
1,40 €núm. 234j uny 2002

LLUCMAJOR

ON SE'N VAN ELS DOBLERS DE L'AJUNTAMENT



100 cl. 25% vol.

Elaborado por Destilerias F. Vidal Catany. S.L. - C. San Francisco, s/n.

Emb. 1696 - PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en España
N.R.S.I. 30.3182/PM



LLUCMAJOR
Revista Mensual

Dep. Leg. PM-350-1981 Any XX

EDITA
Obra Cultural Balear de Llucmajor

•
INFORMACIO I PUBLICITAT
C/. Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor)

•
DIRIGEIX
Catalina Font

•
COL.LABOREN

Sebastià Alzamora

Miguel Barceló

Antònia M. Bonet

Celso Calvitio

Miguel Cardell

Joan Clar

Bartomeu Font

Catalina Garau

Miguel Janer

Joan Jaume

Aina M. Llompart

Jaume Manresa

Antoni Monserrat

Francisca Mut

Jaume Oliver

Bartomeu Prohens

Damia Roig

Josep Sacares

Miguel Sbert

Catalina Serra

Gabriel Thomas

Jeroni Tomas

M. del Mar Vanrell

Francesc Verdera

Ignasi Barceló

Miguel Bezares

Llucia Caldés

Francina Capella

Sebastià Cardell

Antònia Font

Joana Font

Maties Garcias

Franc Jaume

Coloma Julia

Antoni Llompart

Llorenç Mascaró

A. M. Monserrat

Guillem Oliver

Margalida Palou

Nanda Ramon

Sebastià Rubí

Joan Salva

Tomeu Sbert

Joan Socies

Arnau Tomas

Antoni Vadell

Barbara Verdera

Biel Vich

Amb el suport de

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura

Direcció General de Política Lingüística

•

IMPRIMEIX
TIRRENA, S.A.

C/. Pintor Joan Gris, 2- Tel.: 971 55 52 12
07500 Manacor

•
El pensament de la Revista s'expresa
només a través de l'Editorial

4)Editorial
La vaga que ve

La vaga general, si ningú no hi posa remei, és darrera el cantó. Es tracta d'una

aturada que a pocs dies de produir-se resulta bastant preocupant i una mica estrany.

Tot feia pensar que les coses entre el Govern i sindicats anava molt bé quan de

sobte es va produir la topada i la ruptura més traumàtica. Sis anys de sorprenent

matrimoni politic i social s'acaben en un alè. Què ha passat? Per ventura ha pas-

sat que hem assistit a una relació atípica en la natura dels equilibris de poder que

han d'existir en una societat democràfica.

Molt més enllà dels cent dies tradicionals de gràcia, el Govern d'Aznar ha gau-

dit aquests anys d'una situació tan insólita com envejable per a qualsevol Execu-

tiu: majoria absoluta en el Congrés i en el Senat, control de la majoria de les ad-

ministracions locals, disposició de l'oposició a admetre pactes d'Estat i, el que és

més difícil tractant-se d'un govern de dretes, una insólita pau social garantida pels

sindicats d'esquerra.

Però les coses d'aquest món no són eternes, i els estats polítics de gràcia dura-

dors, menys. El Govern ha volgut imposar per la força la reforma de la protecció

de l'atur i els sindicats han reaccionat immediatament. Hi haurà vaga el proper dia

20, i ja veurem amb quin nivell d'èxit. Només cal afegir que ambdues parts han fet

poc per evitar-la.

Estam davant d'una aturada general impulsada per una reacció visceral de dos

interlocutors que de sobte, s'han cansat d'entendre's 136. El projecte de llei que va

provocar la discórdia mereixia un debat a fons abans d'arribar al Parlament i la re-

acció sindical en front del seu contingut hauria d'haver estat mês pragmàtica. L'a-

menaça de vaga no va frenar un Aznar de cada vegada mês procliu a manar que ha

respost amb l'aprovació per decret del conflictiu text.

La vaga serà, sens dubtes, un toc d'atenció al poder, i una mosca vironera just

abans de la Cimera europea de Sevilla. Pere' que aconsegueixi algun objectiu

pràctic, és a dir, que assoleixi invalidar les restriccions en els ajuts de l'atur que

imposa, serà difícil. El que és mês segur és que amb aquesta vaga no guanyi nin-

gú o, el que és igual, que el proper dia 20 acabem perdent-hi tots. I no caldrà dir

que va ser perquè va fallar el diàleg, perquè el pitjor és que aquesta és una vaga

que no ha donat cap oportunitat a dialogar.
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LOCAL
Activitats al CEIP Rei Jaume III Mascaró i Pons encapçalaran

les llistes del PSM

El CEIP Rei Jaume III durant la setmana del 27 al 31 de
maig organitzà un conjunt d'activitats:

El dilluns dia 27 gaudiren de la presència del guanyador
del premi Ciutat de Palma 2002, el llucmajorer Sebastià Al-
zamora, dirigida a l'alumnat de sisè curs. La llarga conversa
que va mantenir amb l'alumnat va versar damunt la seva
obra. L'alumnat mostrà molt d'interès per la trajectòria del es-
criptor així com per les investigacions que l'han portat a es-
criure una obra tan propera com "Sara i Jeremies". El temps
va ser curt i les preguntes eren moltes. Les seves paraules
animaren als nostres nins i nines a escriure. Li regalarem un
recull dels premis literaris de l'escola i ens va dir: "Vosaltres
m'heu Ilegit ajo, ara jo vos Ilegiré a vosaltres".

Dins l'activitat extraescolar de Teatre dirigit a alumnat
d'infantil i primer cicle de primària es van representar les
obres de "El Castell encantat" i "El país de la força i el país
de l'enginy" durant tota la setmana. Les famílies i l'alumnat
petit de menjador van gaudir de les obres que havien prepa-
rat en tanta cura els nostres joves actors i actrius. Aquest
grup està dirigit per Joan Ramis.

El dijous dia 30 i dins el projecte "La riquesa de la diver-
sitat" el Centre organitzà una Mostra de cuina on hi partici-
paren totes les famílies del Centre. La quantitat i varietat
dels plats va ser espectacular ja que tenim alumnes de multi-
tud de procedències: Marroc, Alemanya, Holanda, Itàlia, Xi-
na, Equador, Xile, Argentina, Anglaterra... Cous-cous, Tofu,
pa del Marroc, Apfel Kuchen, Marmorkuchen, Pasta frola,
Frikadelier, Sancocho canario, Panacota, Creme campineiro,
Gatons, Coques de brossat... per llepar-se els dits! Quedàrem
convidats per l'any que ve.

Redacció
A un any de les eleccions els partits Ilucmajorers co-

mencen a greixar les màquines. Els primers a botar a l'are-
na electoral han estat els nacionalistes del PSM: Joana
Lhasa Mascaró Melià i Gabriel Pons Homar tornaran a
encapçalar les llistes nacionalistes a les eleccions munici-
pals. Així ho anunciaren en un sopar davant un nombrós
grup de simpatitzants que aplaudí  espontàniament l'anunci
-poc esperat- de la candidatura. La reacció dels presents fa
pensar que no hi haurà candidatura alternativa a la del tàn-
dem Mascaró-Pons que, de fet, és el que fins ara ha obten-
gut la millor marca de vots en unes eleccions: la de les da-
rreres municipals.

Mascaró i Pons posaren de manifest la seva voluntat de
treballar amb temps per endavant per empènyer el PSM
(que avui és la tercera força política del municipi) a obte-
nir uns resultats encara millors i implantar el partit a tots
els nuclis del municipi.

Els regidors nacionalistes criticaren el que qualifiquen
d'actituds poc democràtiques del PP local i denunciaren
l'increment de les despeses supèrflues de l'Ajuntament en
determinades festes, pretesos estudis i equipaments in-
formàtics de dubtós resultat, mentre necessitats  bàsiques
del municipi continuen desateses.

Tancà el !rifting el portaveu institucional del PSM i vi-
cepresident del Govern de les Liles Balears, Pere Sampol,
que defensà la tasca del seu partit en el si del pacte de pro-
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FRANCO IVIÕJER
INSTAL.LACIONS ELLCTRIQUES 

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

Instal.lacions i reparacions Elèctriques

• II•Iuminació

• Aire condicionat

• Energia Solar

CI Porters automatics

O Reformes

• Antenes

Là Megafonia
• Telefonia

• Unies B.T.

Manteniment

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

Móbil: 629 270 307

URGÈNCIES ATESES EN 24 H.

grés. "S'han aturat més de cent urbanitzacions i s'ha prote-
git el petit comerç" destacà Sampol.

Els nacionalistes presentaren el número 1 del seu full
informatiu en què critiquen que les despeses de Joventut de
l'Ajuntament realment es destinen a propaganda de l'equip
de govern municipal, al que acusaren de "pervertir les de-
mandes de la societat".

No a una piscifactoria al Cap
Enderrocat

Arnau Toniàs
En el plenari ordinari mensual de l'Ajuntament de Lluc-

major, entre els temes més importants, es varen aprovar
aquests:

- Aprovació provisional de la modificació puntual de
les normes urbanistiques del Pla General, amb els vots de
l'oposició, al.legant que aquestes són molt ambigües per-
què pot amagar un augment de sõl edificable. El regidor
d'Urbanisme, Joan Jaume va negar aquesta circumstància
perquè tal provisionalitat es troba pendent del Pla Territo-
rial de Mallorca.

- Per unanimitat es va aprovar informar desfavorable-
ment una petició de la Conselleria d'Agricultura i Pesca so-
bre la instal.lació d'estructures flotants per al cultiu d'ora-
des i de llobarros a la zona del Cap Enderrocat, per consi-
derar que aim') perjudicaria el litoral, tant en la pesca com
en l'ambient.

- Amb carOcter d'urgència, per unanimitat, s'aprovaren
dues mocions presentades per l'equip de govern, una sol.li-
citant un conveni amb el Consell per a obres a l'Institut de
s'Arenal (Llucmajor) i l'altra per instal.lar a les zones de
s'Arenal i son Verí, estacions de bombeig d'aigua de pluja
per a la mar, per tal d'evitar problemes quan plou molt.

- Proposta d'aprovació definitiva sobre l'estudi de de-
tails dels solars 6, 7, 9 i 15 de les illetes de la urbanització
de sa Torre. S'ha de recordar que aquesta urbanització va
ser admesa per l'Ajuntament, amb moltes deficiències, per
la qual cosa existeix un litigi amb el promotor per incom-
pliment i per això se li demana una indemnització de més
de 49 milions de pessetes.

- Aprovació de factures de l'any 2001.
- Concessió d'una subvenció al club Columbàfil de

Llucmajor.

Pluviometria
A jutjar pel règim copiós de pluges hagudes dins

aquests cinc mesos primers del 2002, enguany, si continua,
serà un dels més bons dins els darrers trenta anys.

Vegem i comparem:

De gener a abril plogueren 252 1m2
Pel maig (dia 11 fou la darrera pluja) 76 Im2 
Total gener-maig 2002 328

1m2

Aquests 328 Im2 ja superen els 270 lm2 de TOT l'any
1983, els 310 igualment del 1988, els 243 del 1999 i els
320 també de tot el 2000.

I això no és tot, dins aquests trenta anys darrers només
supera enguany el 1991, que dins els corresponents cinc

mesos primers en varen ploure 446 i 674 en tot l'any.
Per començar va molt bé. Jo veurem el que passarà la

resta de l'any.

Miguel Font

45 aniversari de la mort de
Maria Antònia Salvà

Per commemorar els 45 anys de la mort de la poetessa

Ilucmajorera Maria A. Salvà, aquest passat mes de maig
es va celebrar un acte d'homenatge a l'Acadèmia de

Belles Arts, a Palma (a l'antiga capella de les Reparado-
res).

En primer lloc, l'acadèmic, músic i compositor Pare
Antoni Martorell, va fer una dissertació relacionant la po-
esia de Maria A. Salvà amb la música (com a tema i com a
part dels "rims", com els anomena l'acadèmic), amb el títol
"Música i país".

A continuació, el poeta artanenc Miguel Mestre, acom-
panyat per Maria Gili, recitaren una acurada selecció de
poemes de l'autora Ilucmajorera.

Per acabar, el pianista Bartomeu Jaume va interpretar
"El retaule de Sant Francesc", obra original del Pare Mar-
torell.

Va cloure l'acte, tot agraint l'assistència als Ilucmajo-
rers, personalitats i familiars de la poetessa, el batle Lluc
Tomàs.
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Reserva marina de s'Arenal
Visita oficial de membres del govern de Còrsega

M. Ribot

El President de la Comissió d'Afers Europeus de Cêrse-

Antoni Galmés, nou president
del CN Arenal

El passat 25 de maig es varen celebrar al Club Nàutic de
s'Arenal les eleccions a President i Junta Directiva. El procés
es va dur a terme en una assemblea general, que va durar tot
lo dia. Concretament la candidatura continuista liderada per
Antoni Galmés va aconseguir 383 vots (un 65%) sobre un to-
tal de 590. En conseqüència Antoni Galmés Carle Ilas i el seu
equip directiu dirigiran el club els propers quatre anys. Cal
destacar l'alt nivell de participació dels socis en aquestes
eleccions, ja que va assolir un 75% del total del cens. Vists
aquests resultats sembla que ha quedat confirmat que la ma-
joria de socis han optat per la continuïtat en el sistema i cri-
ens de gestió del club.

tkpAbre ria
1-161,es, covvi-e_s,

jocs

croficirna

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

ga, Jean Guy, i el President de la Comissió de Pesca i Agri-
cultura, Gérard Romiti, varen visitar el passat dia 25 d'abril
de forma o ficial la reserva marina de s'Arenal. Aquest és l'i-
nici d'una sèrie d'intercanvis amb el govern de Còrsega que la
Direcció General de Pesca del Govern Balear té prevists en
temes de gestió pesquera, sobretot pel que fa a la protecció de
zones a través de reserves marines i vedes concretes. La si-
tuació a l'illa de Còrsega i la nostra és semblant en la flota, en
les pesqueres i en les espècies que es capturen. Tenen una ex-
periência de més de 25 anys en temes de reserves marines i
estaven molt interessats per conèixer les condicions de les
nostres, la vigilància, el seguiment científic, etc...

Al Ilarg de l'agradable visita, a bord del !lath "Pedaç", de
Ia Conselleria, Sebastià Coves, Director General de Pesca, els
va explicar tots els detalls de la reserva. Varen ser rebuts al
CN Arenal pel president Joan Vich, que els va convidar a be-
renar d'ensaYmada, que per cert, els va agradar molt. Després
d'entrevistar-se amb el Conseller Mateu Morro, foren rebuts
al Consolat de Mar pel President Antich.
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OFERTA
OBERTURA:

ES-TE SOCI I ET
EGALAM UN

MOTXILLA

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:

• Assistência mecânica a tota Europa
• Assistência 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,
Ii deixam un altre cotxe mentres reparin el seu.

• Recursos de multes gratufts

VEHICLE	 MODALITAT	 RACC E	 MERCAT E	 ESTALVI
PER A VOSTÈ -.• 

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 condu'r, residents a Balears, amb

bonificació del 30%. Preus a desembre de 2001 subjectes a canvis de tarifes i variacions legals
RACC Correduría d'Assegurances, S.A. vinculada amb Universal Assistência d'Assegurances i Reassegurances, SA., Unipersonal, n. registre 1-978. RC i Caució, Concertada segon

l'article 15 de la Hei 9-92

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



Tomeu Sbert
Foto: Jaume Llinàs

Se celebraren elec-
cions presidencials en el
CN Arenal, a causa del
final de mandat de la se-
gona legislatura del má-
xim mandatari del club
durant els darrers vuit
anys, Joan Vich Llom-
part.

Es varen presentar
dues candidatures, una
encapçalada per Antoni
Galmés i l'altra per An-
toni Oliver. Votaren 590

LOCAL
S'A renal

Antoni Galmés, nou president del Club Nàutic
socis, amb 383 vots per a Galmés i 207 per a Oliver. Per tant,
els propers quatre anys la nova Junta será formada per:

Antoni Galmés, president
Enric González, vicepresident
Jordi Granados, vicepresident
Joan Julià, vicepresident
Miguel Ribot, comodor i vocal de pesca
Santiago Fiol, secretari
Mateu Real, tresorer
Guillem Patitio, Antoni Roses, Gabriel Villalonga i Joan

J. Aliaga, vocals.

Dir també que el nou president és fill del gratament re-
cordat Antoni Galmés Riera, que fou durant dotze anys pre-
sident també del mateix Club.

Quaranta anys després
Un diumenge de maig de l'any 1962 es va celebrar a s'A-

renal, al desaparegut Hotel Cristina, un gran dinar que reuní
simpatitzants de terres germanes, amb motiu de la finalitza-
ció del Diccionari Català-Valencià-Balear, obra iniciada de
Mossèn Alcover i finalitzada per Francesc de B. Moll.

Ara, quaranta anys després,  FIES Arenal ha commemorat
aquest esdeveniment, amb vàries conferències a cura d'An-
toni Mir, Biel Mesquida, Margalida Pons i Aina Moll.
Aquests actes varen ser patrocinats per l'Ajuntament de Lluc-
major amb la col.laboració de l'OCB i de l'Editorial Moll.

Dos-cents quaranta
milions de pessetes

El Conseil de Mallorca va decidir aprovar una subvenció
de 240 milions de pessetes (un 40%) del projecte presentat
per l'Ajuntament de Palma per a la nova il.luminació pública
dels carrers de s'Arenal (Palma) de segona línia.

Aquesta quantitat ve a augmentar els 900 milions de pes-
setes destinats al Pla d'Excel.lència, ja aprovat anteriorment
per a quatre anys.

Exit del XIII Recital Poètic
Ha tengut Hoc el XIII Recital Poètic, organitzat per "S'U-

nió de s'Arenal" i patrocinat per l'Ajuntament de Llucmajor
en col.laboració amb "Sa Nostra".

Actuaren els següents rapsodes: Neus Bezares, Pilar Re-
bolledo, Toni Cercós, Tià Vallespir, Josep Casadesús, Jaume
Alzamora, Maria Canyelles, Agustina Noguera, Laly Faide-
11a, Maria A. Vich (al piano), Maria del Carme Roca, Jer6ni-
ma Garcies (de son Pieres), Antònia Salvà, Joan Xamena (al
piano) i Paquita Canyelles. Al locutori, Joan Vich i Maria
Planells.

Noticies breus
- Ha estat novament convocats els premis "Arenaler de

l'any" i els seus finalistes, a través de votació popular, com
en anys anteriors.

- La UD Arenal continua a III Divisió, després d'una tem-
porada molt irregular.

- La temporada turística d'enguany serà bastant dolenta.
Només part del mes de juliol i tot el mes d'agost els hotels ten-
dran els llits plens.

- El passat 1 de maig va tenir lloc una festa andalusa a la
Plaça Reina M. Cristina, organitzada per la Hermandad ro-
ciera de s'Arenal, amb molt de públic.

- El passat 1 de juny es va celebrar la primera Romería
Virgen del Rocío a s'Arenal (Llucmajor), també organitzada
per la Hermandad.

- Va morir Joan Riera Moragues, president de l'Associació
de Persones majors s'Arenal-Palma. Que descansi en pau.

- Canvià de destí la primera notária amb residència que ha
tengut s'Arenal, Blanca González-Miranda y Saenz de Tejada.
Ha estat destinada a Barbate (Cadis) i deixa un bon record a la
nostra zona.

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
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Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

Arenaler de l'any

D'esquerra a dreta: Jordi Cabrer, Bernat Roca, Antònia Salt*

Miguel Contesti, Sabina Andreu, Guillem Boscana i Vicens

Mateu, situats damunt l'altar. Són els arenalers de l'any

A resglésia parroquial va tenir lloc l'entrega de premis
"Arenaler de l'any" i els seus finalistes. Va encapçalar la ills-
ta de més votats Miguel Contestí i foren finalistes Antònia
Salva, Jordi Cabrer, Guillem Boscana, Bernat Roca, Sabina
Andreu i Vicens Mateu.

Ho organitzà la revista "S'Unió de s'Arenal" i patrocina
l'Ajuntament de Llucmajor. L'acte, amb l'església plena de
gent, va ser presidit pel batle Lluc Tomas, el qual va tancar
l'acte amb un parlament.

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

M EDIQUESCENTRE D'ESPECIALITATS mEDIQUES

CEM

LLUCMAJOR

HORARI:
de les 9'00 h.
a les 21'O0 h.

IMEQBA
CAN PLANAS

	n 	 1/4	

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

Oftalmologia
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
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"La-iQuatre mots11

Catalina Nadal, Directora de
l'Escola de Música

Coloma Julia

tents,i jo particularment estic molt contenta,de la junta di-
rectiva,dels professors ,i especialment de n'Andreu Burgue-
ra.

Quins cursos s'han donat enguany a l'escola?
Tots els cursos de llenguatge musical,també per a

adults.Tenim cursos de violí, viola, violoncel, contrabaix,
piano,guitarra, flauta, saxo i percussió.

De tot això en deriven les corals, l'orquestra de percussió,
el conjunt instrumental i l'orquestra de cambra.

Teniu alguna relació amb el Conservatori de Palma?
Ara només preparam per a les proves d'accés per poder

estudiar al Conservatori, perquè no tenim una escola muni-
cipal.Quan tenguem un edifici que compleixi la normativa
per ser una escola municipal els allots podran estudiar aquí
ni examinar-se al Conservatori.

Com està el tema de la unificació amb la banda de
música?

Està ben encaminat. S'han fet uns estatuts conjuntament
i estam pendents de la casa que, segons va dir el batle, ja és
una realitat,perà necessita unes petites reformes.

Si tot va 1)6 el curs vinent ja intentarem la matriculació
conjunta.

Què diries de l'esco-
la de Música que tu di-
rigeixes?

Diria que aquest curs
ha anat molt 136: per la
continuïtat d'alguns
alumnes majors,que ja fa
molt de temps que vénen
a l'escola; perquè les co-
rals infantil i juvenil han
superat el centenar
d'alumnes,quinze dels
quals ja han començat el
Llenguatge musical; i la
coral mixta també ha
crescut.

Tots estam molt con-
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On se'n van els doblers de l'Ajuntament?
La policia investiga Rabasco i les empreses de la seva sòcia.

El balle signa els decrets per les quantitats que han anat a parar a les empreses denunciades.
Un condemnat pel cas Calvià és un altre beneficiari de les contractacions municipals.

Redacció

Aquestes darreres setmanes agents
de la policia judicial han recabat infor-
mació, fins i tot a les dependencies mu-
nicipals, sobre el destí de diverses des-
peses de l'Ajuntament, especialment
en el capítol de festes. El grup de de-
linqüència econòmica de la brigada de
la policia judicial de Balears analitza
els moviments que s'han duit a terme
en els comptes corrents de diverses
empreses pretesament vinculades al ba-
tle de s'Arenal i tinent de batle de
Llucmajor, Joaquín Rabasco. Les in-
vestigacions vénen impulsades per una
denúncia pels suposats delictes de pre-
varicació, suborn i malversació presen-
tada pels socialistes de Llucmajor.

Pel que s'ha pogut llegir aquests
dies a la premsa de Palma i fent un se-
guiment de les dades que Llucmajor
de pinte en ample ha oferit als seus
lectors al llarg dels tres darrers anys,
Ia persona clau en la pretesa trama de-
lictiva seria Maria del Amor Aldao
Muiño, administradora única de les so-
cietats unipersonals ara investigades
(Tenedi ambient SL i Retsar Music SL)
i vinculada amb Joaquín Rabasco a qui
feu apoderat d'una tercera empresa:
Majo Sport SL.

Segons EL DIA de 30 de maig, Ra-
basco conegué Maria del Amor Aldao
a la Corunya, on el polític que al llarg
de deu anys ha donat suport a les alcal-
dies del PP a l'Ajuntament de Llucma-
jor està relacionat amb dues empreses
més: Quincora Sport SL i Ferreira y
Noche SL. Rabasco ha figurat també
com a administrador únic d'una altra
empresa a Còrdova: Sanferre SL
(1993).

Segons llegim a EL DIA de 30 de
maig, els agents de la policia judicial
porten mesos seguint les dades de les
empreses de Maria del Amor Aldao i el
rastre de talons per quantitats inferiors
a 500.000 PTA que hi haurien arribat.
El cert es que, a part del que es pugui
obtenir d'una suma important de quan-
titats petites, Llucmajor de pinte en
ample ha oferit als seus lectors un ex-

tracte dels decrets d'alcaldia que, al
llarg dels darrers dos anys, han resolt la
contractació de serveis a les empreses
Tenedi SL i Retsar Music SL, de la see-
cia de Rabasco. Nomes pels decrets a
què ha pogut accedir aquesta revista en
els dos darrers anys el batle Lluc
Tomàs ha assignat a les empreses que
ara estan sota sospita contractes per
més de seixanta milions de pessetes, la
major part per conceptes relacionats
amb festes, revetles i saraus celebrats a
s' Arenal.

Les sospites venen d'enrere: el mes

d'octubre de 2001 Llucmajor de pin-
te en ample (PA) parlava de contracta-
cions per prop de 50 milions de pesse-
tes a les empreses vinculades a Aldao
Muirio. Cal recordar que Rabasco, a
mes de batle pedani arenaler, es regidor
de joventut i esports i que la comissió
de Cultura de l'Ajuntament no s'ha
reunit en cap ocasió al hang del present
consistori.

Per entendre el volum de l'operació
s'ha de recordar que, tant el 2000 com
el 2001, l'Ajuntament gastà un milió
d'euros (166 milions de pessetes) en



OPINIÓ

festes. L'increment de la partida de sa-
raus es justifia en principi, pels actes
de commemoració del setè centenari de
la carta de poblament de la Vila (2000).
Aquell any es muntà un important dis-
positiu publicitari i festiu posat sota el
control directe de Joan Jaume (PP), re-
gidor d'urbanisme, trià dreta de Gaspar
Oliver i responsable de l'organització
dels 700 anys. Pere) segons ha denun-
ciat l'oposició en reiterades ocasions la
partida de festes no va disminuir en el
2001 ni sembla que ho faci en el 2002.

D'altra banda, s'ha qüestionat en
diverses ocasions el preu del serveis
prestats per les empreses que ara s'in-
vestiguen. Un exemple: es pagaren
2.952.200 PTA a Retsar Music per una
"noche mallorquina" dia 10 de juliol a
s' Arenal (factura del 16 de juliol de
2001, decret d'alcaldia del mes de se-
tembre). Els grups que varen prendre
part a la revetla cobren habitualment
entre 50.000 i 150.000 PTA. En aquest
cas la festa s'adjudicà per concurs pú-
blic a través del BOIB.

També s'ha qüestionat en nombro-
ses ocasions l'ús de la publicitat insti-
tucional per part dels gestors de l'Ajun-
tament. Enumerem-ne alguns exem-
ples: Canal 4 ha cobrat 1.972.000 PTA
per un microespai d'actualitat esportiva
de l'Ajuntament (d'octubre 2001 a fe-
brer 2002). Simultàniament Rabasco
ha exercit de comentarista esportiu en
aquest mateix canal de televisió. Sabu-
da és la predilecció del batle de s'Are-
nal pels canals de promoció més insos-
pitats: l'espanyolisme cañí, el folklore,
Ia música, els esports o les obres de ca-
ritat. Una persona vinculada a Radio
Balear, Vicente Clavijo, ha cobrat prop
de tres mil ions de pessetes de l'Ajunta-

ment per diversos serveis radiofònics i
pel muntatge d'una caseta a la Feria de
Abril. ASI té a Radio Balear impor-
tants espais de propaganda.

Les partides per saraus que a s' Are-
nal resulten especialment cars són
constants en els darrers tres anys. Tam-
bé ho és el recurs a pagar petits serveis
i a fer contractacions verbals. Enterro
de la Sardina de s'Arenal (març 2000)
4 milions de PTA "el balle no pogué
explicar en què s'havien gastat" (PA
març de 2000). Pagaments d'entre
36.000 i 92.000 PTA en factures a di-
verses persones per collaboracions a
festes de Sant Cristòfol de 2001 ("su-
maven 608.536 PTA només les dels
decrets d'alcaldia de gener de 2001, i
no eren les úniques". PA febrer 2002).

En mitjans polítics i periodístics
s'ha preguntat amb insistència  d'on ob-
té ASI els fons per a unes campanyes
polítiques que superen, de molt, les
dels partits amb representació institu-
cional. Així ASI, que només té els dos
regidors de Llucmajor per tota presèn-
cia institucional, regala loteria als seus
afiliats (els altres partits la venen per
treure'n unes pessetes), està en perma-
nent campanya electoral amb tanques,
anuncis, falques, programes i publica-
cions, i no va abstenir-se de fer propa-
ganda ni tan sols a les eleccions gene-
rals de 2000 (a les que no se presenta-
va i, per tant, no podia recuperar la in-
versió per les vies ordinàries).

Segons la denúncia del PSOE de
Llucmajor que ha originat la investiga-
ció policial ara en curs, Rabasco hau-
ria creat una xarxa d'empreses que a
través seu, o d'una persona de la seva
confiança, es dedicarien a contractar
amb l'Ajuntament de Llucmajor. Se-
gons s'ha pogut llegir a la premsa, les
empreses referides no tenen altra acti-
vitat que la d'obtenir contractes de
I ' Ajuntament.

Aix() no obstant, el grup pretesa-
ment vinculat a Rabasco no seria l'únic
beneficiari de les contractacions de
l'Ajuntament: seguint els decrets d'Al-
caldia dels darrers tres anys hi ha un
seguit de noms que hi apareixen amb
insistència reiterada. Els més cridaners
són els de l'ex diputat socialista Emilio
Alonso Sarmiento, el de l'ex director
general i ex regidor de Calvià del PP
Eduardo Vellibre i l'empresa  d'amb-
dós: Arabesco SL. Les sumes de les

contractacions obtingudes per aquesta
empresa o pels seus responsables asso-
leixen xifres milionàries. Així a la re-
vista del passat mes de maig  informà-
vem que per diferents estudis de viabi-
litat duits a terme per l'ex director ge-
neral del PP Eduardo Vellibre s'han
pagat 4 milions de PTA (24.052 euros).
És la punta d'un iceberg constituït per
un tàndem empresarial (Vellibre-Alon-
so-Arabesco) que destaca per la seva
versatilitat: tant li és contractar gegan-
ters, recollir dades per a processos ur-
banístics, fer estudis de viabilitat o or-
ganitzar saraus i trobades esportives.
El que sigui, però cobrant.

ELS GRANS
COBRADORS.
QUI SÓN? QUE

GUANYEN?
Arabesco 2000 SL

President: Emilio Alonso Sarmien-
to

Conseller: Eduardo Vellibre
- 1.990.000 PTA per col.laboració

700 anys (Pinte en Ample març 2001).
- 1.995.000 PTA gestió administra-

tiva de la quota de la urbanització de sa
Torre (PA marc 2001).

- 1.990.000 PTA per recollida de
dades a les urbanitzacions de Cala Pi,
Vallgornera i es Pas (juliol 2001).

- 464.000 per uns projectes a sa To-
rre (juliol 2001).

- 1.872.000 per una diada d'aerò-
bic (novembre 2001).

- 400.000 per asistència técnica a
Ia Fundació del Convent (novembre
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2001).
- 1.040.726 per la Diada d'esports

alternatius del Llucmajove (gener
2002).

- 232.000 per a l'organització d'un
torneig de futbol (gener 2002).

- 145.000 pel llibre de clavani de
Son Marrano, trobat a un antiquari (ge-
ner 2002).

- 99.720 per participació d'Ignacio
Rodríguez en el campus de bàsquet
(gener 2002).

- 488.000 per "assistència técnica"
a la constitució de la Fundació del
Convent (gener 2002).

- 400.000 per l'elaboració del cens
dels afectats pel temporal de novem-
bre (febrer 2002).

- 236.060 per una actuació de ge-
ganters per les fires (febrer 2002).

- 345.680 per "Estage Barça Bàs-
quet.

- 3.545'97 euros pel Pla de Protec-
ció civil (decret de febrer 2002; PA
març 2002).

- 1.442'43 euros per "estudio y to-
ma de datos" a Cala Pi, Vallgornera i
es Pas (decret d'abril 2002; PA de
març).

- 2.404 euros per la prestació de
serveis pel temporal de novembre.

- 1586 euros pels portadors de ge-
gants de 26 de gener.

- 3.545 euros per la segona certifi-
cació del Pla de protecció civil.

- 2.404 euros per una segona con-
tractació de servei de tramitació per a
les ajudes del temporal.

Emilio Alonso Sarmiento
- 1.950.000 PTA per un estudi de

viabilitat del centre Son Noguera (fe-
brer 2001)

- 1.757.755 PTA per un estudi de
viabilitat i assistència técnica de les ca-
ses de Son Noguera (juliol 2001)

Eduardo Vellibre
1.900.000 per un estudi de viabilitat

del claustre del Convent (febrer 2001)

L'entremat Rabasco-Aldao

Les empreses Retsar music SL i
Tenedi ambient SL, que segons sem-
bla es dediquen exclusivament a con-
tractar amb 1 ' Ajuntament, varen ser
constituïdes com a societats uniperso-
nals per Maria del Amor Aldao Mui-
fio. Dia 18 de gener del 2000 aquesta
persona constituí la societat Majo Sport

SL i dia 22 de febrer del mateix any
dona poder com a administrador únic
Joaquin Rabasco Ferreira.

Les empreses i les factures
de la presumpta trama.

1. Majo Sport. SL C/ de Bartomeu
Pou, 29, 2n. la. Domicili de constitució
al c/. Nuredduna, 12 ir E (la seu d'AS!
a Palma). Administradora única, M.
Del Amor Aldao Muiño. Apoderat a 6
de març de 2000: Joaquín Rabasco Fe-
rreira.

2. Retsar Music. Domicili de cons-
titució: c/. De Son Ferragut, 21. Admi-
nistradora única: Maria del Amor Al-
dao Muiño.

- 15.363.794 PTA per diverses ac-
tuacions durant les festes de s' Arenal.

- 295.800 PTA pel so, transport,
personal i seguretat per a un triangular
en el camp d'esports. (PA gener 2002).

- 2.668.000 pel concert d'Abigail a
s'Arenal dia 12 de juliol. (PA gener
2002).

- 1.392.000 per la "noche joven"
del mateix dia a s'Arenal (PA gener
2002).

- 2.668.000 pel concert de Los Cu-
cas del mateix dia a s'Arenal (PA ge-
ner 2002).

- 2.679.600 pel concert de José
Mercé a s'Arenal (PA gener 2002).

- 2.247.500 pel muntatge, so, deco-
ració, transport en avió i estancia en
hotel. (PA gener 2002).

- 2.247.500 pel so, muntatge, moni-
toratge, estancia en hotel per 16 perso-
nes (PA gener 2002).

- 2.262.000 pel transport en avió i

estancia en hotel pel concert de José
Mercé (PA gener 2002).

- 696.000 pel personal de seguretat
(30 persones) pel concert de José Mer-
cé. (PA gener 2002).

- 2.871.000 per "Gran verbena" a
Llucmajor i Cala Blava (PA gener
2002).

- 1.131.00 per "noche española y
flamenca", dia 13 de juliol a s'Arenal
—hi actuaren José Mercé i el ballet de
José de la Vega- (PA gener 2002).

- 5.986.700 pel concert de José
Mercé a s'Arenal (decret d'alcaldia de
gener de 2002 PA febrer de 2002; Ret-
sarja havia cobrat 5.637.600 PTA per
diversos conceptes del mateix concert)

- 765.468 PTA per la festa de Car-
naval de dia 9 de febrer de 2002 (decret
de març, PA d' abril)

- 1.772.594 PTA per l'enterrament
de la sardina de s' Arena! de 2002.

(En aquest mateix enterrament de
Ia sardina s'enterraren vint-i-tres pre-
mis especials d'entre 29 i 146 euros).

3. Tenedi ambient. SL Passeig
Mallorca, 28, 1r esquerra. Palma. Do-



OPINIO

micili de constitució al carrer de Lluís
Martí 23, 2n 2 de Palma. Administra-
dora única: Maria del Amor Aldao

- 870.000 pel muntatge i actuació
de Salta 41 a s'Arenal (gener 2002).

- 817.997 per la diada automobilís-
tica 2001 (gener 2002).

- 380.464 pel primer campionat de

futbol sala de les APA (gener 2002).
- 1.712.740 per l'actuació de Los

Bohemios i Horns Kamoi (gener
2002).

- 1.136.800 per l'actuació d'UNS i
Canyamel. (gener 2002)

- 1.621.680 per les actuacions de
Brunos i Son Cubano (gener 2002).

- 1.147.240 pel muntatge de so,
llums, personal i transport de grups
(gener 2002).

- 1.914.00 pel muntatge, so, moni-
toratge, tècnic, Hums i transport d'ins-
trumental (gener 2002).

- 1.998.680 per 24 hores de futbol
platja a s'Arenal (gener 2002)

- 3.317.600 pel muntatge i actuació
del ballet de José de la Vega ( Retsar
ja havia cobrat 1.131.000 per conceptes
relacionats amb aquesta actuació) (ge-
ner 2002).

- 986.000 PTA pel final de les fes-
tes populars de Sant Cristòfol (gener
2002).

- 145.000 PTA pel primer trofeu de
gimnàstica rítmica entre municipis (ge-
ner 2002).

- 1.141.001 per trofeus, plaques,

etc, de les festes populars de Sant
Cristòfol (gener 2002).

- 1.995.200 PTA per festes de cap
d'any de s'Arenal (decret de gener
2002, PA febrer 2002).

QUI SÓN?
- Maria del Amor Aldao Munio.

Sòcia i administradora única de les em-
preses Tenedi i Retsar Music, ho és
també de Majo Sport, de la qual no-
me nà  apoderat Joaquin Rabasco Fe-
rreira.

- Vicente Clavijo. Radiofonista,
treballa a Radio Balear. Habitual
collaborador de l'Ajuntament:
800.400 PTA per dues hores de ràdio
en directe dedicades a ses Fires (PA
Desembre 2001); 174.000 PTA per
promoció de les festes de Sant Cristò-
fol (novembre 2001); 1.999.999 pel
muntatge d'una caseta a la Feria de
Abril de Palma (maig 2001); 1.999.975
per uns programes de ràdio durant les
fires de 2000 (maig 2001).

GERMANDAT DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA

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"

Vendrem a Llucmajor els dies:

Dimarts 16, Dimecres 17 i el Diious 18 de JULIOL

de 17'30 a 21'00 h. al CENTRE SANITARI.

LARMANOA7 Or
DOMAN TS Of SANG

CM MALLORCA
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120 persones es concentraren en un sopar per celebrar que havien guanyat la Sentència del

Tribunal Superior que anul.la la Concessió de l'ampliació de/port esportiu de S'estanyol

OPINIO
HO HEM ACONSEGUIT !!!

El passat 24 de maig, l'Associació
de Veins "Son Reynés" de S'Estanyol i
l'Associació d'Usuaris de Es Mollet, ce-
lebràrem mitjançant un sopar al Restau-
rant N'Hereveta, a Porreres, que havien
guanyat la Sentència del Tribunal Su-
perior que anul.la la Concessió de l'am-
pliació del Port Esportiu de S'Estanyol.

Les mateixes associacions organit-
zaran, segurament aquest mes de juny,
si pot serei dia de St. Pere (ja en veureu
cartells en alguns bars) una altra cele-
bració, al carrer, a S'Estanyol, oberta a
tothom i a la qual esperam assistência
massiva. Al sopar que ara ens ocupa hi
assistiren 120 persones, 25 de les quals
eren convidades. La resta va pagar el
sopar, per la qual cosa l'assistència és
especialment òptima i indicativa del
grau de content que hi ha a S'Estanyol i
també a Llucmajor perquè no es pugui
fer l'ampliació del port.

El sopar serví per celebrar l'esdeve-
niment esmentat i per agrair les dues as-
sociacions la col.laboració que diferents
entitats, partits polftics i persones deter-
minades han donat a la lluita contra
aquesta ampliació, fent les dues asso-
ciacions un homenatge a Antoni Ma-
rroig, l'advocat que ha aconseguit
aquest resultat jurídic.

Quan els comensals acabaven de so-
par, en Pep Buades, president de l'As-
sociació de Veins "Son Reynés" efec-
tuà a través d'un micròfon un repàs al
que havien estat aquests anys de lluita i
procedí a donar la paraula a diferents
persones, que foren:

Margalida Rosselló, actual Conse-
llera de Medi Ambient. Na Margalida
s'havia disculpat per no poder assistir
al sopar, ja que havia d'atendre l'arriba-
da dels Ministres de Medi Ambient Eu-
ropeus a la Cimera. Li agraïm molt que,
segons va expressar, s'escapés tot d'una
que va poder, per tal de poder celebrar
Ia sentència amb nosaltres. Se'n va re-
cordar de quan havia obert el Mollet i el
coret Ii va dir que volia estar amb ague-
lla gent que tant hem lluitat per preser-
var el medi s'estanyoler.

Onofre Rullan, Director General de
Litoral, que també expressà el seu con-
tent i recordà que la Conselleria i, per
tant, el Govern de les s'havia reti-
rat del Contenciós, deixant que la Justí-

cia fes el seu camí sense tenir el govern
oficialment a cap de les parts, si bé la
Moratòria de Ports Esportius que havia
sortit dies abans de la sentència indicava
clarament quina línia vol mantenir l'ac-
tual Govern respecte a aquest tipus
d' instal.lacions.

Així mateix assistí Antoni Sancho,
Director General de Benestar Social,
que no prengué la paraula, pet-6 que as-
sistí en representació de la seva Conse-
lleria, que ha hagut d'intervenir en algu-
nes ocasions, degut a la desobediència
al Comitè Balear de Disciplina esportiva
per part del Club Nàutic.

Aquestes tres persones vingueren en
representació dels seus respectius cà-
rrecs al govern.

A continuació parlaren:
Mateu Morro, actual Conseller

d'Agricultura i Pesca, però que no parlà
com a tal, sinó com a Secretari General
del PSM, és a dir, en nom de tot el par-
tit, tant si governa com si no.

Miguel Rosselló, del Gabinet de la
Conselleria de Benestar Social, que
parlà en nom de la coalició EU-ELS
VERDS.

Cosme Bonet, del Conseil Insular,
que parlà en nom del PSOE.

Tomàs Cantallops, que va llegir una
carta personal de Maria Antònia Munar,
per part d'UM.

Assistiren representants dels partits
a l'oposició a Llucmajor: Joana LLtifsa
Mascaró (PSM), Joan Maestre (PSOE),
Miguel Mascaró (EU-VERDS, encara
que no tenguin regidor a LLucmajor),

Tomàs Cantallops (UM). Així mateix hi
havia al sopar diferents membres dels
diferents partits que havien vingut al so-
par a partir de la seva pròpia empatia.

Digué unes paraules en Toni Llom-
part, ex-regidor del PSM a Llucmajor,
que va suar molta tinta els primers anys
d'aquest procés.

Després agafà la paraula en Jaume
Servera, Catedràtic de Geografia del
Departament de Ciències de la Terra de
la UIB, el qual ens va ajudar desinteres-
sadament a les darreres fases de conclu-
sions del Recurs. Maria Antònia Carbo-
nero i Lourdes Picó, Biòloga i Química,
ja havien emesos dictàmens demostrant
que no existia un Estudi d'Impacte Am-
biental ni de Dinàmica del Litoral pel
projecte que es pretenia construir, pea:,
Jaume Servera iiiustrà als nostres ad-
vocats sobre possibles preguntes i re-
preguntes quant a les corrents i reper-
cussions a la costa i medis naturals d'un
i altre projecte.

Assistiren també na Coloma Julià i
na Catalina Font, representant aquesta
Revista. Na Catalina Font parlà, renyà
un poc a un assistent que havia fet un es-
crit sense donar el nom i donà l'enhora-
bona als assistents. Nosaltres, per la nos-
tra part, sempre estarem agraïts al posi-
cionament gens dubitatiu de la revista
de Pinte en Ample en sí mateixa i a res-
pai que sempre ens ha brindat.

Disculparen la seva no assistència
representants del GOB com Toni Mu-
ñoz, actual President, Miguel Angel
March, que va fer molta feina amb no-
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saltres i Toni Font, Biòleg, que ens
ajudà al principi de tot. No pogueren ve-
nir perquè havien de ser a les activitats
de Contra-Cimera. Per suposat, no no-
més varen ser disculpats, sine, que la
majoria dels assistents pensaven assistir
l'endemà, el dia 25 de maig, a la mani-
festació contra la cimera i el pla hi-
drològic del Sr. Matas.

En Xisco Borràs, de l'Associació
d'Usuaris de Es Mollet, formulà agraï-
ments especialíssims a Leon Von On-
darza, advocat dels Usuaris de Es Mo-
llet, al qual se li va fer un obsequi espe-
cial. En Leon recordà moments en què
Ia Sala pareixia jugar a ping-pong amb
els dos recursos de les dues associa-

cions. Quan un dels dos recursos era
amenaçat de poder no ser admès, l'altre
aconseguia la suspensió cautelar.

Després de més agraïments a Mar-
galida Muntaner, advocada associada a
Toni Marroig, que ha fet molta feina,
especialment en defensa dels socis del
Club membres de la nostra associació,
que han estat injustament expulsats, tal
com ja han dit els Tribunals, i Pep Ca-
rrillo (també associai de Toni Marroig)
que ha fet feina en el Recurs Conten-
ciós.

Finalment, Antoni Marroig rebé un
sentit homenatge i li fou entregada una
placa de les associacions guanyadores
de la sentència que ell ha aconseguit.
Va ser precisament per poder donar ho-
menatge a Antoni que férem un sopar
amb coberts. En Toni Marroig va inter-
posar el Recurs Contenciós-Administra-
tiu l'any 1995 i ha fet feina ininterrom-
pudament, per tant, durant set anys. Fei-
na que vol dir hores i hores de despatx,
estudiant recursos, contrarecursos, pre-
cedents, cercant assessorament específic
i incorporant-lo a la seva tasca, anades i
vingudes a i des de la Sala. Havíem pac-
tat uns honoraris si aconseguia paralit-
zar l'ampliació, això ho va aconseguir ja
fa més de sis anys, la resta de feina l' ha
feta per prúrit professional fins aconse-
guir la victòria definitiva. Serveixin
també aquestes línies com a Homenatge
públic a l'amic Antoni Marroig.

Entre intervenció i intervenció, en
Pep Buades, al qual l'associació de
Veins Ii donà també una placa, que ell

trobà immerescuda, anà recordant mo-
ments de tot el procés des de l'any 1994,
a partir dels recordatoris que ii feien els
"pajarracos".

A les fires de Llucmajor de 1994,
quan el Batle Gaspar Oliver va prohibir
l'estand de la revista de Pinte en Ample
amb el videu sobre l'ampliació de S'Es-
tanyol i la corona mortuòria, nosaltres
protestàvem a la Policia Local i un regi-
dor del PP ens va dir que érem tots uns
"pajarracos". Mai n hem sabut què va
voler dir amb tan estrambòtic batiatge,
però des de Ilavors el nostre nom de
guerra ha estat el de "pajarracos"

Férem el desembre de 1994 un con-
cert al qual vingueren a tocar i cantar
gratuïtament Fora des Sembrat, Gual
Permanent, Tots Sants, Daniel i la Quar-
tet de Banyo Band, Sis som, Música
Nostra, la Pa amb Oli Blues Band i al-
tres. Mallorca So posà so de castenyetes
per una rialla de preu. Molts voluntaris
del GOB aferraren cartells a dojo. A to-
ta aquesta gent els ho agrairem eterna-
ment.

Vàrem haver de demanar permís per
tenir una parada a les Fires de Llucma-
jor per mirar la sang als transeünts, per
Ia prohibició explícita del batte del PP
de vendre camisetes contra l'ampliació,
camisetes que desplegàrem amb pan-
cartes quan la comitiva de les Autori-
tats, presidida per Gabriel Cafiellas
passà per davant.

Els usuaris d'Es Mollet que resisti-
ren tenien una multa de 10 milions de
pessetes damunt el cap, a partir de la
prepotència del PP, que tancà el Mollet
sense fonament.

Vàrem fer una carrossa a la Rua del
96, fent una plorada massiva davant
I ' Ajuntament...

i així recordàrem molts moments,
com les rodes de premsa al GOB, al
despatx de Toni Marroig, del procés de
resistencia civil de les dues associacions
de "pajarracos", simultani al procés ju-
ridic que han desembocat en aquesta
Sentencia que celebràrem.

Gràcies també a vosaltres, lectors,
que heu seguit durant vuit anys els nos-
tres (i vostres) avatars.

SIGNEN:
ASSOCIACIÓ DE VEINS "SON
REYNÉS", DE S'ESTANYOL I ASSO-
CIACIÓ D'USUARIS D ES MOLLET
DE S'ESTANYOL.
(dni responsable 78200169-P —Pep [Wades)
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La policia investiga i els
tribunals sentencien

Maties Gardas
Tenim mala peça al teler. Si la policia estatal ha d'entrar

a la Casa de la Vila per investigar la relació entre certes des-
peses municipals i els ingressos particulars d'un tinent de ba-
tle, és que les coses van mal dades. Els tribunals volen acia-
rir aquesta relació i així ho conten els diaris: "Un juez inves-
tiga a Rabasco por cohecho, prevaricación y financiación
irregular. Policías de la UDYCO se han personado en el
Ajuntament de Llucmajor con una orden judicial y han reco-
gido documentación del caso" (UH, 21-05-2002).

La notícia ocupa tota la plana 26, amb foto del tinent ba-
tie cap al qual van dirigides les investigacions i que surt re-
tratat davant una taula d'un despatx de pretensions ministe-
rials. El peu de foto diu: "El politico ha sido denunciado an-
te un juzgado de Palma por miembros de la oposición en
Llucmajor. Tras la recepción de la denuncia, el juez ordenó
a la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía que investiga-
ra el asunto y decretó el secreto de sumario, secreto que fue

levantado ayer por la autoridad judicial".
Els instigadors de la denúncia varen ser membres del

grup socialista: "Responsables del PSOE en el Ajuntament
de Llucmajor formularon una denuncia contra Joaquin Ra-
basco hace unos cuatro meses". Si bé és cert que tota l'opo-
sició (PSOE, PSM i UM) en els plens havien criticat les des-
peses municipals en festes i determinats contractes. D'aques-
tes despeses, se n'ha fet ressò la Penya del falcó d'aquesta re-
vista en més de dues i tres ocasions.

La reacció de l'implicat s'ha mogut dins els cànons habi-
tuals: "Un grupo de impresentables quiere sembrar la duda
sobre quien puede ganarles las elecciones", diu a UH. Tam-
bé declara que no sap res d'aquests contractes ni de les em-
preses ni de les denúncies. Això sí, l'acusat es defensa ata-
cant: "Hay un afán del PSOE por hundir a Joaquin Rabasco".

El batle, posteriorment, ha posat la má al foc pel seu so-
ci politic i la legalitat deis contractes. Per adobar el panora-
ma, l'Audiència ha desestimat el recurs del mateix Rabasco
contra una sentència que el condemnava per agressions a
una persona. Davant els fets, sobren les paraules.

Cursos de

ALEMAN INGLES
ESPAÑOL (Para extranjeros)

REPASO DE INGLÉS
Primaria ESO - Bachiller

LLUCMAJOR Idiomes Europa Tel. 971 66 44 37 616 403 800
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Un mallorquí a l'Argentina
El meu nom és Bernat Vidal, vaig néixer a Sant Jordi

l'any 1935. Quan tenia setze anys, juntament amb els meus
pares ¡tres germans menors quejo, emigràrem cap a la il.lu-
sió d'un futur pròsper que, en aquest cas, era l'Argentina.
Deixava enrere el penós record de la Guerra Civil i una de
mundial. D'aquella immigració mallorquina, n'hi hagué molts
que optaren per un treball assalariat (que pels voltants del
1952 permetia viure i era l'alternativa més segura), altres fo-
ren comerciants o tiraren endavant les seves pròpies empre-
ses, mentre que uns quants, com fou el meu cas, triàrem una
professió.

Aquesta era l'Argentina d'aquells anys, un país amb les
portes obertes i generosos gests on mai no vàrem ser discri-
minats, ens sabien treballadors i lluitadors, i ens donaren crè-
dit. 1, no sense esforç i molta feina, anàrem consolidant una
posició. Jo crec que no m'equivoc en pensar que tots hem
plorat per la nostra illa, d'amagat, per no preocupar ningú.

Però passàrem a complir totes les nostres obligacions com a
ciutadans argentins, gaudint-ne també dels drets (en el meu
cas particular vaig aprendre la professió de perruquer), i
aportant durant molts d'anys per poder tenir una jubilació
digna. Durant molt de temps vaig haver de fer feina de valent
perquè a la meva família no li mancàs res, ni educació ni ali-
ments ni vida social.

Avui ja no hi ha bons sous, les jubilacions kin minses,
sense protecció de salut, i els que havíem aconseguit, a força
de suor, fer el nostre petit raconet, ens veim ara obligats a
continuar treballant fins que la salut no ho impedeixi. Perquè
m'han robat la jubilació! Quan fa un any i mig em vaig jubi-
lar cobrava 680 dòlars; avui dia, amb un Mar desvaloritzat
a tres pesos i el meu capital a la meitat del seu valor, d'una
classe mitjana pas a ser pobre. I no és que m'espanti la po-
bressa, pea) és trist veure que el futur que havia previst per
als meus fills i néts, de sobte, s'ha esvaït.

Dos dels meus fills ja han emigrat, aquesta vegada al re-
vés. Ara tots dos viuen a Mallorca, on comencen a habituar-
se a un món que els resulta nou. Tan sols em resten, en
aquesta estimada i dolguda Argentina, el meu fill gran i la
meva dona. Pei-6 don gràcies per com la terra que em va
veure nèixer ha rebut els meus fills i pens que els mallorquins
han de sentir-se orgullosos per tot quant han fet d'ençà dels
anys de postguerra.

Per la classe dirigent argentina no sent més que re-
pugnància, ens han deixat en la misèria i han disgregat les fa-
mílies negant-nos l'esperança. Polítics, gremialistes, empre-
saris, jutges, tots ells addictes al poder, han acumulat fortunes
a costa d'un poble amansit al qual ja fa anys que enganyen.
La mortalitat infantil arriba a més de 30 nins al dia per falta
de menjar. Aquí, els pobres ajuden els pobres. Però aquest
poble, que compta amb gent feinera i de bé que estim pro-
fundament i don gràcies per la seva generosa hospitalitat, no
aconsegueix sortir endavant. Els dirigents s'han fet un tras-
plantament de cor i en el seu Hoc hi han posat una caixa for-
ta. Gràcies a ells, avui veig davant meu una vellesa més de-
semparada que aquella arribada als setze anys.

Vu ll agrair al poble mallorquí la rebuda que ha dispensat
als nostres fills, donant-los respecte i feina, i també al Govern
de les Illes Balears per l'ajuda generosa que envia a molts
nascuts o descendents de mallorquins que aquí estam patint.
Tot plegat, em fa sentir orgullós d'haver nascut en aquesta te-
rra.

El perquè d'aquesta carta és la voluntat de recordar que la
gran majoria dels que som aquí hem estat treballadors hon-
rats i crec que també uns bons representants de la nostra illa.

Bernat Vidal i Cantallops

Se necessita
una pluja de milions

Jo és publica la pobra situació econòmica en què es troba
el Club de s'Estanyol per fer front a les urgents obres a rea-
litzar a l'escollera o dic principal a més d'acabar-lo, cons-
truint-hi el passeig al damunt.

Passeig que s'havia de construir el 1984 i que encara està

artes



per veure, tot i els MILIONS que han passat per les mans de
Ginard des de l'any esmentat.

També s'insisteix i es comenta que si Ginard, en lloc de
canviar els lavabos i vàters del sanitari del local social, quan
en aquell any es va anomenar President, per altres materials
del seu Establiment i que, naturalment, VA COBRAR, ha-
gués destinat els doblers iniciant la reparació de l'escollera,
avui no en parlaríem, ja que amb unes senzilles reparacions
cada any estaria en perfecte estat i no se necessitarien els
MILS D'EUROS que tal obra exigeix, apart d'haver de cons-
truir el passeig que es va exigir en concedir-se la CONCES-
SIÓ i d'altra banda es tracta d'un passeig de gaudi de tots els
Ports.

Si a més de les dues obres referides, citam el drenat del
Port, arranjament de pantalans... pressupostats en 40 MI-
LIONS que units als 5 MILIONS que varen ser pressupostats
per a l'exercici actual del present any, segons publica Última
Hora el dia 21 del passat mes d'abril, arribarem a la conclu-

que els propietaris dels actuals llocs d'amarrada hauran
de PAGAR o hauran d'HIPOTECAR el Port.

Ara bé, si recordam que:
Només falten devers 15 anys per tal que s'acompleixi la

data final de la CONCESSIÓ.
Quan això passi, el Club passarà a la Direcció general del

Litoral i Territori.
Segons el GOB l'actual Port és protegit per la Comunitat

Europea.
El Director general, públicament ha manifestat que un

cop finalitzat el termini de la CONCESSIÓ, el Port passarà a
propietat de la Conselleria que, pel sistema del "millor pos-
tor", adjudicarà l'explotació dels ilocs d'amarrada.

I, per acabar, segons el DOT i altres disposicions, el GO-
VERN pot ordenar i els Ajuntaments tenen preferència, a 1'-
hora d'explotar els Hoes d'amarrada dels Ports.

Davant de totes aquestes dificultats, proclamam que no
cal ni la DERRAMA ni la HIPOTECA, ja que amb el temps
que falta per la finalització de la CONCESSIÓ no importa
afavorir els organismes oficials ni l'Ajuntament de Llucma-
jor.

I és que hi ha més MILIONS a pagar si la sentència dic-
tada a favor de l'Associació de son Reynés és confirmada pel
Tribunal Suprem:

70 MILIONS a FERROVIAL, en concepte d'indemnit-
zació en no construir-se l'ampliació.

4 MILIONS pel mateix motiu als germans Pascual.
I totes les despeses d'advocats i procuradors de Madrid i

Palma.

A més de tants milions, és de justicia recordar la IN-
DEMNITZACIÓ que tenen dret a exigir a Ginard i a la Jun-
ta, els honrats socis que per la seva exclusiva decisió varen
ser expulsats, privant-los el dret de visitar les seves embar-
cacions així com el local durant tants d'anys.

I ja ho diu el veil refrany: "Quina llàstima em feis els cul-
pables, quina pena, tant com costa arribar on sou, vergonya
us ha de fer pels fets comesos" (des que formau la Junta di-
rectiva d'un honrat Club).

Felicitam l'Associació de Veïnats de Son Reynés així
com a la del Varader per l'èxit aconseguit en defensa del llo-
garet de s'Estanyol.

Ah! Se'ns oblidava dir que per Sant Pere, se celebrarà la
festa en el Club per a consol dels PERDEDORS, ja que la
manca de MILIONS no impedirà el desenborsament d'UNS
EUROS amb orquestres els dies 28 i 29 d'aquest mes de
juny.

Creim que ha arribat l'hora de cercar un nou President i
Directiva que ens eviti tantes despeses com es presenten.

Salutacions cordials, amics lectors.

Gómez
V. Sampol

Per què no, Llucmajor? 

Fa molts d'anys que com a ilucmajorers que som ens fem
i ens fan les mateixes preguntes: per què l'equip de Llucma-
jor no duu el nom del poble? Per què es diu Espanya i no
Llucmajor? Que se pensen ser més que els altres que se po-
sen Espanya i no Llucmajor? I la veritat encara no hi hem
trobat resposta, hem sentit comentaris més o menys creïbles,
però així i tot és una falta de respecte molt gran, per part de
tot el conjunt esportiu de Llucmajor, cap al poble i cap a tots
els Ilucmajorers.

Llucmajor aporta, les instal.lacions, els diners, jugadors,
el servei de neteja i manteniment i moltes més coses, i tot
aim) que no és poc, (sobretot recordem els costos de la ges-
pa artificial, i les construccions de les noves instal.lacions),
de quina manera s'agraeix? dones no es posa el nom del po-
ble als equips.

A nosaltres igual que a molta gent ens fa pena (per no dir
oi), veure que els diferents equips del poble no duguin el
seu nom per tot arreu, i sempre s'hagi de puntualitzar amb
l'Espanya de Llucmajor, amb lo bo que seria posar el nom del
poble directament i llestos.

No ho entenem, però bé des de fa molt de temps encara
que ens fa mal, hem de dir que ens satisfà veure perdre l'Es-
panya un pic i un altre, a casa i a fora, i molt més ens agrada
veure com baixa de categoria, per el simple fet que no veim
l'Espanya com l'equip del nostre poble, perquè el nostre po-
ble es diu Llucmajor, si un dia l'Espanya passes a dir-se el
Llucmajor, tot canviaria, i seríem uns incondicionals dels
equips.

Quan un equip va malament o baixa de categoria quasi
sempre es canvia l'entrenador o els jugadors, l'equip de Lluc-
major, el que ha de canviar primer de tot és el nom i posar el
nom del poble i llavors ja xerrarem d'entrenadors, jugadors,
i tota la resta.

Si algú sap per què no es diu Llucmajor, qui va posar el
nom, qui o que impedeix el canvi, o simplement vulgui ex-
pressar la seva opinió que faci arribar un e-mail al correu

pqnollucmajor@yahoo.es i estarem molt agraïts.
Adéu i enhorabona pel descens!!!

Seguidors del C.D. Llucmajor

Una història feresta 

S'altre dia de pagès vaig trobar en Helmut, un bon cone-
gut meu. -Això esdevé cada vegada pitjor. Me'n vaig de Ma-
llorca. No hi tornaré pus mai- em digué enrabiat, mentre jo
mirava la cara, tota nafrada. -Posa't tranquil. Ara conta'm   



gué t'ha passat.
- Tot començà a la sortida d'un restaurant on havíem anat

a celebrar l'aniversari d'un amic, a s'Arenal. Devers les 12
vaig sortir i vaig pujar al meu cotxo. Gir a la dreta, gir a l'es-
querra quan de sobte un cotxo s'atura just davant i en deva-
lien dos homes. Un treu un ganivet i me'l posa al coll: -Tu,
darme dinero, todo dinero, o yo matarte. S'altre entra per
l'altra porta i amb els punys, que semblaven maces de ferro,
m'entaferra punyades, una darrera l'altra i cada vegada s'en-
cenia un I lumet al meu cervell. Em treu la cartera, les targe-
tes de crédit, el rellotge, m'arrabassa l'anell i pensant que en-
cara era poc el que se'n duia no s'aturava de pegar-me cops de
puny. Em deixaren fet un Llàtzer.

- Vatua &Il, s'ase, dic jo. -Així vaig romandre no sé quin
temps tot entobiat, gairebé estormiat. Sense força, arrose-
gant-me, vaig sortir del cotxe per anar a ca una amiga nostra
que vivia per allà. Després, mentre estava assegut en terra,
recolzat a una paret, s'atura un cotxe de la policia i sent com
un d'ells diu:

- "Otro borracho. Vete al hotel y duerme la mona. Qué as-
co de gente nos viene!" I amb un alè varen partir. Ho faré
curt.

- Arrib a ca l'amiga i ella tot d'una comana un taxi per
dur-me a Ciutat. El taxista no vol que jo pugi de por que li
embruti el taxi. Demana 10.000 pessetes en hoc de les 2.000
que pot costar la carrera. En arribar la meva dona li devalla
les 10.000 pessetes i anam a una clínica prop de ca nostra.
Ens demanen si som socis de la iguala. No, id6 haurem de
pagar directament: són 30.000 pessetes per la primera cura i
una nit d'observació. Ens han robat tots els doblers i les tar-

getes de crédit. La infermera ens dóna un bon conseil: demà
vagin a la Rambla i allà ii diran gué han de fer.

Són les dues de la matinada. Tornam a casa i pas la nit
amb compreses d'aigua freda, bullidures i una capsa de "ge-
locatil". De bon matí anam a prefectura de policia per de-
nunciar els fets. Esperam una bona estona fins que ens toca.
Cal presentar un certificat del metge abans d'admetre la de-
nuncia, ens diuen. Taxi per amunt a un metge alemany que
m'adesa la fesomia, em posa una injecció i em fa un certifi-
cat: 15.000 pessetes. Com que som prop d'una comissaria hi
anam. Arribam a mala hora. De 13 a 16 h és tancat per al pú-
blic. Sein hores de descans. Taxi per avall a la comissaria de
la P.N.

El policia que ens atén és amable, tot s'ha de dir. Li de-
man quan li sembla que podem saber coses. Tan pot ser prest
com mai. Sein vostès residents? La meva dona i jo ja havíem
fet un pensament. Sí, però no per molt de temps.

Millor és que avisin un misser perquè els faci saber si hi
ha res de nou. Encara més despeses? -em demana ella plo-
rinyant. -Res, ho deixarem anar, id6 - li contest. Han passat
dos dies i no hem pensat gens en el cotxe. Quan l'anam a cer-
car, la grua se l'ha enduit. Hem d'anar a son Reus i apoquinar
una grapada de bitilets grossos. Aquesta sí que m'és bona, dic
jo!

Aix?) m'ho contà en Helmut, i així vos ho cont. De Ilavors
ençà no l'he tornat a veure. Tal vegada ha tornat al seu país.
Si no e vero e ben trobato.

M. Sastre

77 la C aixa
Plaça d'Espanya, 45-46
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Opinions de tota mena
Un que escoltava.-

- Quines novetats hi ha en el poble?
- Jo en conec ben poques.
- Aix() no sé si ho he de prendre com un 136 o com un mal

pel nostre municipi.
- Crec que es pot agafar per les dues bandes, perquè en tot

sempre hi ha un caire bo i un altre de dolent.
- Idò, en les coses bones és que, a diferència d'altres po-

bles, a Llucmajor no tenim problemes d'inseguretat ciutada-
na, i encara podem passejar per Llucmajor amb tranquil.litat.

- Relativa, perquè a s'Arenal, ja és una altra cosa.
- Pere) així i tot diuen que a s'Arenal de Llucmajor no hi

ha tants de delinquents.
- Vaja...!
- Entre les coses bones, crec que en podem anomenar

moltes, s'acaben de fer unes piscines molt modernes al Camp
Municipal d'Esports, moltes festes per a la gent de la Terce-
ra Edat, una mostra de Teatre i diuen també que aviat s'inau-
gurarà el Casal per als Joves.

- No ho sé, perquè d'aixe) ja fa molt temps que en parlen

i no fan res.
- Per() ja veuràs que aviat serà una realitat, segons m'han

dit.
- Jo trob que l'Ajuntament s'està passant amb les despeses

de festes i saraus, diuen que unes milionades, que es podrien
estalviar en coses més importants.

- Que és l'oposició, que ho diu?
- No, n'hi ha molts que no són politics i troben això ma-

teix.
- Com s'haurien de gastar els euros?
- Per exemple, adobant els carrers, sobretot les voravies.
- Jo veig que hi ha una brigada de l'Ajuntament que fa fei-

na en aquest sentit. El que passa és que no és tan espectacu-
lar com les festes.

- A més no s'ha d'oblidar que s'acosten les eleccions i el
poble ha d'estar content, i s'aconsegueix (diuen) amb festes i
saraus.

- Pere) tot té un limit. Cada festa "flamenca" que es fa a
s'Arenal val més d'una milionada.

- Saps què passa? Que, segons diuen, per llevar-se mals-
decaps es contracta una empresa organitzadora de totes les
festes, i s'ha de pagar.

- I d'aixõ no se'n podria encarregar la regidora de Cultu-
ra?

- Aquesta crec que fa tot el que pot, però no sé si les ur-
banitzacions s'escapen a la seva tasca... Sobretot les festes
"flamenques" de s'Arenal...
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CULTURA
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

(V PART)
D'UN RELATIU EXIT
INICIAL AL FRACÀS

Si la década 1920-1930 havia estat la
de desenvolupament de l' invent, l'inici
de la propera seria la del fracàs i la frus-
tració. Pere que havia estat fins alesho-
res un lluitador per la causa de la inno-
vació tecnològica havia quedat retut per
Ia profunda crisi econòmica que les
quantioses despeses de la realització del
prototipus del COMETAGIROAVIÓ
havia costat. Potser va ser massa atrevit
en decidir iniciar l'empresa tot-sol? Però
això només ho fan les persones que
creuen amb fermesa i total convicció
amb les seves idees i això era el cas d'en
Pere de Son Gall. Un motor de moto ve-
lla de la marca Hartley comprat a la
Guàrdia Civil que resultà ser de potència
insuficient, un viatge a París per tal de
comprar un motor d'aviació autèntic —tot
i que Pere no contava amb un pressu-
post acceptable- més els perfecciona-
ments tècnics encarregats a tallers espe-
cialitzats, havien minvat del tot la capa-
citat econòmica del nostre jove inven-
tor. De ben segur que si les coses li ha-
guéssin rodat bé des del principi més
d'un inversionista s'hauria interessat per
aquell precursor de l'helicòpter. Recor-
dau que al final del capítol anterior ens
referíem ja a un soci capitalista de Lluc-
major que fou prestamista d'en Pere, i
també d'altres que ho feien amb feina o

materials. Després de les primeres pro-
ves i la conseqüent necessitat de superar
les dificultats tècniques la gent es va de-
sesperançar. Els prestamistes reclama-
ven la seva inversió i els conciutadans
mostraven menyspreu en Hoc de suport.
La ignorància i la insensibilitat cultural
del nostre poble tengueren molt a veure
en la decadència del projecte i, per tant,
el poble Ilucmajorer comparteix la ma-
teixa culpabilitat que la d'aquells sen-
yors de Madrid que gosaren certificar
que tot allò no tenia cap utilitat pròctica,
o el que és el mateix: no interessa. Eren
temps de tristes mostres de jaciquisme
on les coses del país es resolien entre
amics ( malhauradament segueix essent
una utopia llunyana pensar que ja no
existeix).

Davant la crítica situació suara es-
mentada Pere encara no es donava per
vençut. Si aconseguia solucionar unes
dificultats més el projecte funcionaria.
Per tals motius i de bell nou, Pere torna
tocar les portes de l'Administració per
tal d'aconseguir una ajuda oficial.
Aquesta vegada a la Diputació de Palma.
Eral'!! de març de l'any 1931.

Es molt interessant llegir aquesta
sollicitud o instància, com es deia ales-
hores, per adonar-se'n de la desesperada
situació d'en Pere sentint la impotència
de veure com la societat li girava les es-
patles o estava cega davant les evidèn-

La familia: Pere, la seva mare i la germana

cies del seu invent. Només un caracter
gegantí podia seguir aferrat a l'empresa.

El abajo firmado, Pedro Sastre

Obrador, natural y vecino de Llucmajor

de treinta y seis años de edad, acompa-

ñando cédula personal de la clase 13°,
número 7308 expedida en Llucmajor, 1°

de octubre de 1930 a VE respetuosa-

mente expone:

que habiendo ultimado, digamoslo

así, el montaje del aparato aerodinámi-

co del COMETAG1ROAVION que re-

suelve totalmente los problemas de as-

censo y descenso en sentido vertical e
inmovilización en el aire (como esa ex-
celenavima Comirión Provincial pado

(EP Nuevo Hyundai Atos Prime

World Cup Serie Especia 	1411141111 Hvunorii
woe mor



Para visitar el CO METIGIROVIÓN
DE L LUC N1AYOK

1931
Entrada para Señora	 N° 5 3

Para visitar el COMETAGIROVIÚN
)h i1 ,LJL' FA NeLek 

1930
ENTRADA

Magnífica fotografia d'en Pere, encara
ben il.hisionat en el projecte. Un

iblustrat en el Llucmajor arcaic del
primer quart de segle XX

Tiquets per visitar l'hangar i el COMETAGIROAVIO a Son Gall: una pesseta els de
senyora i quatre pessetes els d'home. La finalitat: captació de fons econòmics

per acabar el projecte, davant Phermetisme de totes les Institucions.
Vergonyosa situació la del nostre país

ver como en esto consistían las princi-
pales características. En sus gratas visi-
tas a los hangares mediante mis expli-
caciones verbales y la memoria explica-
tiva...) y como para formar este original
aparato he tenido que hacer extraordi-
narios sacrificios en el orden económi-
co, más por ser necesario gastar nuevas
cantidades para llegar a la completa re-
alización del aparato y poder verificar
las pruebas del mismo, es que con el res-
peto de que soy capaz y con espíritu de
confianza en la liberalidadde esa Exce-
lentísima Diputación, que mira con pre-
dilección todo cuanto se encamina al en-
grandecimiento de la provincia, me atre-
vo a suplicar con las circunstancias di-
chas y por los fines expuestos se digne
hacerme un donativo en la cantidad que
estime conveniente.

Dios guarde a VE. cuya vida
guarde Dios muchos años.

Llucmajor, 11 de marzo de 1931
Pedro Sastre Obrador (firmado y
rubricado)

Excmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Baleares

Aquest nova sollicitud va donar lloc
a una investigació per part dels prohoms
de Ciutat els quals vengueren a Son Gall
a visitar en Pere i l'hangar que custodia-
va ¡'au que volia volar.

ja me teniu en Pere donant explica-
cions i més explicacions als illustres
visitants de Ciutat. Nosaltres no podem

sentir en Pere donant tais explicacions
però si hi posam un poquet de la nostra
imaginació (si encara en tenim) hom es
pot imaginar aquell homenet a Son Gall,
amb ¡'hangar obert de pinte en ample,
donant una i mil explicacions a la gent.
Els periodistes nacionals i estrangerss
que anaren, també, a cercar la notícia,
escoltaren les explicacións i les van
transcriure així:

Cercant el nostre home yam anar a
parar a una solitaria casa rural, als afo-
res de Llucmajor. Cercàvem un home
solitari, hermètic i tancat en el seu mon
particular dels invents. Un home, en fi,
que amb tan sols uns rudiments coneixe-
ments de matemàtics, era capaç de re-
soldre complicats problemes de mecà-
nica i dinàmica amb més promptitud i
perfecció que molts d'especialistes en la
matéria.

Aquest home havia cavillat el pri-
mer helicòpter de la història de l'aviació
l 'any 1914. Quan va tenir la idea ben
estudiada va dibuixar uns plànols deta-
Ilats i els va enviar al Ministeri de Gue-
rra. Al cap de poc més d'un nies l'in-
ventor rebia el refusament de l'invent
per inútil.

Aquest són ,doncs, algunes mostres
de les ressenyes periodístiques de la
decada del 1930-1940.

El 1934 torna a sol.licitar subvenció,
aquest cop al Director General d'Ae-
ronàutica en termes semblants als just

ara esmentats.
Pere) les respostes no arribaren mai,

malgrat la insistència d'en Pere, que
lluità fins a quedar retut pel temps i
l'edat que s'imposava cada dia que pas-
sava. Per a Son Gall hi anaren uns sen-
yors en visita oficial a veure tot all() que
succeïa per aquella contrada i que la gent
del poble escampava. Fins i tot el cinis-
me popular va fer la famosa frase de o
volara s'avió o volarà Son Gall, alludint
clarament als deutes contrets pel nostre
inventor.

També, i en la finalitat de recaptar
doblers per prosseguir els estudis i per-
feccionaments tècnics, es varen impri-
mir unes entrades per a visitar la maqui-
na voladora. Les entrades es venien al
café Colon i a can Boleno. L'hangar era
una porxada ben tancada, feta expressa-
ment per construir-hi l'invent en el ma-
xim secret, no fos cosa que li tornassin a
copiar els plànols.

Es repartien comunicats pels pobles
vdns perquè venguessin a visitar-lo i en
la finalitat de recaptar doblers per a la
causa:

EL COMETAGIROAVION
ESTARÀ EXPUESTO EN SU

HANGAR DURANTE 15 DIAS
Según informes fidedignos comuni-

cados uno de estos pasados dias el nue-
vo aparato aéreo denominado COME-
TAG IAVION invento de Pedro Sastre
Obrador estará expuesto en su hangar
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Factura del taller Antoni Fullana, de Llucmajor, per la fabrica-

chi de distintes peces

(Lluchmayor) durante 15 dias que empezaran a contar desde el

próximo domingo dia 14. Por otra parte se considera muy

oportuno enterar al público en general y especialmente al pue-

blo mallorquín de que hay que tener en cuenta que para la re-

alización de proyectos de esta naturaleza indudablemente ha

de ser a base de una desprendida protección económica y no
así como ha resultado en el caso presente que ha tenido que

llevarse a cabo tan importante obra en medio de un sin name-

ro de inconvenientes y obstáculos y sin ayuda de nadie. Preci-

samente hay que advertir de que no se ha hecho el debido ca-

so de entregarse de lleno a la realización del invento obte-

niendo nada más que el desdén y la vejación de los paisanos.

Ninguno puede dudar que la consecución del hecho demuestra

un gigantesco esfuerzo que parte de incalculables sacrificios
llevados a cabo tras un pacientísimo estudio que ha tenido que

penetrar en el globo de tantos diversos factores a resolver;

luengos años se llevan entregados al estudio sin que se haya

apartado la indiferencia que rodea de los convecinos, sin alien-
to ni estímulo de ninguna clase.

Por lo tanto al referido helicoplano podran visitarlo prèvia
exhibición de la oportua entrada, que será despachada me-
diante abono del importe convencional en los establecimientos:

Café Colón, P. Mayor y en el de Can Boleno, en la calle Obis-

po Taxaquet de la mencionada ciudad; todas aquellas perso-

nas que simpaticen con el invento se harán cargo de su impor-

tancia moral y material.

Era una forma de cridar l'atenció de la ciudadania perquè hi
col-laboràs econòmicament. Es tractava de donar una empenta
més a la cadena de di ficultats tècniques sorgides dels experi-
ments anteriors, cosa molt natural quan s'experimenta una co-
sa per primer cop.

1...] para una plena demostración pública precisa de un
motor de la misma fabrica y de mayor potencia, pues este de-
bido a las muchas pruebas a que ha estado sometido necesita
ser cambiado por otro. El aparato ha sido objeto de diferentes

exposiciones, desfilando infinidad de personas.

1 en Pere volia seguir confiant en l'èxit final. Un èxit que
no vendria mai, puix els dies que passaven, i les setmanes i els
mesos esdevendrien un temps perdut preciós; mentrestant e els
americans anaven investigant l'helicòpter, el que aconseguiria
volar, perquè ells sí que creien que tenia molta utilitat pràctica.
Tot això molts anys després que el nostre Pere hagués pensat i
plani ficat el primer helicòpter de la història. Un cop més la
història ens va passar pel costat i no la yam aprofitar.

I Davant el mutisme oficial una sol.licitud desesperada:
(...) Es vivo deseo del exponente y en atención a todas las

vicisitudes pasadas, que esa Excma. Diputación investigue, in-

formada o asesorada por Comisión o persona competente, se

cerciore de la seriedad e importancia del asunto v conceda si

procede al exponente una subvención en consonancia al gasto

a in venir para la completa realización del proyecto previas las

garantias e intervenciones que a su parecer sean necesarias,

pues es una verdadera lástima que después de todos los traba-

jos hechos a costa única y exclusiva del que suscribe, que se

encuentre completamente agobiado por el esfuerzo supremo

económico-moral que todo ello representa y haya de ver aho-

ra, con verdadera pena y sentimiento, malogrado el provecto

ilusión de toda su vida, de la completa realizació del cual tan-

to bien puede desprenderse, porfulta de recursos pecuniarios.

Por todo ello a V.

SUPLICA: proponga a la Comisión Gestora de su dignísi-

ma Presidencia sea tomada en consideración la presente ins-

tancia y recaiga acuerdo favorable conforme a lo expuesto

por el recurrente.
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Temps
passat

Ignasi Barceló
Antoni Monserrat

Aquesta funció es va fer al Teatre
Principal l'any 1955. La comèdia que
es representava era "Un estiu a S'Are-
nal", escrita per mossèn Baltasar Coll,
que en aquesta ocasió la va dirigir.

Com a anècdotes, podem comentar
que certes paraules i fets del guió varen
haver de ser modificats, i no per motius
de censura, sinó per la mentalitat
pia d'aquell temps. Na Maria Cad las

feia de dona d'en Bartomeu Llompart, i
en cert moment, parlant d'ell, havia de
dir: "el meu home pateix de s'orina
dolça", i ho varen haver de canviar per
"està molt malalt". Na Magdalena Ser-
vera era la mare d'en Bartomeu Manre-
sa, i aquest li havia de donar dues be-
sades, però na Magdalena no va anar
de peres perquè l'avergonyia.

Els artistes consultats, no ens han
pogut precisar a arrel o a benefici de
què es va fer la representació, però te-

nen clar que devia esser organitzada
per la Parròquia o les Monges.

1. Maria 011ie Ilas (a. Berenguera).
Casada amb Magí Clar,  (fotògraf).

2. Pedrona Garau (a. Casetes). Ca-
sada amb Nofre Mut. Viu a Palma.

3. Tomeu Manresa (de Guiamerà).
Casat amb Maria Antònia Burguera.

4. Coloma Garau. Vídua de Damii
Verger.

5. Prudència Romaguera (Guixa).
Viu a Barcelona.

expert
ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

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



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

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

TALLER AUTORIZADO

piva meow s.a.

PEDRO NOGUERA
ENSEÑAT

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

C/. Sarni', 310 baixos - ¡Palma
Telf.: 607 36 58 45

BoutiqueFRUITS SECS • CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8 - Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR

Atenció especial als Ilucmajorers

C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)

Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

REPARACIONES EN GENERAL DE AUTOMÓVILES, MOTOCULTORES,

MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, CORTACESPED, ETC...

6. Maties Mut. Casat amb na Juani-
ta de Son Avall.

7. Tomeu Llompart (des Molí de
n'Avellà). Casat amb Ainta Tomàs.

8. Mossèn Baltasar Coll Tomàs.
Viu a Palma.

9. Magdalena Servera i Servera.
10. Antoni Pons (a. Ponset). Casat

amb na Joana de Ses Salines.
11. Catalina Garau (de cas Pagès).
12.Joan Meijer (de cas Ferrer). Viu

a Palma.
13. Joana Munar (a. Pola). Casada

amb Mateu Oliver (a. es notari Mateu).

NOTA: Volem donar les gràcies a
totes aquelles persones que ens han

ajudat aportant informació referent a la
foto i de manera especial a na Maria
Canyelles.

Si alga creu que hi ha qualque
error, per favor informau-nos-en tele-
fonant al 971 66 01 90.

CORRECCIONS:
- A la revista del mes passat "Els 14

germans de Son Granada": la dona d'en
Rafel (1), de llinatge és "Blanch" i no
"Blanco".

Tots els germans havien de tenir els
mateixos llinatges del major: Sampol
Barceló, i no Sampol Blanco. En els
agraïments, on diu Catalina Sa IN/A, ha-
via de dir Gerónia Salvà Clar.

- Referent a la foto de la revista
núm. 232, del mes d'abril, on sortia una
foto d'un "Ball de Carnaval" al Teatre
Mataró, la dona que hi ha darrera la del
núm. 34 és Catalina Puig Font (a. Ta-
quillera). La de la dreta de na Catalina
és la seva cunyada Inès Vidal, casada
amb Llorenç Puig Font (a. Taquiller).
Ens ho ha dit, des de Catalunya on viu,
Ia filla de na Catalina Puig.

DOS ANYS AL SEU SERVEI
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Balan guera, IS baixos

0701 PALMA DE MALLOR

Tel. 971 287 050 - baleare

Estem per la qualitat de vida.

Estem per la salut.

wwmedifiatc.com	 902 110 120

• Assistência urgent a Espan
2.1 Flores.

• Revisió ginecolõgica anual.

• Assis-tkcia Je tocang al part.

• Fstada y esmorzar de i'acompanyant a la

• Consulti'ns si prove d'una altra entitat
sobre l'eliminació de carències.



OPINIÓ

¿'Quaderns de
\/ rum Major

Entre el poema i la crònica negra
Miguel Carden

D'aquí a pocs mesos es compliran
cinquanta anys d'una dada que es per a
aquest dietarista una mena de fita de la
mitologia familiar: l'estrena al Teatre
Mataró de La Duquessa Míria, una sar-
suela amb 'fibre de mon pare i música
de Mateu Monserrat, que es represen-
taria en diverses ocasions i s'estrenaria
=be a Palma, amb una acollida prou
favorable per part dels critics d'alesho-
res, com he pogut comprovar a diver-
sos retails de diaris de l'època. Va ser,
per dir-ho així, el chef d'oeuvre
d'aquest tandem que va escriure així
mateix diverses cançons i altres obres
líriques, la majoria en català, entre elles
el sainet Sols Juanita ni 'has de dir, del
qual record, cap als meus set anys, una
especial representació número cent que
es va fer , també a Can Mataró, "en
homenatge als autors". Aquestes obres,
com la producció estrictament teatral
de mon pare, comedies enquadrables
en el que ara s'anomenaria teatre re-
gional, les representava normalment la
companyia titular d'aquell desaparegut
teatre Ilucmajorer, tant a la vila com
arreu de Mallorca, especialment durant
els anys quaranta i cinquanta.

Tot això ho vaig tenir ben present
quan l'Ajuntament va fer aquell repar-
timent de distincions, algunes a títol
pòstum , totes segurament ben meres-
cudes, perquè em va semblar que com-
portava, al manco, un oblit injust , el de
mon pare, el del músic Mateu Monse-
rrat i el del conjunt d' aquella compan-
yia ( de la qual en queden encara un
grapat de supervivents) que durant un
parell de decades va dur el nom de la
vila arreu de l'illa, amb prou exit i amb
prou dignitat donades les circumstan-
cies, si he de creure el que n'he sentit
contar i el que he pogut llegir.

No vaig dir res quan aquells meres-
cuts homenatges i distincions, per no
mesclar-hi polèmiques de les quals els
homenatjats o els seus hereus no en
deuen tenir cap culpa, i, si he de dir
ver, per una mena de pudor que tanma-

teix no mena enlloc. A la fi,en aquestes
circumstancies fer memòria del propi
pare, si voleu amb certa contenció, pro-
vant de ser tan objectiu com sigui pos-
sible, es qualsevol cosa menys deshon-
rós o fora de lloc. Si ara ho retrec és
perquè un seguit de circumstancies
m'han duit al seu arxiu, que confirma
allò que la memòria dels meus anys
primers ja sabia: durant un període no
inferior a tres decades el meu pare, An-
toni Cardell Noguera, a més de poeta,
autor i director teatral, va ser una mena
de factòtum de la vida cultural Ilucma-
jorera. Va exercir, per exemple, i aquí
volia arribar, de guionista i director
d'escena, ara es diria així, de practica-
ment tots els actes que centraven aque-
lla vida cultural. Pot ser això sia l'ex-
plicació de la presencia a aquest arxiu
familiar del document que vull retreu-
re, un paper petit amb un poema dedi-
cat, o titulat A Maria Antònia Salva i
firmat per Josep Camer, tot això escrit
a maquina. Són uns pocs versos, que
no he trobat a l'obra completa d'aquest
autor, central al canon català i bon
amic de la poeta de S'Allapassa, de
manera que és ben possible que es trac-
ti d'un text inèdit. En tot cas, fa tot
l'efecte de ser un poema de cir-
cumstancies escrit amb motiu de la
mort de l'escriptora. Heus-lo acf:

Oh Tu, que ets damunt de l'aire
i t'escau d'intercedir!
que als bells indrets que et pialen
somriguis cada matí
i la parla que parlares
mai no sàpiga morir

Versos de Camer amb motiu de la
mort de la seva amiga, que fa poc ha
recordat la Reial Academia de Belles
Arts de Palma en un acte commemora-
tiu "amb motiu del 456 aniversari de la
seva mort". Cosa que deu demostrar
que s'hi posen d'hora, ja que, per l'es-
mentat aniversari manquen encara nou

mesos. Música i País ( fixau-vos en les
dues majúscules) en els versos de M. A.
Salva es el títol del parlament que el
Pare Antoni Martorell va pronunciar-
hi, dins un programa que va comptar
també amb la intervenció del poeta i
rapsoda Miguel Mestre i de l'amic To-
meu Jaume , que va interpretar una
obra del Pare Martorell.

Crec que va haver-hi alguna inter-
venció que no figura al programa, a
aquest acte, que va comptar amb el su-
port de l'Ajuntament de Llucmajor. No
hi vaig poder anar, entre altres coses
perquè en vaig rebre la invitació quan
ja tenia l'agenda carregada. D'altres
persones m'han dit que no sen'assa-
bentaren perquè la difusió a la vila va
ser minima, amb uns folis impresos a
ordinador penjats als vidres d'algunes
botigues. Com sempre, sembla que el
suport publicitari important es degué
reservar per Feria de Abril o Rocios.
Ben respectables,almanco fins que
hom comença a plantejar-se qüestions
de publicitat, facturació, pressuposts i
manipulació política, per() em sembla
que no tant per merèixer un tracte de
favor tan dissonant i revelador. Com si
importassin més altres músiques i al-
tres pesos.

Fa mal discutir, que l'ajuntament
faci costat a la di fusió i record de la fi-
gura i l'obra de MA Salva, a Ciutat o
alla on sigui possible; però no em puc
deixar de demanar perquè, actes com
aquest no es duen també a la vila.

I aquest cap de fil , i les notícies de
les belles i solemnes commemoracions
que es fan aquests dies en terres catala-
nes del centenari de la mort de Verda-
guer, em fa pensar que manquen poc
més de sis anys pel cinqüentenari de la
mort de la poeta de S'Allapassa. Una
data rodona d'aquestes que s'usa com-
memorar amb especial intensitat. Si les
coses es volen fer bé, d'acord amb una
veritable intenció de difondre l'obra i
la figura de l'escriptora des de l'home-
natge i des de la reflexió sobre el que
va ser i escriure,elque signi fica la seva
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obra dins la literatura catalana i el que
diu al lector contemporani, un esdeve-
niment com aquest no es pot preparar
amb quatre grapades d'un dia per l'al-
tre. I convé unir esforços amb altres
instàncies, des de les locals fins a insti-
tucions com el Govern, el Conseil, la
Universitat i, per exemple, la Institu-
ció de les Lietres Catalanes o l'Institut
Ramon Lluil. Ho escric ara que hi ha
temps per davant. I llavors pens que els
nostres responsables municipals pot ser
no són els més adequats per obrar en
aquest sentit. Les seves prioritats, com
els seus descuits, semblen demostrar-
ho de sobres; però encara hi són, i hi
som, a temps. Perquè no un congrés o
simposi MA Salvà?

Curiosament, aquesta nova dada de
la connexió llucmajorera de Camer via
M.A.S., se m'ha fet present quan el
món literari català fa fumet amb una
polémica sobre la valoració del poeta i
Ia seva influència que va encetar un ar-
ticle de l'amic Sebastià Alzamora ( que
acaba d'exercir, al Born de Ciutat, de
pregoner de la Fira del Llibre). Polè-
mica que sembla que ha multiplicat a
Catalunya la venda de llibres del poe-
ta, i que ha resultat encesa, virulenta i
enconada. Ho vaig poder comprovar
amb motiu del recent quart Festival de
Poesia de la Mediterrània: a l'eixida
que vaig compartir amb els partici-
pants, entre els poetes catalans sembla-
va el tema obligat de conversa.

El festival, d'altra banda, va tenir
com emblema una piruleta vermella en
forma de cor, una imatge que va agra-
dar als participants i que firmava, com
aquella escenogra fia de l'acte central
del Festival, al pati de La Misericòr-
dia, amb graneres o esteranyinadors

verticals, com a palmeres-cor de sac
un altre amic, Biel Thomás. Un acte,
per cert, que coincidia amb una enorme
final futbolística, i , malgrat això i tots
els discursos sobre la marginalitat de
la poesia, va reunir mil o dues mil per-
sones.

A La Misericòrdia, per cert, treballa
aquests dies Antoni Garau en el mun-
tatge de la important exposició de Toni
Catany que ja s'haurà inaugurat quan
Ilegeixis aquestes pàgines. No et perdis
aquesta oportunitat de recórrer l'obra
d'aquest internacional creador d'imat-
ges que ha fet de la vila referència cen-
tral en els seus itineraris fondos i poè-
tics per les mediterrànies de l'ànima.

Mentre, la pel.lícula Funerária In-
dependent SSS, de Miguel Mascaró i
Josep Hernández s'estrenava a la capi-
tal italiana dins el programa Isole Ba-
leani a Roma. Poc abans havia viatjat a
la fira de Teatre de Teresetes de Lleida
una obra creada per Jaume Manresa,
que és també el teclista d'Antònia
Font. Aquesta banda, maltractada per
l'ajuntament amb motiu de la pífia de
les passades festes de Santa Càndida (
quin contrast amb els luxes pressupos-
taris de S' Arenal!) ha tret el seu tercer
compacte, titulat Alegria, al segell
Drac, que és una filial de la multina-
cional Virgin. Es un álbum madur i ro-
dó, que la crítica ha començat a aplau-
dir, ja n'hi ha que s'hi han referit com
el millor disc català de l'any, i com una
proposta capaç de superar les barreres
que sol trobar a la resta de l'Estat qual-
sevol producte fet en la nostra llengua.
Fins i tot el suplement Babelia del dia-

ri el País , que deu ser una mena de
guia publicitária de modernors consu-
mibles, li ha atorgat una qualificació
considerablement alta dins els seus
paràmetres. Són els mateixos músics
que els nostres incompetents cappares
acusen de poc professionals. Per cert, i
aquell plet per incompliment de con-
tracte que s' anunciava, que se n'ha fet?

(Per no parlar de l'absència un any
més a la vila, al poble de Els Tres Tan-
quits, sí, del Festival de Teatre de Te-
resetes de Mallorca, que ja fa represen-
tacions a onze pobles, que ilavors no
estufen tant com el nostre...Un altre
motiu per reflexionar sobre les despe-
ses i les prioritats culturals del PP i
AS I.)

* * *

En canvi un altre plet si que está a
punt de veure's al tribunal correspo-
nent, el que la Societat General d'Au-
tors ha posat a l'ajuntament perquè no
paga els preceptius i legais drets de la
música que s' interpreta a les berbenes i
altres festes municipals,. Pot ser n'hi
ha a la casa de la vila que tenen idees
millors sobre on poden anar els dine-
rals que es dediquen a festes i saraus, a
flamencos i rocíos?

Mentre vaig escrivint, quasi puc
imaginar aigun lector d'aquests que em
comenten de tant en tant aquests es-
crits, veure'l com es va impacientant:
arribam al tram final i encara no he
parlat ni motat sobre la notícia del mes,
el procediment judicial contra el batie
de S' Arenal, amb registres policiais
d'oficines municipals inclosos.

Que tal personatge passi pels jut-
jats tampoc no és tan rar. Recordem



que ha estat condemnat per agressions
; cosa que hauria bastat per fer-ne di-
mitir més d'un, o per modificar pactes
municipals menys inalterables i més
explicats que aquest que ens fa majoria
a nosaltres.

Deis fets i els comportaments, de
les dades i dels indicis suspectes que
són ara matèria judicial , n 'he parlat ja
en més d'una ocasió. I poc més hi po-
dria afegir. Contertulians hi ha que em
diuen ingenu, tot remetent-me a recents
històries judicials que afebleixen la fe
de més d'un, i quasi fan pensar que la
separació i independència de poders és
més un desideràtum que un fet.

Només esper que els denunciants,
és a dir el PSOE, hagin fet 136 els seus
deures i que la màquina judicial acom-
pleixi amb els seus. Pot ser així trau-
rem aguller sobre les misterioses fi-
nances que permeten a ASI fer cam-
panyes publicitàries que estan fora de
l'abast de qualsevol altre partit implan-
tat al nostre territori. Les tanques fa-
moses, sí; però el "tinent batle d'es-
ports de Llucmajor" surt a tertúlies es-
portives de televisions locals de Palma
i a programes d'alguna emissora de rà-
dio que pretén de mallorquinitat. Són
eixides, em comenten persones pròxi-
mes a aquests móns, que també solen
costar pasta. Cosa que no deixa de
plantejar qüestions relacionades amb
l'ètica periodística i amb la sovint difí-
cil separació d'informació i publicitat.

Ja ho veurem en Gelat on s'ajaurà.
Les dades que tenim indiquen el que
indiquen, i n'hi ha d'altres que es pre-
sumeixen, o sabent-les, resulten de mo-
ment indemostrables: esperem que tot
aim) les tregui a la claror. I llavors po-
drem, encara més i millor que ara treu-
re conclusions i demanar responsabili-
tats. Perquè no dubt que si el flamenco
Menese costa sis milions a Calvià i

dotze a Llucmajor, alguna cosa fan ma-
lament aquells que tenen la confiança
dels votants per manejar-nos el gavet.
Una responsabilitat que no sé com es
podrà llevar de damunt el PP local.

* * *

Tot plegat fa pensar en Gil i Gil, i
més si llegim les declaracions que ha
fet l'imputat sobre els fets, jo no sé res,
això són els envejosos, més Iladres són
ells.

I en els recents fets electorals fran-
cesos i holandesos ( sabíeu, per exem-
ple, que a França, els mesos abans de
les eleccions els delictes havien dismi-
ntlit devers un cinc per cent; però les
informacions sobre delictes a les tele-
visions havien augmentat un I50%?:
una dada no tan petita com sembla, que
fa pensar sobre la manipulació electo-
ral i la por com a factor decisiu).

Tot plegat ha posat de rellevància
l'ascens dels populismes a Europa.
Aquests partits o persones que punyen
a les pors i les reaccions més primàries
d'uns sectors socials que tenen proble-
mes i pors. I que no ho fan cercant ex-
plicacions racionals, sinó canviant el
seu discurs, adaptant-lo amb Panic ob-
jectiu d'obtenir poder.

No tenc cap dubte que aquesta òp-
tica ajuda prou a entendre AS!.

Fins i tot les seves acusacions de
racisme davant qualsevol intent d'ana-
litzar com ens afecten els fenòmens
migratoris que no hem deixat de viure
les darreres décades, i que ara tornen a
ser ben intensos. Llegia l'altre dia que
una manera d'obstaculitzar una com-
prensió crítica de les manifestacions
del racisme a la nostra societat és uti-
litzar el terme a la Ileugera, com una
arma de desquali ficació, com un tabú,
quan la millor manera d'enfrontar un

problema és el debat, sí, però rigorós.

* * *

Cosa que, aquests dies que als dia-
ris surten cartes de pares que no troben
centres perquè els seus fills estudiïn en
català a Ciutat, m'ha fet més sensible a
les declaracions que ha fet l'Imam del
Centre Islàmic de Barcelona, Nasser
Alhassam, afirmant que, segons les en-
senyances de Mahoma, els musulmans
han d'aprendre la llengua del país on
viuen, i rematant amb aquesta afirma-
ció: qui no estigui disposat a aprendre
Ia llengua, que no véngui.

La llengua, arma de crispació a
l'argument quasi únic de nuestrolíder, i
present al poema de Carner: que la
parla que parlares, mai no sàpiga mo-
rir....com ho era a la poesia de Salvà (
glorificada i enaltia sia, Senyor, la no-
ble llengua que ens heu dat...). De la
mateixa manera que ho va ser a l'obra
de Marià Villangómez, el gran poeta
eivissenc que ara ha mort, per exemple
al poema Terra natal: Vull escoltar-hi
aquest parlar que arriba/de molt antic
als lia vis de la gent...

Moltes vegades he sentit a dir que
els poetes són la veu dels pobles. No sé
si és una afirmació exagerada; per()
sembla que és així al manco quan les
altres maneres que ténen els pobles per
fer sentir la seva veu no poden funcio-
nar. Sembla, i al jutjat ens hauran de
donar clarícies més estrictes, que n'hi
hagi que juguin amb els nostres doblers
per a aconseguir justament el contrari
del que demanen els nostres poetes ( i
més d'una hei vigent). No sé com no
els cau la cara de vergonya, amb tot
plegat.
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Lluís Llach i Conxa Buixa entusiasmaren el públic amb "Germanies"

S'Arrual Jazz Mort va contribuir a crear l'ambient de la festa

OPINIÓ

Clam per la llengua
Lluís Llach va mantenir la reivindicació i l'esperit de lluita

Coloma Julia

Prop de 9.000 persones es congre-
garen el passat 18 de maig a la plaça
Major de Palma per celebrar la VIII
Diada per la Llengua i l'autogovern, or-
ganitzada per l'Obra Cultural.

El filòleg eivissenc, Isidor Martí, i
director de l'Area d'Humanitats, va pro-
nunciar el manifest i va dir que és ne-
cessari i responsabilitat de tots treballar
de forma coordinada, per crear un nou
model de convivència cultural; per evi-
tar els ghettos és necessari l'esforç de
tots els sectors, i les entitats culturals
han de veure que la millor manera de
defensar la cultura pròpia és acostar-se
a les altres, i en aquest acostament do-
nar a conèixer la nostra realitat.

La jornada va tenir un caràcter rei-
vindicatiu i el protagonisme es va cedir
als immigrants. Cathy Sweeney, irlan-
desa; Madiop Miagne, senegalès; Ja-
neth Patricia García, colombiana; Vio-
rel Cunete, romanès; Lene Nielsen, da-
nesa; Stephane Fournier, canadenca;
Rachid Fary, marroquí i Llorenç Bra-
vo, peninsular. Varen demanar que em-
prem el català quan parlem amb ells i
varen dir que el més natural del món és
aprendre la Ilengua del Hoc on vius,
perquè sinó et perds moltes coses.

El secretari general de la UGT, Llo-
renç Bravo, va dir que els dirigents so-
cials tenen la responsabilitat de defen-
sar el patrimoni lingüístic de la nostra
terra.

En el transcurs de l'acte es va fer
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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

un homenatge emotiu a Maria Villan-
gómez, el poeta eivissenc, qui havia
mort feia una setmana. Deu infants
desplegaren una pancarta damunt l'es-
cenari amb els versos del poeta "Voler
l'impossible ens cal/i que no mori el
desig".

Isidor Marl va llegir emocionat el
poema "Terra natal" del llibre Elegies i
paisatges i fou aclamat pel públic,
com també ho fou la crida a la defensa
del patrimoni I ingtiístic feta per Antoni
Mir, president de l'OCB, qui va expli-
car que enguany hi haura tres campan-
yes per promocionar l'ús social del ca-
tala, l'autogovern i el reconeixement de
la insularitat, i una altra per l'oficialitat
del català a la Unió Europea.

La celebració de la VIII Diada per
Ia Llengua va transcórrer en un am-
bient festiu i reivindicatiu. La festa va
començar amb la mostra de les quinze
entitats compromeses amb la defensa
del català i les actuacions musicals de
Quart Creixent i S'Arrual Jazz Mort, i
de les colles de Castellers de Mallorca
i Al.lots de Llevant.

Durant la festa es repartiren una es-
pinagada i un gató molt grossos, per a
3.000 persones.

Participaren a l'acte, el president
del Govern, Francesc Antich; el vice-
president, Pere Sampol; la delegada del
Govern, Catalina Cirer; el conseller
d'Educació, Damia Pons; la consellera
de Cultura del CIM, Maria Antònia
Vadell; el regidor d'UM a l'Ajuntament
de Palma, Ferran Trujillo; el portaveu
socialista de Cort, Antoni Roig i el rec-
tor de la Universitat de les Illes Bale-
ars, Llorenç Huguet.

La plaça Major va quedar ben plena
quan en Lluís Llach va fer el seu reci-
tal. Va començar amb cançons com
"La Gallineta" símbol d'un altre temps
i altres dificultats, molt seguida pel
nombrós públic. Després d'un bon
repàs de cançons va començar "Ger-
manies", una cantata de set poemes es-
crits per Miguel Martí Pol, i que repre-
senten el passat, present, el demà im-
mediat i el futur. Llach va interpretar el
present per explicar el concepte de na-
ció amb visió progresista dels darrers
20 anys. Les veus de Xavier Torra,
Conxa Buixa, l'Orfeó Català i els
Blauets de Lluc interpretaren el passat,
el demà immediat i el futur respectiva-
ment.

El senegalès Madiop Miagne va expressar la seva condició de ca/alano-par/ant

La plaça Major va quedar plena de gom a gom i va agitar les banderes en favor de la
¡lengua
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CULTURA
Dürer i el seu temps

Antònia M. Bonet

Llenties

Aporten ferro a l'organisme i no sé quantes coses més,
totes molt recomanables i convenients.

Deixant de banda la tradicional preparació amb verdu-
res que tothom coneix, vos prop& aquesta altra recepta,
assegurant que és excepcional i que agradarà als més rea-
cis a aquesta lleguminosa.

Llenties amb escamarlans i copinyes

Quantitats necessàries per a 3 persones:
300 grams de llenties de la varietat "pardina"
3 alls sencers, 1 fulla de Borer
9 escamarlans grossos i vius
200 grams de copinyes

Per al sofregit: 1 ceba trinxada i 2 tomAtigues de ra-
mellet.

Per al brou: mig quilo de peix blanc, 1/4 1. d'aigua i sal
al gust.

En primer Hoc farem el brou, bullint el peix 10 minuts
tapat i a foc lent. Es cola i es torna al foc. A l'inici de l'e-
bullició s'hi tiren les llenties, els alls, el Borer i es couen
(aproximadament 30 m seran suficients).

A part haurem sofregit suaument la ceba i la tomàtiga
i les afegirem a les llenties en arribar a la meitat de cocció.

En darrer Hoc, quan les tenim cuites, afegirem els es-
camarlans i les copinyes (aquestes les haurem obert a foc
viu dins 1 litre d'aigua). Tot junt courà 5 m. més.
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Antònia M. Bonet
He pogut admirar un poema visual, un poema clàssic, a

través dels dibuixos i gravats renaixentistes d'Albert Darer.
Nascut el mes de maig de 1471 a Nuremberg, dins una fa-

mília d'orfebres de prestigi, rep una formació estricta. Desta-
ca com a xil6graf i és després del contacte amb l'art d'Itàlia,
especialment impressionat per Mantegna, Carpaccio o Belli-
ni, quan arriba al màxim de la seva creació artística.

Tenim la sort de poder contemplar una petita mostra a
"La Caixa", al Gran Hotel de Palma, fins al 16 de juny.
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SOCIETAT

Divendres, dia desset de maig, hi
va haver moguda per les oficines mu-
nicipals. Funcionaris del Cos Nacional
de Policia es presentaren a l'Ajunta-
ment per inspeccionar, per ordre judi-
cial, els comptes de la Casa de la Vila.

Els motius varen ser una denúncia
presentada pel PSOE de Llucmajor,
contra l'Ajuntament, per haver concidit
i encarregat l'organització d'espectacles
a empreses vinculades amb el tinent de
batle i president d'ASI J. Rabasco Fe-
rreira. La denúnica, que es presentà fa
vuit mesos, motiva que la policia judi-
cial, durant aquest temps, arias investi-
gant i seguint el rastre dels doblers a
través de diferents empreses motiu de
la denúncia.

La llista d'aquestes empreses, de les
quals al llarg de dos anys hem anat par-
lant a les planes de la revista, co-
mençaren amb MAJO SPORT S.L.,
creada per Maria del Amor Aldao Mui-
tic, 18-01-00, la qual dona poders a Jo-
aquín Rabasco Ferreira el dia 06-03-
00. A aquesta la seguiren RETSAR
MUSIC S.L. i TENEDI AMBIENT,
S.L.. Durant aquest temps, l'Ajunta-
ment ha gastat a través d'elles desenes
de milions de pessetes en festes.

Segons hem pogut Ilegir al Diari de
Balears, el batle peclaneo de s'Arenal
darrerament ha constituR dues noves
societats s'ARENAL SPORT, S.L. i
NANSA BALEAR S.L., i María del
Amor Aldao dues més RODEMA
SWIN, S.L. i MADEMA TECNICS,
S.L. El que no sabem és, si també han
d'esser empreses intermediaries, sense
empleats, i que només fan feina pel
"Magnifie Ajuntament de Llucma-
jor" o s'han de dedicar a altres negocis
i a altres "clients".

Segons les declaracions de J. Ra-
basco (ASI) al Diari de Mallorca (22-
05-02) "Esta denuncia me parece una
aberración, porque yo no tengo firma
en las contratacions y, por consiguien-
te, es imposible que me haya llevado el

dinero. A quien deben denunciar es al
Ayuntamiento, pero todo es perfecta-
ment legal". Iles de Lluc Tomas (PP):
"El pacto con ASI no peligra por este
asunto porque no tiene nada que ver
una cosa con la otra. Aquí vinieron
agentes de la policía y se les entregó la
documentación que solicitaron. Noso-
tros estamos tranquilos porque los téc-

nicos nos han dicho que estos expe-
dientes son perfectamente legales".

Un diu que han de denunciar l'A-
juntament perquè ell no té firma, i l'al-
tre, que és el que firma, diu que està
tranquil.

Aquestes declaracions ens fan pen-
sar en aquest refrany que diu: El uno
por el otro, la Casa bien barrida.

Per tant no ens hem de preocupar,
això no sera res, sera un altre cas MA-
PAU o BITEL organitzat pel "contu-
berni-judeu-maçonic" dels rojos, per
embrutar el bon nom de la nostra dreta
immaculada, i si la possible sentència
del jutge ens diu que, fer el que fan, no



RENAULT

SOCIETAT
es delicte, encara serà motiu per organitzar uns actes de de-
sagravi pels personatges implicats.

Jo ho diu el refrany "Val més caure en gràcia que ser
grade's". Si fer un Casal per als Joves és una cosa graciosa
o no, no ho sabem, el que sí sabem és que no ha caigut en
gràcia devers l'Ajuntament i quan això succeeix, mal as-
sumpte. Pel mes de juny de l'any passat, es pagaren
1.948.000 pessetes a l'empresa "SOCIOPOLITICA Y MER-
CADOTECNICA SOCIEDAD CIVIL" per un estudi previ a
Ia situació de la problemàtica de la joventut del terme de

PERRUQUERIA

PUIGSERVER
C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 (1.1ucmajor)

1,Iuc major.
Pel mes de setembre del mateix any s'adjudicà a GADE-

SO S.L. la consultoria i assistència per a redactar el "Pla de
Joventut de Llucmajor" per 16.500.000 pessetes.

El mes passat es publicà al BOIB la convocatòria d'un al-
tre Pla de Joventut per valor de 12.000.000 de pta.

Des que les quatre AMPAS dels Col.legis i Institut de
Llucmajor, les tres Associacions de Persones Majors, l'OCB,
l'associació de joves LLAC, i el Grup Sinodal es posaren en
contacte amb el Batle, per expresar-li la seva preocupació
per la problemàtica dels joves, els quals no tenen un Hoc
adequat on reunir-se, cosa de la que disfruten els de molts
d'altres pobles, han passat molts de mesos i s'han gastat molts
de doblers, però els joves han passat un altre hivern al carrer.

Ara ve s'estiu, poca cosa es farà al respecte. Pel setembre
és temps de preparar les Fires, pel novembre tornarà el fred
I tot fa pensar que els joves, com ja fa molts d'anys, massa
anys, tornaran passar l'hivern al carrer.

El que si farà via serà la rehabilitació de la casa del carrer
de la Fira per a col.locar-hi els que ja no caben al Casal de
Gomera, que per cert s'havia de rehabilitar. Pareix esser que
s'hi posaran les oficines de "Llucmajor Empresa Municipal
de Servicios, S.A." de la qual ja s'ha format el Conseil d'Ad-
ministració i "diuen" que el Gerent serà el Ilucmajorer Joan
CAnaves.

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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

gencia RENAULT

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



Esports
Bàsquet

Joventut Llucmajor-Destil.leries Vidal Catany
I Divisió Nacional

Amb molta de pena,
salvada la categoria

Guillem Oliver
Foto: C. Julia

No podem per menys de
donar-los l'enhorabona; el
propòsit esta complit. La fi-
nalitat era no baixar de cate-
goria i s'ha aconseguit, se
mantén la I Divisió, però vo-
lem dir una cosa, que tots els
que de qualque manera hem
fet un poc de seguiment, hem
sofrit molt i no donàvem res
per fet fins al darrer moment.
Posats en contacte amb els
dirigents del Club ens han fet
arribar un escrit que titularem
amb les mateixes paraules de
qui ho ha redactat, l'entrena-
dor, Pep Alabat.

Temporada
2001-2002

Hora de fer balanç
Una vegada finalitzada la

present temporada, ha arribat
l'hora de fer balanç.

Aquesta (temporada) es
va iniciar amb una profunda
renovació de tota l'estructura
del primer equip, tant dels ju-
gadors com del cos tècnic.

Respecte al planter de
l'any anterior, només varen
continuar Bernat Sastre, Nor-
bert Schiebelhut, Juanito Gi-
ménez (que fou baixa per les-
sió el desembre), Pere Joan
Noguer i Xisco Pinya.

Les incorporacions de
Guillem Cladera, Carlos Ro-
driguez, Angel Romaguera,
Pau Bou, Oscar Pujol, Pau

Sastre i Julia Sastre, respo-
nien a un objectiu molt clar;
apostar per gent jove o bé per
gent amb esperit i integrada
al club per servir de motiva-
ció per tots aquells jugadors
de les nostres categories ba-
se.

Prova d'això va ser la
posterior i creixent participa-
ció dels júniors en els entre-
naments i partits, tais com
Damia Rigo, Joan Miguel
Sorell, José Garcia i Jaume
Vidal, a part de certs juga-
dors d'autonòmica com Llo-
renç Pinya.

El cos tècnic, amb Damià
Ripoll com a Delegat, Joan
Noguera com a ajudant i pre-
parador físic (en una feina de
gran valor) i l'autor d'aques-
tes línies, Pep Alabat, com a
Entrenador, va tenir molt clar
des d'un principi que l'objec-
tiu era salvar la categoria i
posar els ciments d'una nova
etapa.

La Riga es pot dividir en
tres fases:

- El primer terç significa
una sèrie de victòries impor-
tantíssimes davant de rivals
com Molinar, Sa Pobla o Ei-
vissa i un gran paper enfront
de rivals amb molts de centi-
metres i qualitat com Muro,
Mesón Can Pedro o Alcúdia,
tot i les lesions que varem ha-
ver d'afrontar.

- El segon terç, després
de Nadal i fins després de
Pasqua, va ser molt més irre-
gular: varem repetir victòria
davant els nostres rivals di-
rectes, però baixarem els
braços davant els més forts
de la competició (fins i tot
amb algun marcador poc
agradable).

- La fase per evitar el des-
cens, finalment ha tengut un
moment clau: la nostra victò-
ria dins Sa Pobla, quan
aquest espitjava per passar-
mos davant, i que va fer que
enlairassim el vol fins a as-
segurar-mos la categoria
guanyant rivals inabastables
fi ns aleshores (Sant Lluís i
Joventut Mariana de Seiner).

I ara què?
Ara a gaudir d'una salva-

ció que ha costat moltíssim i
que només la fe del nostre
equip i la seva resistència da-
vant molts obstacles i dificul-
tats han fet possible.

El noble ha de saber que
el Club esta fent ja passes
perquè la propera temporada
pubui encara ser més exitosa
a tots els nivells.

No només èxits esportius
sinó també socials, que l'e-
quip de I Divisió Nacional de
Llucmajor sigui un referent
de tots els seus habitants i un
somni que esdevengui reali-
tat per tots els nins que avui
en dia comencen a botar una
pilota de bàsquet en el trespol
del nostre Pavelló Municipal.

Fent una crida pel vostre
suport,

Pep Alabat
Entrenador de I Divisió Nacio-
nal del Joventut Llucmajor-
Destil.leries Vidal
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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 més modernes màquines i el millor

equip huma al teu servei

T'assessoram i t'ajudam a elegir les activitats

més adequades a les teves necessitats

ESPORTS
Votei

L'equip Algaida-IES Llucmajor, a la final
Catalina Font

L'equip femení de l'Al-

gaida-IES Llucmajor de vo-

lei ha estat l'únic dels repre-

sentants de les Balears que

han disputat la fase sector,

celebrada a Múrcia, en el

campionat d'Espanya.

Es per això que hem par-

lat amb les protagonistes,

unes joves, la majoria d'elles

estudiants de 4t d'ESO de

FIES Llucmajor i entrenades

per un professor del mateix

Institut, n'Andreu Gelabert.

- Qui són les jugadores?
Som Il jugadores, na

Magdalena Mayol, Joana M.

Mut, Laia Ballester, Alba

Tobella, Maria A. Sastre,

Catalina M. Fullana, Pepa

Pol, Antònia Pocoví, Clara

Ferrer, Francesca Puigserver

i Cristina Ferragut. Ens en-

trena n'Andreu Gelabert i el

delegat és en Pedro Verd.

- Quan es va celebrar el
sector i on?

Va tenir Hoc a Múrcia, al

poble d'Aguilas, des del dia

15 al 19 de maig.

- Quants partits vàreu
jugar i quins foren els vos-
tres rivals?

Vam jugar 4 partits. El

primer va ser contra Ceuta,

un equip bastant inferior res-

pecte del nivell del campio-

nat. El segon, més difícil, va

ser contra la comunitat de

Madrid, el tercer contra Múr-

cia que ens va donar el lide-

rat de grup. I el partit final el

jugarem contra Extremadu-

ra, segon de l'altre grup que

no causà molts de proble-

mes.

- Quins varen ser els re-
sultats?

Ceuta-Balears 0-3

Madrid-Balears 1-3

Múrcia-Balears 0-3

Extremadura-Balears 0-3

L'equip balear va ser

molt superior als altres

equips i només varem cedir

un set a la comunitat de Ma-

drid.

- Com us sentiu després
d'aquest triomf?

Molt contentes, perquè
som el primer equip Cadet

de Balears que participara al

Campionat d'Espanya. Tam-

bé ens sentim molt realitza-

des com a jugadores perquè

fa uns quants anys intentam
aconseguir-ho i mai no haví-

em tengut sort. I també per-

què aquest any és el darrer

any de cadets de moltes de

les nostres components.

- Com passàveu el
temps en què no entràveu
en competició?

Aquests anys ens va to-

car jugar els horabaixes, els

matins anàvem a la platja a

entrenar. En haver dinat des-
cansàvem o dormíem per es-

tar relaxades al partit. Des-

prés del partit teníem l'afició

de l'equip masculí de volei

balear i en altres ocasions les

al.lotes de handbol i els

al.lots de futbol de Mallorca.

També volem destacar Fim-

portant suport d'un grup de

pares i mares que s'apunta-

ren a l'expedició.

- Quines perspectives
teniu respecte del campio-
nat d'Espanya a Canàries?

De moment ens trobam

dins els 8 millors equips

d'Espanya i aixé, consola

molt. Pere) al campionat hi

ha molt bon nivell i anirem a

fer el que sabem i intentar

guanyar.

Nosaltres, des d'aquí els

desitjam tots els triomfs i

que aquest equip Algaida-

¡ES Llucmajor ens doni mol-

tes alegries. S'ho mereixen.
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Miguel Ribot. -

Joan Mateu Salvà, pescador del CN
Arenal, va quedar classificat en sisena po-
sició en el Campionat d'Espanya de pesca
des d'embarcació, celebrate! passat 18 de
maig en aigties de Cartagena, concreta-
ment al CN de Santa Lucía. En aquesta
prova participaren un total de 72 pesca-
dors pertanyents a totes les comunitats
autònomes amb litoral. Josep Pomares,
també del club arenaler, va quedar al 21è
lloc de la classificació general i el 22 va
ser per a Joan Truyols, del Club de pesca
Es Cap-Roig.

Al moment de tancar l'edició, l'esmen-
tat esportista Joan M. Salvà és a Torrevie-
ja on disputa el selectiu nacional de pesca
des d'embarcació per optar a un Hoc que
permeti participar representant Espanya al
proper campionat del mein.

Pesca Submarina

El passat 28 d'abril es va celebrar en
aigües de la badia de sa Ràpita el tradicio-
nal Trofeu Pep Amengual corresponent a
la segona categoria de pesca submarina.
La durada de la prova va ser de cinc hores
i hi participaren 56 pescadors de diferents
clubs de Mallorca. La secció de pesca sub-
marina del club Es Cap-Roig, patrocinada
per l'Ajuntament de Llucmajor, va partici-
par amb 19 pescadors, essent un dels clubs
amb més participació i col.locant quatre
pescadors entre els deu primers de la clas-
sificació general. El campió d'aquest Tro-
feu va ser Jaume Morro Roig, del CP Es
Cap-Roig, amb un total de 5774 punts
amb la qual cosa el club llucmajorer va
quedar classi ficat per participar en el cam-
pionat de primera categoria que se cele-
brarà en algues de Sóller.

Novetats en la normativa de pesca

A través d'un Decret publicat recent-
ment al BOIB, la Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca ha modificat alguns aspectes de
Ia normativa existent per a la pesca espor-
tiva i recreativa que es realitzi en aigües
interiors del nostre arxipèlag. Aquestes
modificacions, fonamentalment han variat
les cuotes màximes de captures, especial-
ment la referida a la pesca del raor, que li-
mita la seva captura a un màxim de 50
exemplars per llicència i dia. També s'au-
toritza la utilització i tinenca a bord d'un
màxim de dos rodets elèctrics que conjun-
tament no superin els 300 W de potència.

Pesca
Campionat d'Espanya

vt



ESPORTS
Tennis

Pedro Clar, seleccionat per alsJocs de les les
C. Font

ti 'fr

El jove tennista va jugar el passat
mes d'abril el torneig "Marca" a Barce-
lona i va perdre a semifinals contra Ro-
berto Velilla en un dur partit el resultat
del qual va ser 6-3, 5-7, 6-4.

També se li va concedir una Wild
Card per tal de jugar la fase prèvia del
Mallorca Open, i va jugar contra Sal-
vador Navarro que ocupa el Hoc 32
Absolut nacional, amb el qual va per-
dre per 6-1, 6-1.

El passat diumenge es va procla-
mar campió de Mallorca per equips a
les categories Cadet i Júnior a les pistes
del C.T. Can Simó de Cala Millor.

D'altra banda, hem de dir que P.
Clar ha estat seleccionat per la Federa-
ció Balear de Tennis i la Conselleria
d'Esports del Govern Balear per parti-

cipar a partir d'aquest 29 de maig als
Jocs de les IIles, que enguany se cele-

bren a l'illa de Cerdenya. Enhorabona i
molta sort.

VII Torneig Tennis Cepsa
Guillem Socies

S'ha celebrat el VII Torneig de ten-
nis patrocinat per Cepsa i l'entrega de
trofeus va ser a càrrec del president del
Club, del professor Guillem Socies, del
patrocinador Miguel Clar esposa i del
regidor d'Esports de l'Ajuntament de
Llucmajor.

Aquests varen ser els resultats:

Consolació Individual Masculí
Absolut "B"

2n. Llorenç Morey
Ir. Toni Sánchez

Consolació Individual Masculí
Absolut "A"

2n. Patrocinio
Ir. Miguel Monserrat

Consolació Individual Femení
Absolut "B"

2a. Vanessa
la. Maria Coloma Aulet

Consolació Individual Femení
Absolut "A"

2a. Francesca Salvà

la. Margalida Ferragut

Dobles Masculí
2ns. Tofolet-Patrocinio
I rs. Nico Paniza-Toni Garcia

Dobles Femení
2es. Francesca Palmer-Coloma-

Morlà
les. Rita Manresa-Cati Blascos

Dobles Mixtos
2ns. Tim Spielker-Rita Manresa
lrs. Nico Paniza-Francina Capellà

Individual Masculi Absolut "B"
2n. Toni Palmer
Ir. Miguel Puigserver

Individual Masculí Absolut

2n. Nico Paniza
Ir. Joan Riera

Individual Femeni Absolut "B"
2a. Francesca Maimó
la. Antònia Mas

Individual Femení Absolut 11All

2a. Francina Capellà
la. Rita Manresa

Mini Benjamí (iniciació)

3r. Toni Vidal
2n. Sebastià
Ir. Francesc Sureda

Benjamí (iniciació)
3r. Toni Matas
2n. Miguel A. Gilabert
Ir. Kaylen

Alevi (iniciació)
3r. Marina
2n. Alvaro
Ir. Macià Catany

Alevi (competició)
2n. Joan Francesc Moll
Ir. Damià Amer

Consolació Alevins
2n. Guillem Aulet
Ir. Miguel Wier



OPINIÓ

Naixements

- Joel Martín Flores, fill
de Juan Gonzalo i Débora,
nasqué el 24-4-02.

- Joan Gabriel Amengual
Servera, fill de Pedro i ma-
ria, nasqué el 29-4-02.

- Raquel Rodríguez Díaz,
filla de Santiago i Raquel,
nasqué el 1-5-02.

- Antònia Garcias Riera,
filla de Francisco i Antònia,
nasqué el 4-5-02.

- Vinu Coll Sastre, fill de
Juan i Margarita, nasqué el
1-5-93.

- Ion Roig Rapp, fill de
José i María de las Nieves,
nasqué el 21-7-99.

- Liliana Carius Guill, fi-
lla de Ferdinand i María Ca-
melia, nasqué el 4-7-99.

- Dennis Rodríguez Ci-
fuentes, fill de Alberto i En-
riqueta Olga, nasqué el 14-5-
02.

- Alvaro Bosch Gelabert,
fill de David i Mónica, nas-
qué el 15-5-02.

- Eva Cabrera Monserrat,
filla de Manuel i Maria, nas-
qué el 15-5-02.

- Ana Maria Huguet Bau-
zá, filla de Juan i Catalina,
nasqué el 9-5-02.

- Iván Lorenzo Fernan-
dez, fill de Manuel i María
del Carmen, nasqué el 19-5-
02.

- Noemi Wagner Rodrí-
guez, filla de Michael i Be-
goña, nasqué el 18-5-02.

- Aina Maria None11
Amengual, filla de Juan Lluc
i Margarita, nasqué el 22-5-
02.

- Marc López Llorens,
fill de Francisco Javier i Ele-
na, nasqué el 21-5-02.

- Luca Maurice Menn,
fill de Sascha i Ulrike, nas-
qué el 12-5-02.

- Adrian Fajardo Murga,
fill de Rafael i Mercedes,

nasqué el 24-5-02.
- Juan Artizábal Fernan-

dez, fill de Jhon Faber i Ana
María, nasqué el 27-5-02.

- Alexandra Cristina San-
chez Silva, filla de de Enri-
que i Cielo Dufay, nasqué el
25-5-02.

Matrimonis

- Javier Adolfo Stephan i
Laura Balcells Gantes, es ca-
saren el 3-5-02 al Jutjat de
Pau.

- Juan Monserrat Oliver i
Carmen Oliver Mínguez, es
casaren el 4-5-02 al Convent
de St. Bonaventura.

- Juan Antonio Rodri-
guez García i Antonia Sierra
Cañas, es casaren el 10-5-02
al Jutjat de Pau.

- José Manuel Garcia
Sanchez i María Cruz de
Castro Pérez, es casaren el
10-5-02 al Jutjat de Pau.

- Manuel Heredia Aroca i
Ana María Gallardo Mora-
gues, es casaren el 4-5-02 a
l'església de Ntra.Sra. de
Gracia.

- Gabriel Martin Reinal-
do i Maria del Carmen Car-
dell Corraliza, es casaren el
11-5-02 al Convent de St.
Bonaventura.

- Antoni Juan Ordinas
Vaguer i Llucia Mona Ferra,
es casaren el 11-5-02 a la
Parròquia de St. Miguel.

- Francisco Torres Vega i
Eva Díaz Aguilera, es casa-
ren el 13-10-01 a la Parrò-
quia de St. Miguel.

- Pedro Martínez Simarro
i María del Rosario Martínez
Redondo, es casaren el 12-5-
02 a l'església de la Lactancia
(s'Arenal).

- Manuel Expósito Ruiz i
María Dolores Pérez López,
es casaren el 21-11-98 a l'es-
glésia de Ntra. Sra. de la

Lactancia (s'Arenal).
- Marcos Andrés Fuentes

i Rossana Claudia Sanchez
es casaren el 17-5-02 al Jutjat
de Pau.

- David Juan Romero
Fielding i Lyndsay Jane Ca-
meron, es casaren el 3-5-02 a
la Casa Consistorial.

- José Manuel Garcia Ló-
pez i Manuela Colchón Bláz-
quez, es casaren el 24-5-02
al Jutjat de Pau.

- Gabriel Parets Munta-
ner i Esther Victoria Peralta
Placencia, es casaren el 25-
5-02 al Convent de St. Bona-
ventura.

Defuncions

- Salustiano Muñoz Gon-
zalez, morí el 30-4-02 als 90
anys.

- Margalida Covas Ale-
many, morí el 4-5-02 als 80
anys.

- José Miguel Guijarro
Murillo, morí el 3-4-02 als
45 anys.

- Francisca Serra Costa,
morí el 7-5-02 als 94 anys.

- Anneliese Johanna Ruth
Stolzke, morí el 6-5-02 als 82
anys.

- Adrianus Cornelis Jo-
seph Jansen, morí el 10-5-02
als 33 anys.

- Francisca Ana Mora-
gues Monserrat, morí el 16-
5-02 als 78 anys.

- Joan Tomas Servera,
morí el 16-5-02 als 77 anys.

- Isabel Sanchez Alarcón,
morí el 21-5-02 als 59 anys.

- Joan Gelabert Roma-
guera, mori el 25-5-02 als 67
anys.

- Antònia Vidal Sitjar,
morí el 24-5-02 als 67 anys.

Dades facilitades per
l'encarregat del Cementiri
Municipal de Llucmajor,
Joan Lascolas, referides als
enterraments efectuats en-
tre el 1 de maig i el 1 de
juny del 2002.

- 2 de maig. Salustiano
Muñoz Gonzalez, morí als
90 anys.

- 2 de maig. Antònia Ana
Garcias Pastor, morí als 91
anys.

- 4 de maig. Rafael Ro-
mero López, morí als 78
anys.

- 4 de maig. Margalida
Covas Alemany, morí als 80
anys.

- 6 de maig. Anneliese
Johanarujm Stolke, morí als
82 anys.

- 7 de maig. Francisca
Serra Costa, morí als 94
anys.

- 7 de maig. Magdalena
Escudero Linares, morí als
89 anys.

- 8 de maig. Manuela
Martis Lijo, morí als 86 anys.

- 10 de maig. Adrianus
Cornelis Joseph Jansen, mori
als 32 anys.

- 13 de maig. Manuel
Machuca Serrano, morí als
78 anys.

- 14 de maig. Bartomeu
Thomas Thomas, morí als 79
anys.

- 16 de maig. Francisca
Ana Moragues Monserrat,
morí ids 78 anys.

- 17 de maig. Carmen Le-
al Mantos, morí als 87 anys.

- 17 de maig. Joan Tomas
Servera, morí als 73 anys.

- 19 de maig. Antònia
Ana Puigserver Munar, morí
als 85 anys.

- 21 de maig. Isabel San-
chez Alarcón, morí als 58
anys.

- 24 de maig. Antònia Vi-
dal Sitjar, morí als 67 anys.

- 25 de maig. Joan Gela-
bert Romaguera, morí als 66
anys.

- 27 de maig. Damià Las-
colas Mut, morí als 84 anys.

- 29 de maig. Joan Riera
Moragues, morí als 78 anys.

- 1 de juny. Encarnación
Ruiz Bueno, morí als 81
anys.

Entre noltros
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MIER
N.I.F. B07814650 Installadora 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 - 659/1705 70
Llucmajor

Passatemps
Sopa de Iletres

Llorenç Mascaró

6 elements del vestit de pagès
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Solució del mes passat

- Blanc 	- Cel
- Gris	 - Vermell
- Negre	 - Blau
- Groc	 - Verd
- Rosa	 - Beig
- Pistatxo	 - Morat
- Fucsia	 - Lila

Marró

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es FOrtí)

Tel.: 45 70 78 • PALMA

Si no es fan serioses modificacions al Pia Urbanístic de Lluc-
major, quant a l'edificació de finques de pisos, en les quals no es
permeti l'edificació d'habitacions sobre la vertical de les voravies i
s'obligui a fer almanco un aparcament per vivenda, es corre el pe -
nil  el poble d'edificacions més pròpies de s'Arenal de
Llucmajor de la dècada dels 70, que de la primera del segle XXI i
que la falta de llocs pels cotxes convertesqui les voravies, com ja
està succeint a certs carrers, en aparcaments permanents, coses que
no contribuiran gens a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.



SUCCESSOR DE TOMEU BLANCH "PORTASSA"

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

Fax: 971 141 008
Agent a Llucmajor: José Miguel Tomàs Bonet

C/ Orient, 102 Tels. 971 66 41 59 - 629 668 707

SERVOS:
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)

LA VOSTRA
BOTICA DE CADA DIA

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

BLAUPUNKT
SERVICF

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

TALLERS DE L'AUTOMÒBIL MULTIARCA
Els nostres millors serveis i diagnòstics amb la garantia de BOSCH.

Mecànica en general. - Centre de diagnosis.
Electricitat i electeinica de l'automòbil.
Sistemes de frens ABS, ASR i ESP.

Injecció electrònica gasolina i diesel.
Aire condicionat i climatitzat. - Inspecció pre ITV.

Garantitzam les nostres reparacions, en mà d'obra, un any.
Pressuposts gratuits.




