltès el que vul-
guin, segueixin essent així de "nor-
mals". Si no els agrada el terme "no-
normal", ho podem deixar en... "poc
habitual?", "estrany?"

També ha estat poc normal la histò-
ria de les nostres expulsions:

Primer m'expulsen a jo sense més
ni manco. HO denuncio i ho perden.

Després ens fan un "procediment" i
ens expulsen i no ens deixen entrar al
Club. I posen un guàrdia jurat.

Els Jutjats ens deriven al Comité
balear de Disciplina Esportiva. Aquest
dictamina que no és adient l'expulsió.

Nosaltres posam un recurs al Tri-
bunal Constitucional esgrimint que és
la justícia ordinària que ha d'intervenir.

Mentrestant, diferents jutjats eme-
ten Providències, comminant a la Junta
del Club a no prohibir l'accés a les em-
barcacions, que van desobeint una rera
l'altra.

Així mateix, posam una denúncia
penal per coaccions al president Gi-
nard, per la qual fou condemnat. Con-
tinua prohibint-nos l'accés mitjançant
guarda jurat.

Segueixen desobeint al Comité, el
qual inhabilita la Junta. Segueixen de-
sobeint tot.

A la fi, posen un recurs contenciós,
que de moment ho suspèn tot. La Dele-

gada de Govern, a petició de la Conse-
lleria de benestar Social, posa a la
Guàrdia Civil per a què ens protegeixi.
0 sigui, DELEGACIÓ DE GOVERN
ORDENA A LES FORCES D'OR-
DRE PÚBLIC QUE SUPERVISIN
QUE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB NO DESOBEEIXI UNA
SENTENCIA JUDICIAL. A la fi po-
dem entrar al Club, treure la barca,
arreglar-la, beure un palo...

El Constitucional ens dóna la raó.
Ara ho agafa la Justicia Ordinària. I
també ho hem guanyat. La sentència la
va reproduir en Miguel Cardell als seus
"Quaderns de Fummajor" el mes pas-
sat. Jo véreu que diu taxativament que
els estatuts del Club són confusos i que
la Junta Directiva és prepotent i ar-
bitrària, aplicant una sanció sense ha-
ver demostrat en cap cas la infracció,
etc.

Durant aquest temps, segueixen in-
tentant expulsar més socis, a tota la fa-
mília Ramón, vaja. Aquests socis, acu-
deixen al Comité de Disciplina Espor-
tiva. Ara aquest s'ha inhibit, donat el
nostre precedent, deixant pas a la Justí-
cia Ordinària. Això és el que ha passat
i no el que el Sr. Amer, Vicepresident
del Club, explicava a la premsa.

Tot això ha durat 5... quasi 6 anys.
0 sigui, que el President Ginard i la se-
va Junta no només s'apropien de diners
del Club un i poden haver comès fals
testimoni els altres, ocultat, tergiversat
documents, etc. sinó que apliquen san-
cions no contemplades als Estatuts a
gent completament innocent, que no-
més ha expressat el seu parer, deso-
beint ordres judicials i administratives
reiteradament. Tot aim') és no només
acceptat a les Assemblees del Club, si-
nó aclamat, aplaudit... majoritàriament
per socis que no ho són segons els Es-
tatuts originals.

Però tot això és "normal", què he
d'anar jo a emprenyar amb aquests es-
crits al "de Pinte en Ample".

Què passa realment? Que Coloma
Ramón, Maties Buades, Damià Verger
i jo, Josep, Joan i Baltasar Ramón, som
membres molt visibles de l'Associació
de Veins "Son Reynés", de S'Estanyol,
un dels fundadors de la qual és el Batle,
Lluc Tomàs, mira tú per on, Associació
que, juntament amb la d'Usuaris del
Mollet, hem interposat el Recurs que
manté l'ampliació paralitzada. Repre-
sentam a molta, moltíssima gent que
ha posat pancartes a casa seva, acudit a
concerts amb més de 2000 assistents

contra l'ampliació del port. Organit-
zam festes anuals que reclamen que
"S'estanyol i el Mollet siguin de tot-
hom" on sempre hi ha més de 500 o
600 persones, organitzam els jocs in-
fantils, els actes esportius de molta part
del programa de festes de Sant Jaume.
Supervisam que les instal.lacions es-
portives estiguin en condicions, analit-
zam i fem al.legacions al PGOU muni-
cipal, reclamam millores a l'Ajunta-
ment, etc. Som, en definitiva, una As-
sociació de Veïns "normal", amb gent
senzilla que ara espera ansiosament
una sentència favorable del Tribunal
Superior i que s'ha alegrat quan ha lle-
git que el Govern de les Illes Balears
aplicarà en breu una moratòria de ports
esportius i ampliacions de més del 10%
del que hi ha construit.

Nosaltres ens alegram d'aquesta
moratòria perquè significa que el Go-
vern Autònom actual és prudent. No és
parcial, Sr. Amer, perquè el PP era part
coadjuvant amb el Club Nàutic al Re-
curs Contenciós i l'actual Conselleria
de Medi Ambient es va inhibir, aim)
és, va preferir que els Jutges dicta-
minAssin sense intervenir l'Adminis-
tració Pública. Perquè és pública preci-
sament és per la qual cosa aquesta Ad-
ministració aplicarà una moratòria,
perquè les macro-ampliacions benefi-
cien només a particulars i cal sopesar
molt cautelosament com s'ha de plani-
ficar un Pla Director de Ports esportius
que sigui realment tan respectuós amb
l'entorn com diuen els membres desta-
cats de la "Asociación de Vecinos de
S' Estanyol" que són ells. •
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Testimonis documentals de la nostra història (XLVI)

Zeladors de garrigues, 1835
Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

A la primera meitat del segle XIX s'implanta per l'auto-
ritat de Marina el càrrec de zeladors de garrigues que el rei
Cartes IV creà l'any 1787 per una reial Ordenança de garri-
gues que havia de tenir positiu efecte a la nostra municipali-
tat degut, sobretot, a l'extensió i importància del nostre ter-
me. La publicà per tal de vigilar les contravencions de caça
que havien donat Hoc a disputes i plets en el jutjat del nostre
districte. Es menciona el zelador Andreu Calafat de Son Car-
dell i el seu successor Pere Portell que exercien en qualitat de
subdelegats de Garrigues de la nostra vila i seguien les ins-
truccions establertes amb independència del fur, autoritat i
exaccions pròpies de la Reial Majestat i que es concreten
amb les ordenances que en tot temps són observades per les
Autoritats i Institucions públiques.

En 1835 se procedió por la autoridad competente al nom-
bramiento de Pedro Portell que sucedió a Andrés Calafat. Su
efectividad viene respaldada por el documento expedido por
el segundo Comandante Militar de Marina y reza de esta
manera:

Dn. Federico Guzmán Capitán de Fragata de la Real Ar-
mada, Segundo Comandante Militar de Marina del tercio
Naval y Provincia de Mallorca ejerciendo las funciones de
primero por su ausencia, Juez de arribadas de Indias, naufra-
gios, pesca de presas y represas, conservador de Montes y
plantíos en los pueblos de su comprehensión et. Por cuanto
Su Magestad en Real Orden de veinte y ocho de Agosto de
mil setecientos ochenta y siete mandó se estableciese en es-
ta Isla la Real Ordenanza de Montes y conveniendo en su
consecuencia haya en cada término particulares celadores en
repectiva jurisdicción vigilen sobre la observancia de tan im-
portante objeto, hallándose vacante el empleo de celador de
Montes de la villa de Llummayor por exoneración de D. An-
drés Calafat que la obtenía en uso de sus facultades que se
me están concedidas por las Reales Ordenanzas del ramo,
nombro a D. Pedro Portell vecino de la misma villa de Llum-
mayor, respecto de concurrir en él los requisitos necesarios;
cuyo empleo servirá con la inmediata dependencia de Sub-

delegado de Montes de la mencionada villa bajo las instruc-
ciones establecidas y con la independencia, fuero y autoridad
y exenciones que Su Magestad tiene declaradas por orde-
nanzas y posteriores Reales Órdenes que le deben ser guar-
dadas por los Señores Capitanes o comandantes Generales,
Real Audiencia, Intendentes, Gobernadores y demás Justicias
y Jueces de Su Magestad, en cuyo real nombre los exhorto; y
que se le faciliten los auxilios que pida para el cumplimien-
to de su encargo por convenir así al Real Servicio, a cuyo fin
le doy el presente despacho firmado de mi mano y refrenda-
do por el Escribano mayor de Marina de esta Provincia en
cuyo oficio deberá registrarse. E igualmente que en el del
Ayuntamiento de la mencionada villa anotándolo a conti-
nuación. Dado en Palma a veinte y cuatro de setiembre de
mil ochocientos treinta y cinco. Federico Gramaren. Por
mandato del Señor Comandante. José Tous y Font. Queda re-
gistrado en la Curia de mi cargo de que certifico. Tous y
Font. Es copia a la letra de su original que queda en poder de
D. Pedro Portell de que certifico. Antonio Salvá Secret.

AMLL, LA-17,24 v-25 v. •
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La instal.lació d'antenes de telefonia mòbil al campanar
de l'Església Parroquial, preocupa als veïnats de la zona, els
quals s'han dirigit als que creien els podrien informar i aju-
dar a resoldre el problema. Amb bones paraules se'ls ha dit
que les ones electromagnètiques són menys intenses prop de
l'aparell emissor que a una determinada distància, degut al
seu desplaçament horitzontal, cosa que no els ha tranquil.lit-
zat gaire.

Les notícies que sovint veim a la televisió i als periòdics
referent als enfrontaments entre els ciutadans i les adminis-
tracions competents no ajuden a calmar les preocupacions ni
aclarir gran cosa al respecte.

X X X

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) inicià en el
1996 el "Projecte CEM" destinat a estudiar els efectes dels
camps electromagnètics sobre els éssers humans. Aquest
Projecte exposarà les seves conclusions l'any 2005 o 2006.
El director del Projecte d'investigació declarà fa poc temps:
"Els telèfons mòbils han estat entre noltros des de fa menys
de 10 anys i el període d'incubació per al càncer és d'entre
10 a 15 anys. Per tant necessitam realitzar estudis per si hi ha
un impacte, es pugui trobar en un temps raonable".

De fet no existeix acord entre els científics sobre si l'ex-
posició residencial a les ones d'una antena de telefonia mò-
bil pot dur perills per a la salut humana. Pen) al mateix temps
existeix un ampli consens que "no ha estat demostrat que
l'exposició a aquestes ones sigui absolutament segura".

Siguin perilloses o no, el que si és cert, és que la instal.la-
cite, de repetidors dins el casc urbà de Llucmajor, està per-
mesa, mentre a altres ajuntaments espanyols i europeus,
s'han establert normes que obliguen a situar les antenes a
100, 200 i fins i tot a 500 metres de Hoes habitats.

NOTA: A la revista del passat mes d'octubre, n° 226, es
publicà un extens informe amb el títol: "Ens poden perjudi-
car les antenes de telefonia mòbil?" que recomanam que lle-
geixin les persones interessades en aquest tema.

Decrets de batlia del mes de febrer

- A les empreses Roldan Oficinas y Despachos SA i
Construcciones Ligeras S.L. els han adjudicat la contracta-
ció de subministrament de mobiliari divers d'oficines per
12.000 euros a cada una.

- A l'empresa 101 Software S.L. li han adjudicat la con-
tractació de subministrament de material informàtic no in-
ventariable per 6.000 euros. També s'han fet dues contrac-
tacions a la mateixa quantitat i pel mateix subministrament a
l'empresa Equipo consultor W-Mega, S.A.

- S'ha adjudicat a la senyora Graciela Dogliani Guelfi la
contractació "apoyo técnico gestión catastral" pels mesos
de gener a juny de 2002, per 12.000 euros i a Francisco
Monserrat Amengual S.L. la contractació de "Asistencia
técnica trabajo de campo del catastro de inmuebles de
rústica" per 12.000 euros.

- La "Cofradia Cristo Nazareno" ha rebut 1.225 euros

(203.822 pta) en concepte de subvenció a entitats culturals.
- Es contractà el professor MITSUNIRO SATO per a

Exhibició de Judo internacional els dies 28, 29, 30 i 31 de
gener de 2002 en el Polisportiu de S'Arenal.

- GADESO ha cobrat 19.833,40 euros per la quarta cer-
tificació de la posada en marxa i gestió del Pla de Joventut de
Llucmajor i Promociones ARABESCO S.L. 3.545,97 euros
pel Pla de Protecció Civil.

X X X

També hem sabut que el partit ASI ha presentat un con-
tenciós als jutjats contra l'Ajuntament de Llucmajor per la
convocatòria de places d'auxiliar administratiu perquè
l'Ajuntament exigia el coneixement de català i aquest partit
considera que no ha de ser una exigència.

Es sorprenent que un partit que forma part de l'equip de
govern dugui l'Ajuntament als tribunals.

X X X

Que Joaquín Rabasco, regidor d'ASI al consistori Iluc-
majorer, hagi estat condemnat per agredir un altre home, és
un escàndol.

La violència d'en Rabasco ja no és només verbal sinó que
ja ha arribat a les mans.

Igualment és escandalós, i vergonyós, que el PP Ilucma-
jorer i el batle, Lluc Tomàs, pensin que aquest lamentable fet
"no tengui res a veure amb l'Ajuntament" (I tant, que hi té a
veure! No fotem!)

Es ben hora de posar cadascú al seu Hoc. I el Hoc d'en
Rabasco és, més clar que l'aigua, fora del nostre Ajunta-
ment. •

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
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(Can Cajeta)
Fabricant Illes Balears 030

Només es fabrica amb or de primera hei (18 K)

Lin ia de joieria
per a home en
or la llei (18K)

DESCOMPTES ESPECIALS

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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)

FABRICA DE JOIERIA GARAU
La medalla del padre

(4)

Algo tuyo vive Wk mi



C.D. Espanya, Cadets li Regional

C. D. Espanya, Infantils I Regional (Fotos: Joan Quintana)
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Joventut Llucmajor

unior Femení

ESPORTS

G. Oliver
Foto: C. Julià

Entrenades per Xisco Amengual,
acompanyat, enguany, per Bàrbara
Amengual i actuant com a delegada na
Glória Ginart; les jugadors són: Cristi-
na Rigo, Antònia Font, Neus Llompart,
Xisca Garau, Antònia Ferrer, Gràcia
Moragues, Violeta Garcia, Silvia Za-
pata i Esperança Cera.

Dins del grup A, el nostre equip Ju-
nior Femení, ha acabat la primera fase
del campionat en sisena posició de la
classificació. Amb aquest lloc tan com-
prometedor ja suposa que en la próxi-
ma temporada podrà arribar fins a una
de les primeres places, ja que totes les
seves components són de primer any.

S'ha de destacar que la majoria de
jugadores reforcen l'equip sénior i són
en moltes ocasions pilars bàsics. Això
implica incrementar els dies d'entrena-
ment que segueixen baix la coordina-
ció de Toni Darder.

Potser el més destacable és la pro-
gressió de Neus Llompart que és la
més jove i quasi sempre una de les més
destacades.

Enhorabona i endavant! •

0150
Tecnofonía•s•1 
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Servicio Tecnico Post-venta
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Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

--- Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Joventut Llucmajor

Junior masculí
Guillem Oliver
Foto: C. Julia

Els components de
l'equip Junior Masculí del
Club Ilucmajorer el formen:

- Jugadors: Enrique del
Río, Xavier Borràs, Damià
Rigo, Joan Miguel Sorell,
Lluís Medina, Jaume Vidal,
Jordi Ferrer, José Miguel
Garcia i Miguel Joan.

- Cos tècnic: Jaume Ros-
selló, primer entrenador i
Simó Rubí, segon entrena-
dor.

Ells mateixos ens ho
conten i molt amablement
accedeixen a contestar les
nostres preguntes.

- Què tal l'equip?
- A principi de tempora-

da nosaltres vàrem tenir un
procés complicat, el de con-
juntar la plantilla. Hi havia
una sèrie de jugadors proce-
dents d'altres clubs on te-
nien una filosofia de joc dis-
tinta a la del Club, i per su-
posat el de Llucmajor. A
més el nostre equip està for-
mat sols per nou jugadors,
dels quals sis són de primer
any.

- Com ha anat la lliga?
- Podem dir que hem

duit una trajectòria bastant
regular. Hem perdut els par-
tits complicats, on els con-
trincants tenien una planti-
lla més extensa que la nos-
tra; la resta dels partits els

hem guanyat. Això ens ho
diu la classificació on hem
quedat en cinquena posició
a un pas del campionat de
Mallorca que hi anaven els
quatre primers. En aquests
moments estam jugant la fa-
se de descens el qual espe-
ram al.ludir i si pot esser
amb un bon joc.

- Com duis la manca
de jugadors?

- Es un problema, tant
als entrenaments on no po-
dem fer un 5x5, com als
partits. La intentam solven-
tar amb la coLlaboració

inestimable dels cadets, que
ens proporcionen una ajuda
molt important per intentar
dur l'equip endavant amb
un bon ritme; això crec que
ho estam solucionant grà-
cies al nostre entrenador, en
Jaume, que ha entrenat
equips de gran categoria i té
una gran experiència. I per
descomptat també d'en Si-
mó que ens ajuda molt. La
clau del nostre equip és el
bon "rotllo" que mantenim
els jugadors i els entrena-
dors; ells intenten ensenyar-
mos tot el que saben perquè

nosaltres poguem millorar
en ambdels aspectes: primer
com a persones i després
com a jugadors.

- Per acabar, que més
voleu dir?

- A nosaltres ens agrada-
ria fer una crida a la gent del
bàsquet per intentar crear
afició ja que és fonamental
per a un equip, i per una al-
tra part volem donar les grà-
cies a la que ens segueix
d'una manera incondicional.
•
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ESPORTS

Notes columbUiles del mes de febrer
Joan Jaume	 Els resultats de la tercera Eivissa

Resultats de la primera amollada
	

foren:
Les amollades de febrer són:

	
des de l'illa d'Eivissa:

Data	 Velocitat
02-02-2002
	

Eivissa
09-02-2002
	

Eivissa
16-02-2002
	

Eivissa
23-02-2002
	

Eivissa

La primera amollada des de l'illa
d'Eivissa ha estat un vertader fracàs, el
nombre de coloms no enregistrats el
primer dia ens donen una idea de la
magnitud del desastre, estam parlant de
pèrdues que el capvespre de 2 de fe-
brer de 2002 eren superiors a un 75%
dels coloms engabiats el capvespre de
dijous. Els motius certs, no els sap nin-
gú ara en pots escoltar uns quants: el
temps, el dia va néixer humit i amb una
espessa boira que no es va rompre més
que amb el Sol de mig matí, eren més
de les 10 del rellotge, quan el dia va co-
mençar a lluir, el vent, poc, fou, tot el
dia de xaloc i ja es diu "Xaloc, peix
poc" i coloms, manco. Alguns pesca-
dors de cap de setmana ens han parlat
de la espessa boira que hi havia al mig
del mar, boira que a molts els va fer
tornar a terra i voltar sobre l'illa d'Ei-
vissa, no varen embarcar. Entre els co-
lomb6fils hi ha la idea que els coloms
prefereixen vorejar la boira que traves-
sar-la, boira i vent haurien portat els
nostres coloms, els més atrevits, a al-
tres llocs lluny de la nostra illa. El diu-
menge, 3/febrer/2002, sorgiren noves,
a Turquia, aproximadament a la matei-
xa hora en què els nostres coloms eren
amollats es produïa un terratrèmol que
ben bé podria haver desorientat l'es-
bart que acabava d'enlairar-se.

1.- Antoni Oliver Garau
2.- Bartomeu Barceló Taberner
3.- Joan A. Agullo García

El dia de la segona amollada, dis-
sabte, dia 9 de febrer de 2002, es pre-
sentava quasi perfecte, a les nou del
matí, una lleugera calitja ens donava
una visió borrosa de la serra de Tra-
muntana i de l'illa de Cabrera, calitja
que amb el vent fluix de Ponent rodant
a Llebeig, va desaparèixer. La visibili-
tat era molt bona i alguns digueren que
des del Puig de Cura es podia veure

d'Eivissa. Els coloms foren amo-
llats a les 10 hores i 20 minuts i els pri-
mers arribaren a les 12 hores aproxi-
madament. El primer que va cronome-
trar un dels coloms amb anella fou en
Llorenç Socies a les 12 hores i 5 mi-
nuts. Ara, 136, el que pareixia una amo-
llada que ens faria oblidar les greus
pèrdues de la setmana passada, es va
convertir amb una processó de penes,
els coloms ens anaven arribant poc a
poc, amb moltes estades. Al capvespre
es tornava parlar de *dues que en
conjunt eren un poc superiors a la set-
mana passada, el 50% fou superat per
molt poc, a casa jo no hi vaig arribar
fins al diumenge.

Resultats de la segona amollada des
de l'illa d'Eivissa:

1.- Llorenç Socies Garau
2.- Bartomeu Barceló Taberner
3.- Tomàs i Tomàs

1.- Hugh Tweedie
2.- Joan A. Agullo
3.- Llorenç Tomàs

La tercera cursa des de l'illa d'Ei-
vissa ha estat semblant a les anteriors,
el temps no pareixia tan dolent, però
els resultats i percentatges de coloms
arribats als nostres colomers així ho de-
noten. Les preguntes sense resposta
continuen estant presents en totes les
reunions i les respostes són molt varia-
des. Ara posam tota la culpa, que és
molt lletja, a les rapinyaires i feim afir-
macions gratuïtes, "són els falcosn de
l'illa de Tagomago que obliguen a l'es-
bart a tornar a l'illa d'Eivissa" després
d'uns minuts d'intercanvi d'opinions,
en surt una altre, "la telefonia mòbil és
Ia causant", uns minuts més tard, "la
guerra d'Afganistan, que no sabeu el
que hi ha al Puig Major", "I de la mas-
sificació dintre dels nostres colomers,
què me'n deis?" per acabar el que pas-
sa és que no hi ha res clar quan es par-
la de pèrdues de coloms a les illes.

Els resultats de la quart Eivissa fo-
ren:

1.- Jaume Server
2.- Hugh Tweedie
3.- Joan Jaume

Per les notícies que he pogut reunir
sembla que han estat semblants a les
anteriors. •

PERRUQUERIA

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



Pesca

Primeres restriccions a la reserva
marina de s'Arenal

Miguel Ribot

Amb la recent publicació en el BOIB de les resolucions
de la direcció general de Pesca del Govern Balear s'han ini-
ciat les primeres vedes i restriccions a la reserva marina de
s' Arenal.

S'ha declarat zona de veda per a la pesca recreativa des
de terra i des d'embarcació i per a la caça submarina en la to-
talitat de la reserva. En aquesta zona de veda restarà prohibit
practicar la pesca marítima de recreació des de terra i des
d'embarcació els dilluns, dimecres i dijous, sempre que no si-
guin festius, i la pesca submarina els dimecres, dijous i di-
vendres. Aquestes restriccions seran per un període de dos
anys i seran objecte d'un seguiment científic pesquer.

Per a la pesca recreativa des de terra i des d'embarca-
cions, aquestes resolucions disposen també que els aparells
permesos seran: volantí i canya amb un màxim de 6 hams i
una canya per pescador, línia de má, potera, salabre, "curri-
cán" de superfície i de fons, grumeig, fisga en pesca diurna,
pesca de puu amb una corda i dos "bous" per recol.lector i es-
parvel amb autorització especial de la Direcció general de
Pesca.

Aquesta normativa aiximateix disposa que els pescadors
professionals autoritzats a pescar en la zona de reserva amb
els aparells establerts només ho podran fer de dilluns a di-
vendres amb l'excepció de les arts fixes de xarxa que es po-
dran retirar els dissabtes fins a les 11 del matí i calar els diu-
menges a partir de les 17 hores.

SUMA
Campanya de seguiment de la pesca recreativa

a les Illes

SUMA'T és el lema amb què la Direcció general de Pes-
ca del Govern Balear ha iniciat una important campanya per
dur a terme el seguiment de la pesca recreativa a les illes.

La pesca marítima de recreació, tant de superfície com
submarina, compta amb una gran tradició a les nostres illes.
L'obtenció de dades estadístiques sobre captures és indis-
pensable per a la gestió sostenible dels recursos pesquers,
amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat i la
supervivència de les espècies.

Aquest projecte s'ha iniciat per calcular l'esforç i les cap-
tures de la pesca recreativa en totes les modalitats, fent un se-
guiment durant un període de dos anys. Els principals objec-
tius seran avaluar l'esforç pesquer, avaluar les captures i ava-
luar les zones on es pesca i amb quina freqüència es fa.

Per això se sol.licita la col.laboració de tots els aficionats
a la pesca perquè els resultats seran en benefici dels propis
pescadors. Horn podrá col.laborar participant en les enques-
tes anònimes, facilitant als avaluadors el mostreig de les cap-
tures i participant com a voluntari per fer un seguiment al
llarg d'un any.

Als clubs nàutics, clubs de pesca respectius o en la ma-
teixa Direcció general de Pesca (971 17 61 04) trobareu tota
la informació necessária per col.laborar en aquesta interes-
sant iniciativa, ja que per sort per a nosaltres els pescadors,

sembla que a la fi l'administració es compromet per intentar
solucionar la mala situació quant al nivell de captures pel
qual travessa en aquests moments la pesca recreativa en totes
les modalitats. Per tant, des d'aquesta plana animam tots els
aficionats a col.laborar amb aquest projecte que amb el temps
serà en benefici nostre.

Club de pesca Es Cap Roig

L'emblemàtic i veterà club de pesca "Es Cap Roig" de
Llucmajor ens ha fet arribar el programa d'activitats per a
aquest any que hem començat. Per això seguidament el re-
produïm per tal que els nostres lectors aficionats a la pesca en
tenguin informació:

10 de març: Regularitat roquer (de cova a cova).
24 de març: Regularitat roquer (torrent Fondo, zona 1).
7 d'abril: Regularitat roquer (torrent Fondo, zona 2).
14 d'abril: Campionat de Balears barca fondejada (Sa

Rápita).
27 d'abril: Regularitat platja (s'Arenal).
12 de maig: Campionat de Balears de Tripletes barca.
19 de maig: Regularitat roquer (Ses Taronges).
25 de maig: Regularitat platja (S'Arenal).
9 de juny: Regularitat roquer (Es Pas).
22 de juny: Regularitat platja (S'Arenal).
29 de juny: Barca per tripletes Ciutat de Llucmajor (S'Es-

tanyol).
7 de juliol: Regularitat roquer (Perles del mar).
28 de juliol: Regularitat roquer (S'Estalella).
4 d'agost: Dinar del club a Aquacity.

7 de setembre: Regularitat platja (S' Arenal).
15 de setembre: Regularitat roquer (Colònia de Sant Jor-

di).
21 de setembre: Regularitat platja (S'Arenal).
29 de setembre: Ciutat de Llucmajor roquer (de cova a

cova).
29 de setembre: Ciutat de Llucmajor fluixa amb barca

(CN Arenal).
5 d'octubre: Campionat de Balears mar-costa individual.
12 d'octubre: Roquer barca Trofeu Fires (CN Arenal).
20 d'octubre: Campionat de Balears de roquer.
27 d'octubre: Trofeu Andreu López (Alcúdia).
2 de novembre: Campionat de Balears mar-costa per

clubs.
9 de novembre: Campionat de Balears mar-costa per

clubs.
17 de novembre: Trofeu President (de cova a cova).
30 de novembre: Campionat de Balears mar-costa indi-

vidual.
1 de desembre: Roquer costa. Prova del Botifarró. •



Entre noltros
Naixements 

- Joan Salva Bonet, fill de Sebastià i Aina Maria, nasqué
el 29-01-02.

- Julián Cornejo Piqueras, fill de Julián i Catalina, nasqué
el 21-01-02.

- Alex Vilaret Purxet, fill de Ricardo i Joana Maria, nas-
qué el 29-01-02.

- Francisco Vilaret Purxet, fill de Ricardo i Joana Maria,
nasqué el 29-01-02.

- Marina Antich Cardona, filla de Francisco i Irene, nas-
qué el 31-01-02.

- Antonia Ana Puigserver Bauzà, filla de Bernardo i Ur-
sula, nasqué el 06-02-02.

- Bianca Francisca Wehden Arcas, filla de Dirk Klaus i
Isabel, nasqué el 05-02-02.

- Laura García Vázques, filla d'Antonio Jesús i Amalia,
nasqué el 4-2-02.

- Jaume Febrer Porcel, fill de Jaume i María Dolores,
nasqué el 9-3-02.

- Julio Febrer Porcel, fill de Jaume i María Dolores, nas-
qué el 9-3-02.

- Leila Francisca Sans Matamoros, filla de Gabriel i Ida-
nis Dianella, nasqué el 14-2-02.

- Chiara Alyssa Herz, filla de Velker Jakob i Elena, nas-
qué el 5-2-02.

- Miguel Amengual Verdera, fill de José Gabriel i María
del Carmen, nasqué el 14-2-02.

- Catalina Ana Salleins Ramon, filla d'Antonio i Juana,
nasqué el 4-2-02.

- Paula Naïs Capó Peñalver, filla de Pau i Eva Olga, nas-
qué el 15-2-02.

- Marc Pons Duran, fill de Baltasar i Francisca, nasqué el
9-2-02.

- Miguel Aller Paranio, fill de Luís Miguel i María Dolo-
res, nasqué el 8-2-02.

- Joana Maria Giménez Puigserver, filla de Juan José i
María, nasqué el 23-2-02.

- Luca Enrico Bonn, fill de Stefan i Bianca Vereda, nas-
qué el 11-2-02.

- Ismael Torras Bonet, fill de Francisco Jesús i Cristina,
nasqué el 21-2-02.

- Javier Arrondo Estela, fill de Javier i Julia, nasqué el 21-
2-02.

- Francisca López Mas, filla de Victorino i Petra, nasqué
el 25-2-02.

Matrimonis

- Leonardo Javier Dansiguer i Magdalena Ginart Her-
nández, es casaren el 1-2-02 al Jutjat de Pau.

- José Eduardo Bustamante Tellez i Maria del Mar Ro-
driguez Parada, es casaren el 8-2-02 al Jutjat de Pau.

- Omar Amador Donayre Muñoz i Rosario Velasco Ro-
mero, es casaren el 8-2-02 al Jutjat de Pau.

- Andreu Catiellas Garcías i Aina Cancio Cerdeño, es ca-
saren el 8-2-02 a la Casa Consistorial.

- Amo Johann Scheiner i Isabel López Pedrosa, es casa-
ren el 22-2-02 al Jutjat de Pau.

Defuncions

- Roland Gabriel Deputter, morí al 23-1-02 als 57 anys.
- Joana Gamundí Boscana, morí el 4-2-02 als 76 anys.
- Petra Martorell Bands, morí el 6-2-02 als 82 anys.
- Maria Antonia Nasarre Udina, morí el 2-2-02 als 58 anys.
- José Francisco Entrena González, morí el 16-2-02 als 27
anys.
- Natividad Hernández Lozano, morí el 18-2-01 als 51 anys.
- Catalina Llompart Reus, morí el 25-2-02 als 73 anys.
- Catalina Fiol Sastre, morí el 27-2-02 als 93 anys.

Dades facilitades per l'encarregat del Cementiri Mu-
nicipal de Llucmajor, Joan Lascolas, referides als ente-
rraments efectuats entre el 1 de febrer i el 1 de març del
2002.

- 5 de febrer. Josep Payeras Mairata, morí als 88 anys.
- 5 de febrer. Joana Gamundí Boscana, morí als 75 anys.
- 6 de febrer. Petra Martorell Bands, morí als 83 anys.
- 6 de febrer. Bernat Munar Arrom, morí als 77 anys.
- 7 de febrer. Pedro Mir Martorell, morí als 73 anys.
- 13 de febrer. Catalina Garcia Carbonell, morí als 63 anys.
- 13 de febrer. Jaume Vicens Bennasar, morí als 66 anys.
- 16 de febrer. José Francisco Entrena Gonzalez, moríais 27
anys.
- 17 de febrer. Juana Ana Juan Parets, moríais 91 anys.
- 18 de febrer. Natividad Fernández Lozano, morí als 90
anys.
- 18 de febrer. Josep Tomas Cardona, morí als 51 anys.
- 19 de febrer. Josep Tomas Femenia, morí als 78 anys.
- 23 de febrer. Pedrona Vaguer Roig, morí als 71 anys.
- 23 de febrer. Pedro Joan Oliver Trobat, morí als 74 anys.
- 25 de febrer. Catalina Llompart Reus, morí als 73 anys.
- 26 de febrer. Margalida Garau Tomas, morí als 81 anys.
- 27 de febrer. Catalina Fiol Sastre, morí als 93 anys.
- 28 de febrer. Carmen Cano del Arbol, morí als 74 anys.
- 28 de febrer. Jaumeta Coll Mir, morí als 90 anys.
- 1 de marg. Miguel Clar Salva, morí als 76 anys.
- 1 de marg. Stern Ilsthea Elfried, morí als 81 anys. •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort!)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
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LLUCMAJOR

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

IMEQBA
CAN PLANAS

Medicina 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
Angiologia i Cirugia vascular

Clinica Dental
Odontologia

Medicina Estètica
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Of
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu
Endocrinologia

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



(t Antenes

O Megafonia

• Telefonia

Unies B.T.

Manteniment

O Il.luminació

(0 Aire condicionat

nfai Energia Solar

10 Porters automatics

CO Reformes

Pes forat
a -es rric•ix

La travessia entre el camí de Ciutat
i la Ronda Ponent, es un punt perillós
per a la circulació. Tant es així que hi
ha conductors que, per evitar proble-
mes i tenir preferencia, sortint del ca-
rrer de Ciutat i havent d'anar cap a

S'Arenal o S'Aranjassa, volten cap a
Algaida per girar tot d'una que poden i
baixar per aconseguir la preferencia de
pas.

També, venint de S'Aranjassa si
han de voltar cap a Algaida, prenen cap

a Pere A. Mataró per fer la mateixa
maniobra i esser preferents.

Solució al problema? No sabem si
n'hi ha, però n'hi ha que pensen que
abans estava millor. •

AGENTE OFICIAL

RAMON NICOLAU, S.L.

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

EXPOSICID I VENDA: C/. MARINA SIN. - LLUCMAJOR

FRANCO MOJER
INSTAL.LACIONS ELCTRIQUES

Instal.lador autoritzat per la D.G.I.

Instal.lacions i reparacions Elictriques

C/. Ramon hull n9 33 - Llucmajor 07620
Tel.: 971 660 918 - Fax: 971 660 281

MOW: 629 270 307

URGENCIES ATESES EN 24 H.



Cursos Intensivos de

I'oss
tOe's ALEMill a INGLES

ESPAÑOL (para extranjeros)

Profesores nativos - Grupos reducidos

Plazas limitadas - Todos los niveles

LLUCMAJOR
	

Idiomes Europa	 Tel. 616 403 800

d
r 	,	 ___.....,	 _ 

LA VOSTRA
BOTIGA DE CADA DIA

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



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

zt'Vl

AU
41liedSignal

AUTOMOTINF

Bendix ®

o
BOSCH

BLAUPUNKT
SERVICE

SERVICF

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

Radio-Teléfono
con "manos libres"
integrado
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